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~el! a4şam: 
zwz- _,_, __ ~ 

Amerikan 
Yardımı 
karşısında 
ltaıyan 
ft1atbuatı 

Sovyet Basya 

Uçlü pakta . . . 
gırmesını 

Yugoslavya
ya tavsiye 

etmiş 
Fakat topraklarından 

yabancı asker 
geçirmemesi §art ... 

Almanya 
Yugoslavyada asker 
bulundurmıyarak 

Adliye 'I ekili 
Muhtelif Adliye 

meseleleri hakkında 

Mühim beyanatta bulundu , ................ . 
••···•••+••ee·++J 

Yeni Vekilin Adliyede yapıla ası :.ı ı f 
Ulzamia gördl§il ı,ıe r : ! 

1 - Ceza hanuııumuz içtimai tekamüllere 
göre yeni baştan tadil edilecek 

2 - Adli sicil teşkilatı kurularak sabıkalılar 1 
hakkındaki §iddetli.ceza müeyyideleri· 
nin tatbiki temin edilecek 

3 - Borçlar ve kara ticaret kanunlarındaki 

A.caba Amerikan milleti mi 
CunıJ:ıurreiBiyle hemfikir dc
fildir voksa Jtalyıın milleti mi 
Duçe' ·ile hemfikir değildir'? 
Şiınali Afrilm hezımetlerinden 
far]d Afrika mağlübiy<'Uerin
<i n ve A'!"Tlavutluk bo:::gunluk
la.ıntlnn sonra. bunu bir kere 
l.taıyunıara ııormalı? Fakat af. ' 
l?nı açm3k hakkmı haiz ltnly • 
IU nerede bulmalı'? Transit sHAb 

nakliyatına 
milsaade istiyor 

trlkada harn1dUta bulunan lnglJlz ku Tctlerlntn 1aıık dafi toplarmdnn klsL. hükümler bırle§tirilerek halk ve mahke
meler müşllülattan kurtarılacak 

~~ 

Yazan: 
"'8eyln Cablt Yalçın 

Alınan)a ile halyanm bUtün mt • 
'-'taıul rt ümit! riııl sıfıra indi
'-' Amurikan yanlnnınm mihver 
'1 tetleri11dr. ne derin bir hırs 
~ ld det uyanıhmt•al:,'1 pek kolay 
1ılıl..ttın edilebilir. lkl memleketin 
~ancla t kilatJan ellerinden 
.. e.oı yapıı.nık Ainıan \Q lta.ıyan 
a._"1nleri ü1..erindo husule gelen U
~oi, yel~ "~ tutum teskin 
"- haley~ çalı ryorlar. Bo lmkin
~ 1~" ne kadar mU\'&ffak olahi. 
~ki erini so~ ledlkleri lilmdıla.ı
""'ll anhyablllrl7., 

&leseıa. ttal) an ma.tbus.tı bula bo-
1' ~ klübyı il<"ri sürii;)orlar: Amc
~ mOlMJ Roost'\ l'H ile hemfi-

1 ~ de !ldlrl l l'n ..W:Bi it;inde n .. -.. 
"1 blr \ahdrt t,(' kil eden A.\:-
~rı b.içhir im'" et mağliıb 00<""' 

llınerikan milleti ile Amerikan 
~horrel inin a mi fikirde olmn
'" ~ı7.ü nnmk mütehnkldm bir 
"hı Bltmda samağn nh mı~ ,.e 
~~kil tefekkür, muha~•eml' n 
"""""'1t tnf'fbumunu unntmu bir in
~dan ~ıknbfllr. <; ünkU itiktatör
"'111111: drmeı. hakikatte tek bir sdn
""- bütün an:u 'e kl"~ finf millet"" 
~ı.. k. bul !'ttinnc ı, kabul etm>. 
~i l'1Jıı ortadan i<aldınna ı dc
~ttr. Dlktntor emreder, etrafın
~ d ılkn\ ukl::ır alkı~lar, clikta• 
~.ıı harrtl ile hareket eden gr-• 
-~~ .. r '(' rad) olar bu ~mrin bütün 
~!~ tarufından memnunfyetlo 
~1 edlldii,rlıı1 ilan eder Ye mtllet 
~? Milletle <'fiil h!'.mfildr ol
tıe~' aneak tot.nlit<>r \fi oforit~r 

11!1_ınll'rdt: fa:.-a\ vur edilebilir. 
~ki BirlN;ik Amerika gibi hür 

Buna mukabil 
Yugosla vyanın toprak 
bütünlüğü garanti 

edilecek 

Dokuz nazır 
şartların 
kabulüne 
taraftar 

Bunların arasında 
Hırvat lidarile 

hariciye nazın da 
var 

Bcrut, 22 (A. A.) - B. B. C.: 
Radyo "Levant" Belgraddan bir 

Havas ajans telgrafı n~retmiştir. 
Buna göre Sovyet Rusyanm Bel • 
grad elçisi Lavrentiycf lıfoskova • 
dan döner dönmez Yugoelav ha
riciye nazm ile uzun süren bir 
mülakatta bulunmuştur. Bu tel • 
gra.fa göre iyi haber alan mahfil
ler, Sovyet elçisi Yugoslavyaya 
topraklarından yabancı kıtalar ge
çirilmesine müsaade etmemek şar .. 
tiyle üçüzlü pakta iltihak etmek 
tavsiyesinde bulunmuştur. 

tNGtı.tz VJ<~ AMF.RlKAN 
}~l .. Çtl,ERtNtN TEMASLARI 

Belgrad, 22 (A. A.) - B. B. C: 
İngiltere ve Amerika elçileri 

dün başvekil Svctkoviç tarafından 
kabul t'dllmişlerdir. 

(De,·ıuııı 4 üncUde) 

Arnavutluk cephesinde 

italyan Baş~ 
kumandanı 

değiştiriliyor 
F a§ist partisi 
erkanından 

rarıaaçl cephede 
ildi 

italyanların 
b;r tank 
hücumu 

püskürtüldü 
Atina, 22 ( • A.) - B. B. C: 
Yunan resmi sözcUsU, diln, 1-

talyanların son taarruzlarında çok 
ağır zayiata uğradıklarının teeyyüt 
etmekte olduğunu bildirmiştir. 
Resmi sözcü lbundan bru= ka, Muso
lininin ArnaYutluktaki İtalyan baş. 
kumandcmI Cavalleroyu debriştıi • 
mesinin muhakkak olduğunu sö;"' 
!emiştir. Baı.kumandanlığa Anıa • 
vutluktaki 11 ncl ordu kumandanı 
genel"al Gelesco getlrilccl"ktir. 

(l>c\'amı 4 üncüde) 

fnftnlekAt:tc eumhurrelsl ancak 
~~Un el.scrlJ etinin tas\ip 'c 
~rint> mazhar olursa o yüksek 

"- ~ tıl<ar , e ornda ylno mille· SeJA-lle 
'-' lnu,ıı.raka.t \ c muhabbeti ile ka• illi 
~ Arnerlka cumhurrelsl Roosl'-
11.; dli lindül:1i yanlnn liiJilıasını 
~l iru.df.'Sile neı;ir ''" llau etmeo
~ r. Onu blr li\ylha halinde ev-

yeniden 

Avustralya 

Başvekili 
Ruzveltle görüşmek 
üzere Amerikaya 

gidecek 
&... -- nıUmC".S..<ılller me<'.ll;;ine, sonra 
~- btccliıdııe '\ennl tir. Her iki 
~te Dallll uzun uzun mlizakc
~ cereyan ettiğini, lehte n 11.• 
lıl, ~ nekadar nutuklar ,·erildiği
u......_~k ve radyola.rda lehte '\'C 

~te nasıl neşriyat yapıldığını 
~ dünya gonlii. 1.Aylha aJcy
.._7e 8Qz OJ IİJ enlere ne zorla 
'Zağı içlrfldl, ne sopa atıldı, no 
>.. nlar un& adalara sürüldü n 
a. "-ııtshanelere tıloldL ı-.tc böy
'~i bir tetkik \C münakas • 
._1'eı:tilden '\'e mrıtct \ekillerlnin 
' e'™°riJ etinin tasvibine ikti
~.~kten sonradır ki Roose
'-t .:: Yardım ffiJihası mooburi 

4 nun hattne gin:li. 

'~ Amerlkan mllJeti mi 
)u... 01'refst3 I~ hemmnr d<·&>ildir, 
~ halynn milleti mi Duçe ile 
~r d4-ğildirf Şimali Afrika 
~t'tlerinden sarki Afrika mab
~lerindm ' 'c Arnarntluk 
~ luklanndan S<ınra hunu bir 
~ ltaJyanlara sormahl :Fakat 
~ &tnı&k hal kını haiz İtalyanı 

\' bubnnh! 
~!"l nlum ic;lnde iktısadi bir 
~ te,kll OOPn A\rupanm de
""-1.~ett m.n lfıb olmıyacağı tiÖ

~ ~luğnnn anbmak için de 
: n n~ A\TUpa? A\Tupa 

BWK'yln Cahlt l° ALÇIN 

lnglllz kıt aıarı 
lbraç edıımıı 

Ne\·york. 22 (A. A.) - Asso
. ciated press: BeJgrat, 21 CA.A.) - Stefanı: 

Vreme gazetesine Sofyadan bil· Avustralya başvekJll Mcnzies'in, 
Ruzvelti ve Hull'U ziyaret etmek diriliyor: 

Seli'i.niktcn .gelen yolculal' Yuna- üzere yakında lngiltereden Birlc.. 
nista. yeniden İngiliz kıtaatı ihrac: şil{ Amcrikayn gideceği sallihiyct
edildlğini bildirmektedirler. Aynı tai mahfillerde bildirilmektedir. 
yolculara göre Selanikte büyük bir l Menzles Amerikadnn Avustralyaya 
askerl faaliyet cereyan etmektedir. Kalüornfya yolu ile dönecektir. 

"Yırtılmış Şaheser,, 
(Bu parçaları ihtimamla 

toplayınız) 

f~' iincücle) - J 

Afrika cephelerinde 

Cerabul 
işğal 
edildi 

ltalyan garnizonu 
teslim oldu 

Somallde bir şeb·r 
daba zaptedlldl 

Kahire, 2Z (A. A.) - B. B. C: 
DUn akşam neşredilen fcvka18. 

de bir resmi tebliğ Lıöyııdıı Cere. 
bul vahasmm İngiliz ve Avustraı.. 

:""" 'krtcl ~ ttırafı:nd:ıc ttptcdil<!~i
nl bildirmektedir. 800 lrl§ililı: :ttaı. 
yan garnizonu teslim olmuştur. 

(Devamı 4 Unt'Ude) 

iki Alman 
zırhhsı 

atlantikte 
İngiltere· Amerika 

muvaaalas1nı tehdit için 

Korsan barbl 
yapmak ızere 

dolaşıyor 

4 - Zabıt katipliği dereceler üzerine mües
ses mahsus bir sınıf ve ihtisas işi olacak 

5 - Henüz adli teşkilat bulunmıyan kazalar 
mahkemeye kavuşturulacak 

6- Ve ancak b11nlardan sonra istinaf mah
kemeleri tcşlliline sıra gelecektir. ••••••••••••••••• 

(Yazısı 4 üncüdP.) 

Milli Müdaf aaga 
30 Mil YON URA MUNZAM 

TAHSiSAT VERILDi 
Mecliste liltçe mlzalıereıerı 20 Mayııa 

dogru 11a,ıayacak 
Ankara, 21 ( A.A.) - Büyuk 

Millet Meclisi bugün Şemsettin 
Günaltayın ba.'}knnlığında top
lanmış ve celseniı. açılmasını 
müteakip bazı encU.menlerdeki 
münhallere azn seçimi yapıla
rak ruznameye geçilmiştir. 

haftalık karar cetvelin~ 
2031 sayılı kar.ırm umumi he 
yette müzakeresine dair Ankara 
mebusu Aka Gündüzün takriri 
ve buna ait encümen mazbatası 
okunarak mazbata kabul edil
miştir. 

(De,·amı 4 lint'Ude) Maliye vekili Fuat Ağralı, 
gelen evrak a:ras.nıda bulunan 
ve 1940 ma11 yııı muvamnei u· Sovfet donanması 
mumiycsine dahil bazı daire büt genel kttt;rmav 
ç.elerine fevkalade tahsisat vı.r 111 J 
rilmesine ait kanuna ek lfiyiha· reisi etışu 
nm ehemmiyetine binaen ruzna-
meye alınarak müstacelen ınü · losko\·a. 22 (A. A.) - D. N. B 
za.kcresini istemiş ve bu taıep Şimdi öğrenildiğine göre, amlral 
kabul olunmuştur. lsakov donanma genel kurmay re. 

Bu kanun 15.yihası ile . millı isliğine tajin ed"lmiştir. Amiral l· 
sakov simdıld vazifesi olan bahri-

Londra, 21 (A.A.) - BugUn Lon müdafaa vekaleti kara kıdnu ye halk komiser muavinliğini de 
draaa öl;'rt'nJldiğine gorc, Çörçllin bu muhtelif müdafaa . hizmetleri ayni zamanda yapacaktır. Şimdiye 
hatta söylediği b r nutukta babs1 ge· faslına 30 milyon lira munzam kadar donanma genelkurmay rci
çen iki Alman konıan gcmtsı Schnrn· ta.bsisat konulmakta.dır. si vazifesini görmüş olan amiral 
horst ve Gneı.semı.u zıthlıtandır. Meclis yine bugünkü toplan - Heller bahriye halJ· komiser mua-

Çörçll bu ticaret korsanlr.mnm hı. tısında arzuhal encümeninin vinliğine ta)'in edilmi.~tir. 

glllz. Amerikan deniz yollanın doğu· -========================. dan batıya giden yolun takriben Uçte 
lklsı üzerinde kateden 42 derece tul 
dairesinin garbinde bulunduklamu 
blldlrmlııUr. 

Her iki gemi de 26 §ar b!.n tonluk· 
tur. 

Bugün öğleye doğru 

Beşik taşta 

şair Mehmet . 
Eminin 

evinden 
yangın· ç ktı 
Bugün saat 11 e doğru, Bqlktqta., 

Serenccbcy yoku§undıı. Şair Mehmet 
~in Yurdakulun evinden bir yangm 
çıkmış, alevler birdenbire evi ~ 
men sarmıştır. 
Beyoğlu itfniycsl yangına vaktinde 

yetııımtş olmasına rağmen ate§i be. 
nüz söndUrmeğe muvattak olamamq 
ve yangın Mehmet Emln Yurdakulun 
eviııln tamamen yandıktan ııonra ya
nmdald eve de ıı!rayet etmlft1r. 

Her iki ev de yanmaktadır. İtfaiye 
atetıı eöndU~ iQilı bCLUID ıa.,yretue 

~. 
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VATANDAŞ! CASUSLARI TANI! 

o 
BELKı 

Eltni sıkan adam, dün· 
yanın devletler söndüren 
en korkunç casusudur! 

"HABER,, ilk defa, "görünmiyen bir ordu,, ha
linde çalı§an beynelmilel en tehlikeli casusların 
yüzlerinden maskeleri ni indiriyor . 

ZİRA PEK YAKINDA 
Kadın erkek, bugünkü en tehlikeli casusların ıah
aiyetlerini, hayatlarını, farik ali.metlerini, tat
bik ettikleri usulleri, en büyük maceralarını, ve 
bu harpte oynadıklan ı olleri baştan bata bildi-
ren • 

Bu harbin Kızıl Kıtabını 
NEŞREDECEKTIR 

Görlamlyea orda 



·. 
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DüsündO~üm 
.. i!i!A 

Gıbı 
&lill!illM , .. 

...... ,,,,, ___ ............. -~ 
1939 HARSi VE ÇOCU(LAR 

Dünkü ~uetcJerde J;ördilk. tx:. 
gllb bomb:ı.r,lımruıınm şiddetinden 
dola11 Almanyada birçok :tehlrlcr
den çoct!;lar çıliarılıyoımu~. l\lc 
!MÜ (!ıımburg şelırlnden 5:l blli. 
Berllnden ~ine belkJ ayni nıllrtar
da çocuk w:akl1'ştmlmn.lrtaymı~. 

Bunlar Bobemynya \'6 A \"Usturyl!• 
ya gönderiliyorlarmış. Dnha e'"'"' 
de tm;lltercden KanıUlaya yol~ 
nı!mı~. 

me.-ı'ot ~culdvı olmak leap etmez 
mlydi? 

Wçblr fC\i:ı ebcblnJ idrak ed • 
mlyea oı:ıa~m ,.e ı;Unab!lrz yanı:• 
ların büyüldcrtvle hlrt1hte ve belki 
de onlnrdan daha fazla ha harp 
') lizUnclcn ıstırap çeltJnelcrt haki 
katen vimıln.cJ asrın en bUyl\k )11% 
kara<ııclır. 

Mili~ Şef ile Veresiye mensucat 
ııan [ d 1 • k""' 

Tiirk 
milleti 

Kar§Wtna izim çıkarca 
çıllsın 

Şahinşahı satış arın at{.l ar Çarpuşacak ve 
mutlaka 

yenecellt r 
Devletin başındaki 

adamı Fran ada da yüz binlerce yavnı 
hava hllcumlarmdan ozak ''" tch · 
Dkesl1 nddedlten nırntakal:ı.ra SC\ .. 

kedi lınl.şt1. 
Şlmdi kı>ndlnl mffieni addcdı-n 

Avrnps kıtası Uzerlnde anaıımdan, 
bab:ısmd:ın, yu\'11Smdao aznlı buh:
nan ıttıl~n talim, ve her nn ö!il· 
mli ya'kmdım gören ve her an ölil 
mUn önli sıra kaçıp lrurtu!mnlhı 

çabalıyan c:oculı!ann ll&yt~ı yUz 
binimi çel.tan aşmıc;frr. Hntbııld 
medeni bir dUUn 1&1tm ölümü de
ğil, ölllm mcfhomunn bl1miycn 

Do harbin t>n içler acısı \'e şllr.• 
hes'.,. ld en mUtMş tarafı ~oouklar 
mul1~e,.retl çoculılaT ötilmUılllr. 

Tarih böyle fecl bir menkıbeyi 
lfi39 harbine kn.dnr imydctmeı l~
tfr. 

Ae:ıba bu ç!l<?Jn "'e crlt•nnemt 
ÜC\ir ~cçtıııten sonrn h.,--tı .. trtt n'"• 
c;(I, yannm nesJllerl lhtlynrlaymc:ı. 
)·ıırısı alil \ 'C ynn• ı mariz. yı:ı.rı:.ı 

t:n.nı.p gcntll7.in yfüliL nllllıl bak~. 
hll"<'"k. Vf' 1'•111~ n.,!=iıl malct<'dlr c• 
l:ı.!ıl1ecl'ktlr. Jc;te ha' şalanın bir 
tUrlü alıunndığı b\r nol:ta._ 

Suat Derviş 

ara.sı.nda 
:r ebrik ve te§ekkür 

telgraflan teati edildi 
Aakııra, JI (A.A.) - tran Şahmm 

yıldöııllm.Jerl mUnaaebeUyle ReiSl· 
c:Uınhurumuz lamel lnbnU ile RWl 
Şah P .. hıev1 a.raımıd& aşağıda.ki tel 
gra.ficı taaU olunmu§tur: 

AIAtıar.retl Bllmaytın 

Jcn.a Şab Pehlevi 
Şeb1n,.ııl ıran 

TABRAN 

-~~ -~iÜ!~ ?@ff)[JliJ 
1' '" ':HH. an KAOIRCAN KAFLI 

Zatı fehbl§ah!lertnln doğumlarının 

yıldönUmC münaaebetfyle en tı&r v~ 

gamıını tebrlklertmL-ı ve uadetl bU. 
ma.yt\n.ariyle kude17 tran mlUetin1II 
refah ve tkball hakkındaki temennl 
ıerlmta kabul buyrulmasım rıca ede-

. tSMET lNöN'ü 

Eluıelba ismet lnönll 
Türklyo Rel.slcumhuro 

• .U.'KARA 

30 T ARIHI DENiZ ROl'AANl Doğumumun yıldönUmU mllııasebc 

tiyle ıromrmek .ıcıttunda bulunduğU. 
nuz ınut.a bbet eeerinden dolayı aamJ 
miyell;: te§ekkUr eder ve bilmukabcle 
EkselAn.!lıırmın Nadetl 1le :lost ve 
: rd'!§ Tllrk mJlletlnin aoıısuz ıkbaJI 
ni te:ım:ııt edrlm. 

lC oe ada ve kale yok olamar 
dı ya... Her halde kumandan Don 
Martin Ve~as belkJ bir ihtiyat 

tedbiri olmak üzere, yahut bezir 
yağından tasa.mlf 1Q1n yakmamış 
olacaktı! 

-U-

- Ben de onu dll5tınfiyorum; 
hemen limana git, leventler? u -
yandır, kırdtrgalnn hazırla. gün g. 

ğarmca ne yapılmak IAzma ya • 

wıır. 
GUn ağardı ve tekneler 1Caran -

bktan sıyrıldı: İspanyol bayreğı 
teg?drklan g3,.üldU. 

RIZA PEHLEV1 

RARIC:1;E VEK1.L1MlZ1N 
TELGRAFI 

OtlN DOGUYOUl .. 

tspany()1lar hayrette kalmı~lar • 
dı; aradıkları yerd~ kendi bay'rak 
\•e arkadaşlar.nı bulmak: şbyle dur 

Penan Daljer kumandanı Don ( &un, Jtnlonliı kı>n disl b' le yoktn;: 

Ankara, !1 (A.A.) - 1ra.ı 
şahının yıldönUmU mlinasel:etiy· 
le hariciye vekili Şllkfil Sara~
oğlu ile Iran başvekili ve bari • 
ciye vezir vekili ekselAns Ali 
Mansur arasında da tebrik ve 
~ekkür telgrafları teati .olun -
m'l,l§tur. 

Mnrti.o Vcrgas haftalarca imdat fki kuledeyse T-ilrk bayrağı d&.lge-
!anıyordu -.·e ada llP Cezelr Mrl~ .. 
tirilmi'1tl O 'ken:ır kL'lıl zamanda 

bu bUvilk dcr~"1' lllt sih~'/>A?1 ~ &ar!cl~e ve:ıı.ıl'tilltlıJz 
Nıtıı;IR~~n ~lr ~al.~i~ , . , _ J~ 

- İspan)'9,l. .g_mi!e.rinde: •• :J.liç ir·ecnebi "' ~ 
- F"'non Daljıır yerlnde yok!.; gazeteciye inÜlakat 
- Yerinde yeller ~vor!.. vermemiştir. 
- Yazıklar olsun. geç kaldık! . ~ • 
Diye te~h teltı.şh konuşurken Ankara, !1 ( A.A.) - Hancı. 

. . t ye Vekili ŞlikrU Sarac;oğlu'nun 
kumnndan karar.nı verml§t1. Geri hiçbir ecnebi gazeteciye hiçbir 
dönPc C'kU. mül~kat vermemi§ olduğunu 

Bu telft.ş forsalar arasmda he • tavzihe Anadolu ajansı mezun· 
yecanla karşılandı, sonra b'r ·se • dur. 
vtnı; d-ılgnsı göti.lldil: ~·erlerlnde 

Murakabe komisyonu vereı·yelle pera. 
.ken4etlnla llArıı.111 ylzie ı ırm:ı:nı de 

toptancıya bıraktı 
Fiyat murakabe komisyonu 

yerli yünlU ve pamuklu mens. _ 
cat yerli yün ve pamuk ipli.kleri
nın gerek toptancı ve gerekse 
perakendeci için yapıla:oilecek 
kar hatlerini tayin ve tesbit et. 
ınlşti Fakat bu esnada unutulan 

. çok mUhim bir cokta yapı:an 
itirazlar Uzerine haklı görülerek 
yeni bir karar alınmıştır. 

Gerek mensucat gerekse ip · 
satışlarında toptancı ile pera· 
kendeci arasmda ekseriya vere. 

· sive muameleler cereyan etmek
tedir. Satıcıyı bazıihtiyati ted. 
birlere sevkeden bu gibi veresiye 
satışların fiyatları peşin para 

KUt;UK: H~ .itrtl~ti ::: 1 
• Itclcd1ye taratmdan Ba.ovekAletn 

yeni <;C!:ni ekmek 'DUmunelcrl g6nde. 
rilmiitir. lııtanbulda yapılan yeni 
ç~şnı e:tmcğln, :tzmtr ve Allkaradakln 
den dalın iyi olduğu söylenmektedir. 

• 4 )'!l~tndakl oğlunu haıuallar ce. 
mtyeU . llnUnde terked~n hamal .Ke ... 
etm., dlltı . IU!Jlye altıncı cer.a malıke.

II!CBaıce. 4 ay hapse malıktlm ecm. 
rıilşur. 

ile yapılan satışların fiyatlariyle 
bir olmamak l!zım gelmektedir. 

lşte bu gibi vaziyetler Uzerin
de tcJ tikat yapan fiyat mura ka. 
be komisyonu yerli ylinlU ve 
pamuklu mensucat ile yün ve 
pamuk ipliklerinde. toptancmJn 
perakendeciye vere~ıye satışla
rında vadesine göre pera!t~n:.c. 
ciyc verilen kfuom bami ~e 
20 sinin toptancıya ait olabile· 
cC'ğine karar verınştir. Fakat bu 
defa da perakendecilerden bazı. 
lan bu kar haddinin toptancı
lar. tarafından da;.rna azami 
miktarının ;kullanılması tehlike. 
sinin mevcut olduğu iddiasını 
ileri süı:mcğe başlamış!amır. 

DoğL:m 
vakaları için 

Belediye 6 cankurtaran 
otomobili alacak 

BelEdlye, ııehlr meclls!ndekl te
menniler; göz.önUnde tutarak !mzlran, 
da y.ın!den 6 lhUyat· cankurtaran oto. 
mobili &atm almo.cr.ktır. Bunlar, tı+•~ 

bassa r.ceıe doğUm vak.alarma tıılısls 
edileccktit. * DUnkU lhrncatuı yektınu 2 mfiyon 

lli'adır, Bunun l,ll milyon llralılıl pr. 
mukl ur ve Yugosla.vyaya vert:lmİştlr. ' 

3 unchn b::.şka Mwra yaprak tiltlln, ' l'v': o b i 1 ya h '' 
tspnnyıı.ya ham afyon Alman,; nya pa 
muk çckJ.rde~ 1.avlçreyc .l\IJllurta ve- d · 
rllmi11tir. Y.~~ .• 

•°'Qrt'iltne1ttı:.ı>. U.in!, mfuildt<- ve~- v;~I k fi·~ _1:... ' 
n'-t mekteplerinde lklncı fazılt ybıt. 1 ı -u tSC .>'tı:l:""a -g;;na 

"'lamalar bi~tiSlnd~n bu mt>ktepıer ba- ı ~ f<lra1ıyapiav~ . ...a.u., 
• bAr taUlino başlamışlardır. Tatil, ö. Bazı gay.rlırumkul r.r.h' plert kalori. 
nUmUzdf>kl per~r..nıbe aabahuıa kadar Cer, kapıcı &lbl nnm.Jn.rla fazhl Ucret 
devam edecektir. 1 aımauruıa :imkan kalmayınca. mWk-

• 7abıta., eeyyar elektrik lft yapan lerl.nl, tir lkl sıuı"1llye llfl teeblz ed<"
Petro ve Trabyanoa adında 1kl elek~ rck ••ınoblly•lı., dJye ytlk.lek • fi.yat.la 
rik sruı.ti hırsızını yakalıyııra]( ad\!Y,t• klraya .verme.ğe batamıtlardır. 
ye verrnı~Ur. :Bunlar muht.clU apart·. AııKaradan blld!rfidlğine göre snıo. 
manlunn kapı ve korlı1orlannd.'\n. o.. hlyetı.ı makamlar bu mevzu ·etrafında 
t•>maUk 16 elektrik aruı.U çalmı§lar. letkıklere bqlamış bulun~aktadırlar 
.dır. 

Alla bize bngftn 

1 ıç~e gceder mışt:r 
... _ meb'usu Feridun 

;Fikri, diln 1zmit halkevinde 
dünya. vaziyeti ve ahval hakkın
da çok mühim bir konferans 
vermistir. Konferansta vali, 
Parti müfettişi, meıb'uslar, as .. 
keri ve mlilki erkan ile kalaba
lık bir halk kitlesi bulunmu~. 
konferans hoparlörler vaeıta. 
siyle de bUtUn şehre yayılnu§
tır. 

Hatip konf eransmn. Tii,.k Mil. 
letinin fertlik ve \'Urttaşlik pren· 
siplerini ' nnlatmnlda. b:ışlamış 
Türk Milletinin hiç bir millete 
karşı tecavüz niyeti beslcm~diği .. 
ni söylemiş, lstik.lfil .mücadele
mizin b;r tarihçesini ç;zıni!j ve 
Elen 'Milletinin kahramruıJığını 
övdükten sonra demiştir · i: 
"- Türk Milleti taahhütleri. 

ne, itti! aklarına sadıktır ve da.i
ma sadık kalacaktır. Ti.irk deni. 
len millet hiçbir zaman kendisi
ne yapılacak tecavüzd n lmçma. 
mı§tır. Karşısına kim çıkarsa 
çıksın, çarpı~acaktır ve mutlaka 
yenecektir. BUtün dilnya bilme
lidir ki Türk Mil!cti ı. !l.tanına 
sald.mldı6'l takdirde yekpare o .. 
.tar.ak b ' r v Utan s bi dU.~anı 
yakacaktır. Devletimizin başm
da öyle bir a.dnm vardır ki 'bu 
adamı Allah b:ze bugün için 
göndermiştir. Bu adam milletin 
m<t'·us talilni yenen I:ncnUtlür.'' 

· Hatibin bu söz1erı halk tnra.. 
fından <'tlınnt'ft. allu .. ':ınmı~ ve 
Y;ı,asın Tnönll" M·azC:cri yilsel· 
tni§tir. 

Deniz 
nakliyatı 

Komisyon dün içe 
başladı 

beklcmlo; IB.kin ufukta kend'eine 
doğru gelen tek velken görmemle· 
ti. Ma,Xısın ilk ~nlerinde Ccuı..r 

emlrj HaY.I .. ~dln kaJt kutnan\'4ı.nınn 
bir m:ktup göndererek tesllm ol • 
ma•mt bildirmili'ti. thUvar ve cesur 
şövalye vaziyetin nazik olmasına 

rağmen bu teklifi kabul etmeyince 
kalcnln karşıema Jld batarya top 

yerleştlrilmlş. h'ç durmadan ateş 
etmef e başlamıştı. BlW mazgallar 
yıkılm:ıı; gedikler açılmı~tı .. Don 

Verges bu gedıklerf kapatmak için 
bilyUk bir gayretle çnlııf-J1lı§: yorul-
muştu. Mnyınn eonlnnndn bu ge· do1rı•'an'ar. dönüp llakan1ıır ço • 
diki· .den biri kıifi derecede bUyU- [taldı~ ztndr eangn-tılırn duyuldu; 
mU,tll. Hayreddin Bey ltrrk beş ayni tamntı'la gurdiyanlann kır • 
gemiye, saJ ve knvıltlara asker bnr'an şnklndı. 

Deffiz nakllyntmı 't r elden !due 
Haliç vapurlarının • Natıa vekCıletl yetıl hatlar ıcın Ofise kiralanan edec~I{ olan komisyon. dUn OS"lcdeD 

zararı 186.000 ağaç travers yaptıracaktır. ıonra Devlet DenlzyoUan umum m~ 
Bu tnıver8lertn (!evlet ormanluından deg"' İrmenler 

Dlln B~ledlyede toplanan b'r dUrll Hırnhlm Kemal E:ıyboranın rtya-
kc.stlmctıne karar vıırllmi§!lr. To k u heyet, Haliç vapurl:ın §irketlnin p-:.·s. nıahsullcrl o!lslnce klrale- scll ıur:nde. ilk resmi iç maını yap.. 

dol~•ır :lu: hücum ett'rcll. Koç . Ahmet ('nııesinde 'kocaman 
vaziyetini tetkik etmtşUr. Tetktk ., Tlcaret veklletınln yeni yapıJan rıaıı A;>'Van~ray, Haaköy. Kasımp:ı. mf§tır. lçtlmııl:ır he~ yapıl ca'ktıt. 

esnnsmt!a, 1940 ta, bir sene cvve'- lqe teııkllCı.tı ikmal olunmuş -.·e ~ad- §il, Ayakapı ve Mumhane değlrrıicn- Ollnlt\1 toplantıda takip edilecek nıe 
kine nazaran br milyon kadar ek- ro1ıır tuınamen yapılmıotır. Gerek iaşe I ierı t.ım raudımanla çalışma devres•. aaı \Jt"kll tcsb' t olunmuJtur. Allltalı 
sik yolcu taşmdığı, fııkele ve va • umura mlldUrlU~i1 gerekse Ucıırct ve ne glrml!lerdir. Bu değirmenler 1.6 j daireler vnpur lhUyaçl:ırını komlsyo
purlarm tamiri iç.in 40 bin lira sar- petrol ofisi umum mUdUrlllklerl ka".. ay aynı şekilde çalışacaklrırı:'lır. Bun- 1 na blr-:ı rapor la blldlrmi§lcrdlr. ıco. 
feclildiği, bil!n90tıun zararla ka .. f rolan da vekAlçtçe wdlk olunmu;. dıı.n 1;onraaı için ayn bir karar ltt'- misyon dUn bu tolep1Cri lcııp eden va-

Kale muhafu:'an az değildi, fa. mor bir ı;tz:_n b·rnk.nn kırbaç dar
kat erzak ve ce!)hanelerl evlkU. besine aldırm.edı: 
Yorulmuşlardı. Buna rağmen Don - Ah. ııim11 bizlmk~er lima:n-

p:ınd·ğı anl~ılml§tır. . tur. j haz oıuna~lttır. J purlan tr.hs!s ede:ek kargılam~tır. 
Verga.s onların hareket ve cesaret.. dan fırlasalar! .• 
lerlni arttrnnak I~ elinden gel • Gamsız Ali cevap verdi: 
mlyenlerl b'le yapıyor, kendisi d~ - ~\urtulcJnk demf'ktlT ••• 
onlarm arasında, hattA önlerinde, Amiral d!SnUş ı~·n 10.znnsel"n e--
yalrnkıl ç dlS,,.UşUyordu. mirleri vı:-rmlşti Yelkenler çevri - Va kıt: 

TUr.-l~rin bir sel ha indeki bU • liyor. sancak veya iskeleden alc• Aasmı Uıı, "ICıbrıır mOI~kab ~plo-
eumlanna karşı lrnanyollar dure• banda c<l i!Jyor; provaların engine ması sanııtlnln bir pJıesıırldtr.. ba:. 
mıyorlardı; kumandanlarmm kEr· dönmel .. ri icin elden gelen yapılı- j tİklı makalea!ııde hariciye vckillmtzle 

• . ~. tngUa öarlClye nazın Edenin Kıbnet& 
dilerine örnek olan kahramanlı~.. yordu. Bu sırada grandJ d;regındc- buluoup hAdiaelerin aon iııkl§atlarmı 
zıa m~en raıla dayanamadılar; ki varclivn hnber verdi: ı g6zdtın geçlrmelerlnl b&bl.I mevzuu 
Cezalr bavra!tı kısa bir ıaman - Türkler geliyor! . ya.pmnktadır. 
ıaonra kulelere dikilmiş, yedi yUz Koç Ahmet verlnd n !ır1adı; il'°'• Asım Us, rcsn:ıl tebliğlerde geçen 
cilşman askeri es'r edllmJşlerdl. vinçle bnvkırdr: ••gtsrllıf b!rllğl, ! lklr IX!utatak!'-tı .. gibi 

Ha)Teddln bey elindeki otuz: bin - D,:ı"'ru söy1Uyor. kurtulduk! ta.birler!n bezan hiçbir m\U1881 oıma. 
ıJ ~ dığl halde bazılJl da pek çok manası 

kadar esiri çahştırarak kalenin Forsalar nr~smdn gene bır dal- bulunduğunu kaydederek diyor ld: 

yuvartak hisar1anı-'an ba,ka her galanma oldu: gene kırbaçlar şal·· "B:ı ıablrlo ıuymetıaı tayin eden 
tarafını yıktırdı: enkazını ada ile 1 !adı: seku: on a~nn lle:dc kır sn- teY iki memleket arnaında mevcut aı. 
Cezair araıımdakl knyaltklnnn a • l•nllı, geniş omuzlu, gürbüz bir 1 )"%l5i G.t:enk içinde h~dlselerln mantıki 
raııına döktürdü: do!1urttu: aonra forsa bir anc'a dimdik kalktı yunl lnklJa.flarıdır. Fak4t bir gllzel c.eaadut 

"---• l 1rnıa111 mll.lltatbn headıt dönen dip. 
bir duvar yaptırdı; böylece fırt ·- ruklnrını stltarnk kollarmr navnya 1 •ı •. kA 1 t 1 la r oma. nro.'\ r&ı •1' ırı.rsa ve on nr 
nalı zamanlarda tok korkunç bir kafd rdı ve bUtiln kuvvetlle ba • j biraz konuşmak lmJdlıum verirse 0 

oekilde limanı çglknlıyan, gem'lc .. ğırdı: tablrlr.rln mıuı:uı ~:ık do.ha iyi anla.. 

rin barmmalarmı gUçleştlren §i • - ATkııda~lar, (;y mfuılQmnn • ~Ilıy m ÇllukJ aörJerln manası 11esle.r 
mali garbi rUı,garlnrma ka:-eı bir tar. artık kur""klerl bı:-akm: Bizi : '"' n:ıreltct!erle t=unrunJ:ınıyor. c:ıtt!\ 
mendirek yapılmre oldu: TUrlt d • kurt:nına~c. geliyorlar! Niçin on • 

1 tııu:ı nhvnlde slmruıın W h:uekrtlerin . 

~izcileri artık kendilerine en ço!c lardan kac;ıı.·oruz? Hiç olınazsa il ::;ı~~~v~r~rlo uaııe.ılndeo ®ha be. 

lazmı ol" o mükemmel bir llmıı.n havy ar ke~!.n ! · nwu b:ırll"lye vcldllmlzl Kıtına dl!• 

knzanm11lardı. f Go.rJivanl ıtdan ilçtl dö-rdU bir • 
1 
n\ı.5:.ıntte AU:~da gözlcrtmlo g6rmek 

Bir s:ıb:ı.h lmledek' nöbetçiler a- j '1en ona sa11ırdılnr: o susmuyO'l' • r ı;bı bir fln::ı.ttan ıstırndc ettlm. Cııy 
c;ıkta blrt:ıknn t~ıltlnr görduı~r; du; } üz.UnE' gözUn~. ensesine. sır- S:ı.rıırv(':hı ta:nııre ile geldi~! &1ln trir 
hemen reislerine, onlnr da Hay• tına inen ko-:-kunç kırbaç darbeleri nr.ılık ınecllse u1romı~tL Orııdıı me. 

buslardıın r.trafını alan blr grupuo 
reddin beye haber verdiler. san!ti bir nisan yn3murunun da ,, 1 ıııat yağmuruna ttıtuldu.,, 

Ha)Teddin b 0 y yatağından kalk lnlarmc11ın farl·sl%dı. • , A.eım Us. hariciye vckutmlz1n, elly. 
b; tara.saya çıktı ve baktı: Don Femando avgır !Pöi bay • ı lem~l< mecburlyetlnde kal.dıklan r.:,-

- İspanyol donanmnsıdır Ac·- k·rra'{ OM !:'ıtM•r~ı: man .. r!ca. ederim mahremdir .. k~ • 
taı--yı geri alı?.:\k tı.:tn f":Pll}·orlar. - S··~ b"\"\'atı TUrk !._. Seni ~ le söyledikleri h~rka~ ııözUn d7 g l7r 
llJrtn ... ~(' ~" , ... ,,. 7 h .,. 1.., 1 1 

rtcn'".er! [;azetelerde tckrnr eAiı • 6 ı .. 
t ol'ln barat hıt\'1ldlsletd .. . 

Koş· p ge1 
t ~ ,.. 1 . J , • "' """Iİ rllr ku Ht Ol"n. dtplbıtı3.Uan!c.n <11m11d·~ • 

- Şlmdl bla onları a!&lım duz kö~!.. ) onun ne mebustan. M gaz.cteclden k~. 
Dedi_. (Devamı var) ~ırımımımı. her suale mutlaka bir co. 

vap bulup veren ve hııktltatcn devlet 
ıtırrı olan şeylerle &öylenmesinde mat
zur olmıyan şeyleri lıayrcte değer bir 
kolaylıkla ayıran bir devlet. adamı oı
duSIJnu an' atarak şöyl~ devam ediyor: 

"Bu delıı Meellstq etrafını illan me. 
buslar grup:ı Ue de öylece konu~tu. 

Tayyare ile yaptığı eeyn.ııaUn lııtlbı:. 

farnu, Ilıb;ıst:ııd mU~eııclerlnl bC.. 

tUıı tef Pnl\ııtı Uc anlnttı. l\lebuslardao 
bazılannın: 

- Gelelim mnnahilnfUıef,, , 
yolun:Jnld swıUerine kll1"31 da resmi 

tcı;;rn(t:ıJ.I "her suretle flltlr mutaba. 
lınt1,.nı intırıittı. Fakat onun a~n· 
dan çıkan lıu tıOzJerl resmf tebli;l'den 
far.ln olnralt ki.) mctlenılltttı ve mıına. 
lıındırw. bir teY \urdı ki bu da yUı;Un.. 
deki a.mlml n* Ue yUzUnUn hatıa. 
rınju 'e gözlerlu!Icld hıırekettl.!' 

Yeni Sal·ah 

:t!'lSeyi.n C.:-.h!t Ynl~m, nihayet ,. .. 
merlkıınuı d:ı. A ı;rupaılan uz.ak vazj" 
yetine roğmcn lıilrrlyet ve tsUlailllerl 
Ü~runda c.wı.l eli cck bUtUn mllleuere 

. nunlyctaızllklcrlnl, bazo.n açık 'b r te_ yarclnua kD.rar • e~ olmc.cı c.haJI 
cavı.w; ve dUpmıınlık derecesine vara- efklmuınuıniyemnde husule gelen ıntı.. 
cak bir şekilde. Uhardıın geri knlm- bahın en birinci dcl!U olduğuuu, .IJ• 
ıilklannı ve mihverin bu vo.z.lycttnin mıuı tthHke:ıln...n bir \ clı.lm ve VU\'C .. 

Türk eflçCı.rı umumiyest lçL'l daima sc ını.ı.lıruıu, h:ıy4.ll, hl831 b:.r ııcy de• 
bir ı:.ıunmma vıı.s!mı muhntaza etmiş g-n, fıl.rl ve fclt:fl tlr mUl:.hı:zaya 

ve tııızı ı.:. ... dlO.llere yol açn, .J oldı.:.. mll..3tenlt dc~ll bugUnUn mUthl~ bit 
ğwıu l.aydcden muharrir, TUrk men. rcııllte:rt ohlU[;'llDa i~ııı·ct ederek ;>aJ:"' 

faatlerJ ve TUrk vata.nmm ~tfülCll ve aını co.rıe lıitlrl) or: 
hUrri~eti dUşllııWcrek yaılmı§ bir ha. 0 1,Jte bu t\Jm:ınya golpl~ye g~"' 
rekct!11 herhıı.rıgı bir devlette bu de- leye bııdutıarmıwı d:ı.;ruıdı, omnl)-e• 
rece derl:c ve devamlı b!r memnunı. aa:ı:ıum.a ı.rtrdJ \'8 D:ılluın dcvlctıu&PI 
yets1zltk, IUıttA bir kin ve garaz de. de ya slyD3etle luınd:rıınıl<, ya tıarı> 
ğurııbilmesl için o devletin muUnkn ile oıaJllClp ederek "l'enl alUun,,,. 
TUrltlytı alcyknôB baZı tasa vvurlan yrınl J).lmıuı t-' Jyçtine s:ıkmıık bal'O" 
bulun:r.ası icap edece~ine .hUkmetme. k ctlne lıa:Jl:ıdL 
mck tmklm haricinde olduğullu yazı- \ 'o Alman devlet rclsl bu ~ 
yor ve diyeıJ ki: dostl•tl< temlnntmGa buluntıu. I•rıldl• 

"Açılıça ııö_jlCJDell)1z ki bizi mU. l"llhr"rhı "dostıJ:'" hlılerlnJn tııa:,._t 
IJ:ıf;ıa \0asrtnların1Jz1 kun·etıendirmr. ııahıwıınn naınl <'ılC41Jllece~oi l?', ~ 
ffl &e\"k ve icbar cdeu Amlllerln del- olara bl;;lm ııklımızm ermedi~ 
dlll_';I ı;lltllıçe gilı.llm07.C çıırptı: iılz.lm lllrnt rocrlz.. Çi. nlta llltıer bir acvıeCI 
eUp!ıı~ıeHmlz arttı ve tuttui,'11,ın:ız ye.. ken:ll'iin'n "Yeni nizam" ma sc~ 

Jlll~yin Cahtt Yalçm, "OoııUuk tt". lun ls::.betl gözleırtmlule bir ktıt daha yı d:ıstluğn. mllrulfl bir ıuıreıtrt nı!ilıG~ .. 
mln'ltluı kar~ıaında., ba~lıklı maka- .sııblt ol:lu. ~oltU Almanya ken.:Jlslne oılyor. Bl:.l:ıı nnzıınnuz:ıa ~ "l'eısl 
ıesind" TUrk • - Alman alyasl mUnıı- \ 'crsay ;mııııh~denameslle yapılınıf olmm., tc.1ebbUsU t:ıyntunrza ıru~* 
&ebctlcri.ıdcn bahsetmektedir. haltım.lığm tamiri, A~Tllpada bUtUn etmek m:ın:lsm:ıdır. ll~ı iki ı;'ür:ı.:;tldt 

lltl seneye )'akın bir zamandanberl Almnn:arın bUyUü Almanya budutın- blrlo,meı;lna lınldln ,·nr mıdırt ı11tıet 
TUrk - Alman mUnatebeOerinln pelt· n lçln;Je tlr araya toplanması ~lbl TUrldl"Yi "l'cııl nluım,,a eo~ 
yolunda oldu~u iddia -etme~ ım. mUdatıııın knbIJ ve' mııJmI çerteveler. emrllııden 'ıızı;eçmedlltçc, ınt:er aıcr.• 
.ktuı })~lunıııadığmı, TUrklycnln guek d a, ctı,~n·~ka~< b:Mlla Avnıpa;:.-a dl!lnın hl;tlr nıillrt 'e <levl~ ~ 
Alm.lr.ya g_ere}l 1tl\lya !le normal mu b!ıl:l:n kr.311mek, Avrup3 .ıut~!ı c!ıı?:!. dnn ı,o'b:ıl Ptml ""e!';I her t··rı.ı nıU
rın'l" ı ·~ıcrı ı ~ .. me hwu~unıia bUUln lln le ı.rn •ı .lnf ~Jr .mnrtcml"l:e- Jmr.. d.'l"ı:ı?n, t:ı•nlyr v t'.! 1~·rn T ·r:~ıye) .. 
"./ : t'c rınl ' "' h:ıl '" tn,...lltcrt · ' nn:t ~·rı ın~ :~ı tu vr Ll-;. ••y ı _ ı~L it r ı J rrn ', -r :ı r• • ''l ·=e • ı r!-:"11" 

ile \n!;nl't' ittifak 11ll :ıhcd~~in n lmZa. z:ını" ı .ı,~.ıs nı lnı rmp rynll t llıtira!'. d \ ıı l•ıı l•ı:.,. •ı:.tı n"\•l't' ne d 1 ı" 
nı·l:ınberl Almrın"ıır ve ttalyanlllnn lııra 'Pf'rde ularak kullanwa~a bf.11a- k'mlm1tlano~ amcll bl.r n •ilcOO .,ıırl).. 
blzd ı.a:-ıı eınııiye~er''ll. mem. dl.. • leme"°" 
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Amerika Macar 
1 Mih•er de•letlerile hariciye nazırı 
Siyasi mü na· Dün Münihte Hitlerle 

sebatlarını görü,tü 

kesecek mi? 
Birçok konaoloaların 

Amerikadan M.ınmaları 
utenilecek 

N°"Jork, %1 (4.A.) - Burada A

medk& De AlmaDya " ltatya aıuın
d.ald diplomaUk mtlna&ebeUerlniD 
ke.tıme.t ihtimalinden baheedllmekt.e 
dlr. Yeniden bazı İtalyan konaoloeluk. 
lannm kapaltlrııaaı ınolbuzdur. Ame. 
r1ka aleyhiode manevralar çevirmekte 

1 olduklan DeUıio riyuett altında çalı.. 

Bfr ka gln sonra 
Komaya gidecek 
Münih., !1 ( A.A.) - D.N.B. 

ajaruy bildiriyor: 
Macar hariciye nazın Bar. 

dossy öğleden evvel Alman ha
riciye na.ztrı Von Ribbentrop'u 
ziyaret etmiştir. 

iki nazır, Almanya ve Maca.. 
ristaru alakadar eGen meseleler 
hakkında samimt müdavelei ef
karda bulunmuşlardır. 

Amer! anı de iz 30 

ID~aah pro ramı Hekime b l 
65şer bin • d. 

tonluk zırhh- zz ıvaç v l 

lar yapılacak 
-0--

y eni tahsisat 3,5 milyar 
dolara yakın 

"Aşk kıskançlığın zehirli okundan lrurtulabHen 
insan yok gibidir. Ruh mabudesi olan güzel 
Payche, aşk mabudu Erosu sevdiği için güzellik 
ili.hesi Afroditin intikam ve gadabına uğramış
sa da Jüpiterin emrile layemutlara karı§DU§ ve 

a§lan ebedi eşi olmuştur." 

Yazan: Dr. L 

V akıt valut İstazıl>ulda zen5cin §&D komite tarafmdan tesbtt edilen 
dilençilere tesadüf sıklaşır. Bun.. birçok kOD110loııtuklarm da Amerika 
lard b' • ··ıd·· w.. • d topraktarmi terketmeıerımn ıstenU. 
bin] an ıı:ı o ugu zaman evın. ~ mest muhtemeldir. 
d erce lıra bulunur. Başka bırı GEMi KAF1LELER1Nl 

RESMITEBUG 
Münih, !1 ( A.A.) - Resmi 

tebliğ: 
Bitler bugün öğle ilzeri J.la.ca.r 

hariciye na.z:ın La.dislans dö 
Ba:rdossy'yi kabul etmiatir. Ka_ 
bulde Alman hariciye nazırı Von 
Ribbentrop ta hazır bulunmuş
tur. Görüı.<:nıe Hitler'in MUnil.te. 
ki sa.rayında iki memleketi bir
leştiren ananevi ve ıwnimt doet. 
luk havası içinde cereyan eyle
mi§tir. Görüşme sonunda Macar 
nazırı Hitler'e maiyeti erkinmı 
takdim etmiştir. Bu zevat şun. 
lardı:r: Hususi kalem mildilril 
orta elçi Bartholdy, siyasi §Ube 
mUdnrtl orta elçi dö Ghyczy ~ 
matbuat şubesi mildüril orta 

V~ngton, 21 (LA.) -Ayan 
meclisi iki Okyanus donanması.. 
na tahsis edilecek olan 3 milyar 
447 milyon dolarlık krediye .ait 
kanun projesini kabul etmiştir 
Mebusan meclisi tarafından da
ha önce kabul edilmiş olan bu 
proje bilhassa 6 tane yeni tip 
muharebe kruvazörü inşasını 
derpiş etmektedir. 

Vo~ngtcm, !1 ( A.A.) - Ba.lı
riye müt.ahassıslan meb'usan 
meclisinde yaptıklan beyanatta, 
iki 'Okyanus donanması proğ. 
rammda inşası derpiş edilen beş 
zrrhlmm altmL, ila a.ltnuş beşer 
bin tonilatoluk olacağını · e 
dünyanın en büyük harp gemi· 
!erini teşkil edeceklerini söyle
mişlerdir. 

Rtı.1 ediplerinden Chekhof bir hi- 1 ha ziyade aUı.ka gösterdiği diğer 
k!yes:nde aşk çılgmlığmı kmb.nç- • genç ve gU:ıel bir kadmtn arr~da. 
Wı: saika.siyle nelere müncer old~ 1 kazağını görür. Zavallı Kateruuı 
ğunu milkemnıelen tasvir etmelı:te- bu andan itibaren nevmit ve mü.n. 
dir Bu hikAyenln kahramanı olan keı.drdir: bu j est ve manzara bir 
Katerina dört eene kadar kaba ve an içinde a.şk•nı zehirli bir okla ee 
zengin bir kocanın kamı olarak bil nlıadar etmiştir. Ara yerde başka. 
yük bir çiftlikte yaşa·-;.;.tadır. bir kadm bulunmadı~ı mUddctçe 
Çocuklan olmamıştır; . bir malın>- biltiln eziyetlere boyun eğmiş eıı1. 
miyetleri yoktur. Fakat kocumm duğu halde bu vakadan sonra ta
bu lunmn.dtğı bir aralık, aşk oyur. bammUlsüz kıskançhğm zebunu o. 
lnnnda m&bir olan başka blr genç. tarak artık aşk e.cı;aretlnln zincir
le a§ka tutulur. Kendüslnden genç Jerlnl kırmış ve müsait bir anda 
olan hu adam kocam olmak iştlya,. hem kendini ve hem de gUzel n
kıru göstermektedir; fakat &lll if:· kibe9ini Volganm akar sularına atı
tih&!lmr kurcalryan gllzel e!ftllktir. malt suretiyle bu faciaya nihayet 
Maksatla.rmı çakbrmadan ~lgm vermiştir. 

e yakalanarak polis kara1rolu- . 
!la g··+·ürül·· •• •• • d b- ·ki AMER1KAN TAYYARELERi bin ?l. unoo uze:ın e ır ı ın:M.AYE EDECEK 

_lı~ çıkar. Hatta. apartman \'aştngton, 21 (A.A.) _ Nevyork 
~ıbı ~l~~ ~~. T&ymls gazetealntn Vqtngton htlk& 
bı~ncılik hır çeşıt cuzzam has- meli bgiıtercye atWı götürecek ge.. 
~dır. Bir kuruş verirseı 'z mllerin oJmall AtıanUkten geçerken 
~bol bol dua. ederler; iş gös- bombaroıman tayyareleri taratmdan 
"\!.tir, iş bulmasma va s ı t a btınayc edllmeat hakkındaki bir pro
<ıl\J.rsanız yan çizerler. On.lamı Jeyl tetkik etmektedir. Bu projeye 
~sevmedikleri in.sanlar böyle nazaran bombardıman tayyareleri ı. 
~niyet sahibi kimselerdil'. Na.. kt§er ikleer uçarak ~ne. Neuve va. 
~Uslu bir adam için, alın teri ya Labrador ne Groenlaııd. lzlaDda 
dökerek kazanılan para ne kadar .,. takoçya arasında devriye gezecek. 
~C<ık ve tatlı ise o miskinler ıerdlr. 
''iin de avuç açarak, dil dökerek ~1--llll!!~-11!1'111111.!!!llllll 
~ para o kiı.dar sıcak ve '"' elçi Ullein Reviczk. · 

Bre men 
vapurundaki 

yangın 

kartyl bir cinayet silsllemne telJV{k Kıskan~lı~ ait heyecan eoıru. 
eder. A.§k e9aret:inin llcaııile bu nun ne intihar ve ne de eirı"' ··~tte 
cilrlim teklifini mukaddet1 bir vazl· nihayetlenen basl>;a net!celerf de 
fe tel!kkl eder ve bu suretle babtı.. vardtr. Bunlar da ruhi buhranlar, 
smı zehlrlCl', kocasmı boğaz11'V8rak cinnetler ve tunarbsnc!ere dütıme 
c~edinf kilerde gl.zler ve çf!Uiğiıı atrbetlerinden ibarettir. Mesela 
varislerinden sayılan am bir oo • Aşıkmdan tenedllen blr kadm, gi> 'lltdır. 

. Sokakta tesadüf edilen dilen. 
:· medeni olduğunu iddi& eden 
ır cemiyetiıı kendi köküne ken· 

di eliyle astığı bir tekzip yaftası 
6'tyı]abilir; bunun ilacı yalnız 
llolis ve mahkeme değil umumt 
~ah ve ahlfildır. 

J\.vrupada dilencilere tesadllf 
~ilmez: çalgı ~alarak, şarla 
liıöyliycrek sokakları gezenler 
"erdikleri seyyar konserlerin be. 
<!elini almaktadırlar. Fa.kat orta 
~larda orada da dilencilik 
~kSclt bir san'at derecesine 
~arılmıştı ! 
h l~tmcı asrın ilk senelerinde 
ir gün Fransanm Tur şehrinde 

ltiuse çanları durmada.ıi çalıyor
du. Yüksek kule ve mazganlann 
te\'İrdiği mkışık evlerde, dar 
~kaklarda ,küçük ve kirli mey. 
~atılat'da bir fevkaladellk vardı. 
a~ yer papas alaylan geçiyor, 
k6ır ve uzun dualar her günkü 
~?'rnn karışık gürültünün yerin. 

:yükseliyordu; çoluk çocuk, 
~e:ıç ihtiyar 'binlerce halk yolla
~ dökülmüştü; hepsi de ruhani 

sükün içinde merasimi sey
~Yorlar; dualar mırıldanryor, 
aç çıkarıyorlardı. 
:Bu Sirada bir topal dilenci 

~~tin en büyük kilisesinin sa.. 
~ gı altında derin derin düşünil. 
fl~~u; yüzilnd~ teessür ve tel iş 
~unuyord~ Bıraz sonra yamna 
~ dilenci daha geldi aralarında 
flllllştular: 
~~Ne oluyor; bu merasimin 

GöROŞME BlR BUÇUK 
SAAT SORDU 

• Ra.bat, 21 <A.A.> _ General Miinik, !1 (A.A.) - D.N.B: 
Velgand tayyare ne Rahattan hareket Bugün Hitıer'le Macar hari-

ciye nazın Bardossy arasında 
ederek Kekemı sttmlftlr. Orada gar. vuktrbulan görüşme talaiben bir 
nımn kumandanı ıeneral Dody tara. ~saat sürmüşttlr. 
tmdsn kal'§ılanan pnera1 Ve)'pDd 

--0-

lngiliz tayyareleri 
tarafından fotoğraf 

alındı 

kıtaatı tett1§ etmı,tır. ' ROMAYA DA GIDEXWK Londn, 21 <A.A..> - Bremen 

... cuğu da ortadan kaldınr. Karun bO. 11 olıı.nık kilisedt'kl lzdlvae meraej., 
tiln bu telkfn1ere ve emlrJ~re uyu- minde buJunnr: bUyük blr retmıp w 
tutmuş bir medhmı gibi inkıyat r-. hrrkmklar f~ndl" evinP. dö::ıPr: a-
derek katil olmuı,tur. Fakat cina· c;ık bir gece kıyafeti başm • 
yet deJIJeriyle meydana çrkttıca da çiçekten bir c;elenk oldu~ ha1-
bilh&SSa mU~evvlk :U,tk, karıyı ~ de evlenen iJt1kmm evine gider ve 
ham ederek ltin.flarda bulunur: batkonlan &nnnde a..<ın s"'rE'nıttlan 
buna rağmen ondan nefret edec('• okumaya baı:ıJar. ve zavalh krzca. 
ğine çıldrra.sıya aşkma eadık katil'. irz bir oohPl111 J?il,f dt"lf f'l'"rnk ad
lkisi de Siberyada ebadı aeft ceza- 11 trb m0e!'lf!Cf'le"1nc göttirlitnr. Ve 
sına mahkftm edilerek ayni trene ( e-r1ı:m bunama) teı:ıhl!rl ne tmıar. 
bfndirilirfer. Zalim ve hfıısb ... haneye g5nder!Jfr. Demek ki aşk 
dam artık iktuıadl menfaatlerin beyecan1 ve Stnrnmn ci~1t e"vret
filsunundan lmrtalnnq oldulu el- mekte bulunan bfr efnnct! ll~Anı 
betle Katerlnayr mOtemadfyen taıı. eıkarmt§ttr. Bazt kanlar veya Jr()p 
kirle seyglsfnf likaydl ne ~· calarda aşkm mtrra:nlan ve tıs. 
tar; fakat 'f'Ut"gUD tadın, cebinde- kanc;hklan yüzünden irld ve batta 
ki l!IOD metellj!i de hamya1'8lt mu. di~er keyif veren zelıir:lmn milf
bafıztan mftll1ı:at mtleaadt!t'i için teller olurlar. Bazan da do~dan 
kandmr Yolda hain Aşık dJğer doğnıva kalabahk bir mttll te bir 
genç mevkuf . lradmlarta milnase-- skandal şeklindeki temhnrJeri 
betıerde bulundn!u halde yine me'ttuttur. J.Adamokıımelya roma
ubrederek onun ufak bir teber. nmda Bl!kmı ve emellerini nens 
9Umlln0 ve allkMmı uyandmnaya feragati ile feda eden zavallı Mar .. 

• Bangkok, n (A.A.) - Bt.etuıl B~e. !1 ( A.A.) _ Ste. Umanmda bir yangm neticesinde 
.Japon taY&UUtu üzerine P"ramsB.Hln. fani ajansından: harab olan 51,731 tonluk büynıt 
dlçtntmıln iade edecetl arutnln ınaa. Hariciye nazın Von Bard~. Bremen vapuru belkide lngitlz tay. 
1uru kuUamak üzere bOt11D Siyamda Berlfn'den Budapeşte'ye avdet ya.relerinin hOcumu neticesinde 
bllyU.k bazrrlıklar yapıJmalıttadır. ettikten birkaç gün sonra Roma-. yanmıştır. 

• Isforlin, n (A.A.) - Alman pro.. ya gidecektir. Filhatdka 13/H mart geeeai 
pagand& nazın doktor ~ı.ı. bugdıı mtln!erld uçan bir İngiliz tayya~ 
.Japon smçllk tefJdlltmm ııe,.u mu. m Bremen bavuztarmı bombard·· 
rahhas1\81Dl kabul et.mi§tlr. ı 940 da Amerikadan man etmııtlr. Bir İngilh keşif tay. 

• BUkre§ 21 (A.A.) - Stetanl ajaa yaretıl tarafmdan alman ve bu u 
mıdan: 100 metreden futa olaa bOUbl lngiltereye verilen bah neşrolunan fotoğraflar bu bU. 
~" ekilmeııl tcap etmeJctedlr. >- tayyareler yll]r n.purun ortasmın tamamfyle 
ra7.l ahipleri muktedir oımsdıktan yandığmı ve gerisinden ve ~nün • 
tak:Urde muartft dmet deruhte$.\~ Lan.cin, ıı (A. A.) - Haftalık den bili dwnanlar c;ıktığnu g~ • 
cekUr. 'The aeroplano" mecmuasınnı bir termektedir. Bunun yanmdıt. diğe'r' 

• Btlkrq J1 (A.A.) - D.N.B. blı.. I yuısma göft! 1940 senesi içinde birçok ktlçük gemiler de glhillme>k· 
diriyor: Romanyanm yeni Ttlrklye eı.. Amerikıtihuı tngUtere.ye ve...J{aıuı- tedir. nBnlar yanan vauurdan m3!• 
çisi Aleluıandr TeJemak 11 mart ta. daya geçeri seneye nazaran ı.60It l zeme kurtannağa çatı,ryorlar. 
rlhll hr kararname ile aynı zamanda fazlamyle'l 900 tayyare gönderil. ~remcn gibi bllyUk bir vapur o • 
Tahrn elçllltfnt yaprnağa da memur miştlr. Bınıİardan Uç yüzü klnunu. Ia~Europa'nm da havuzlardan hl· 
edllmişttr. sanı ile haziran araemda ı.600 n rinde bulunduğunu bı!.Qka bir fotoğ 

• Bem. 21 (A.A.) - Btoyadiooviçhı de teminuzla ki.nunuevveJ ara.em • raf gös)1J1fyor. 
Yugoslavyadım hattkett hakkmda da sevkedllm1ştir. Son parti ara - Almanlar, Bremen yo.ngmmm 
Neue ZUrcher Zeltung gazetesine BeJ. smda 1ngiliz hava kuvvetlerinin sebPbf meçhul .. ôta"nıf'!r-nu bildirm~. 
gr1\dtiUl bildlrildlğlne göre, aablk tıq. ihtfyaçlanm ka~ılryacalı: surette terdir. Bir kaza ihtlriı ali yoktur. 
•ekllhı Yananiatanda kalmıyacağı fa ıslah ve tadil edilmi~ tayyareler ÇUnkU ateş vapurun mulı(elJf yer. 
knt. oradan geçeceği eanılmakt..adır. bulunmaktadır. terinde ayni ı:amanda çrkml§tir. 

• beyhude yere gayret eder; nesi gerlt bir gece baloda sevgilisi ta. 
var9a hepsini yedirir, batti katm rafmdan yUrune banknotlar attl
yUn taza~ı dahi ona verir; VP mak auretfvle fena baldt> tahkire
bunlan Aşık koparmalı: emeliyle dftmJ~ ve bu ruhi ıııok ile cfi!Prle. 
bir gece kuytu btr yerde buluı;ı- rlnden bhıtr daha knn <:Ikarak bfiıı
mak rizasmda bulunur. Bunca bUtfln yatağa düıımu.,.tn. A~ b!. 
redlerden, tAhlrlrlerdea ve mahrt•• kan~hğmm zehirli okunden ktJrtu
mtyetterden sonn bu vl!!al gec~i. labfien inRıJn yok gibidir. Rnh nuı
l:admm biitün &nrünee YP.!itadığı budeııf olan gll:r.el Psycbe. &!ilk ma· 
en mes'ut bir gecesi olur. Fakat budu Ero" eC'Vd!fİ ı,.•n gtlttlllk nA.. 
erte!I giln, hah~ nıblu gencin d<>· hesi AfroditP'in gaZ!!p ft mtlkft• 

~• mma uğram~a da Jupıterır.-.'Em•""' ..... ~ 
ml!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~:c=x~::!!!!!!!!!!!!!~; ... ~-~.~.,...,~~~ rlle l!~~Wıiiı\&~it~T\).~~fJ\•eıuıkm 

ebedf ı,en olmuştur. Biitnn bu na. 
Şükran bunu dndaklannı slial~ 

yen gUzel bir tebeuUmle aordu. 

Sermet dayanamadı, nihayet pat .. AHRE • • 

fannm eevabmı dudaklarını· geren 
acı bir gfiIOşle verdi. 

Uzun ıamandanberi kıufmlanı 

hf er~anı>lerde. fft"!anlan f11zflet 
ve ahlak der.ı1erf ve ağUtlerl v~ 
ttn m~but'ıtnn dllht nmJı•plff şe-

1 
·vebini anlayamadın mı? 

9e....., Sen Marten'in kemikleri tadı: 
llre getiriliyor! - Art.Ik bent isyana sevkeC!e • 

)C ) ............. karşı daima mlliıamabakAr bir nef• k11de ve h ttl ei'lavetlere bu be-
şeıi tenm!lllere teveıı..fil etttıd~ 
1?5rlllmc>ktf"11r. C~nnı>+in mıı-,,u 
meyvası a ... k. Adem rtsık k~a. Ha'' 

~"! Ala; bugün iyi :iş yapaea· eebi!l Şlllı:ran. Terakki dediğin ne 
dlr ki! Sanki bugllnUn insan lan 

hi;' Yanılıyorsun; bu çok fena trrk bin ~e ~el yaşamış olan. 
ha.her ... 

"'Niçin? 
~ Çünkü bu ölünün kemi~leri 
~ tları iyi edermiş! Hatta 
~e Sôylüyorla.r ki daha evvel 
!tailınduğu yerde hiç sa.kat adam 
ı)i llıa.ınış. Bizim baca.klarrmızda 
~~ ne yaparız: açlıktan 

~Vay canına, ben bunu dUşil
~ eıniştim; hakikaten QC>k fena 

ha.bert 
~kiSi d~ ka.r§Jlıklt dw,üııilyor. 
l\j t, kilisenin kapısına dogru 
'te ~ olmuş papas!ar, bu halk 
~lq btı teminle ugraşan mız.. 
clı.~"1 §Övalyelere onlara birer 
~l gibi görünüyorlardı. 
buı~ nana bak; ben kolayını 

Unı. 
::: ~edir! 
~ .btinya yalnız Tur şehrin

;;ti~e 1~ret değil ya .•. BaJ}ka yere 
l'~ı • 

l{' Gfderiz! 
le~eUi ve tükenmez sermaye
}eı-~~lan topal bacaklannı sürU. 
~illQıı_dar v~ tenha sokakla~ 
~~! '<\!": bıraz sonra gözlen 
Qic~ Ve kalbleri kan ağlayarak 

Yolunda uzaklaştılar. 

K cu:lircan Kallı 

lardan daha ını meııı'uttur! 
Şükran ilmitslzlikle başını sııltadt: 

- Garllyorum ki m bblH ta. 
hib değilsiniz .•• 

Dedi. Hiçbir .,eye inanmıyona • 
nm: Jd 

Sermet e&Ontı testi; 
- Bayır, dedi. Hatam: olmayın. 

Ben hlçb.tr §eye değilse bile sise 
lıwuyorıım. Bu klfJ defil ml T 

- Doğnıllu gftzeJ bir lnamş. 
Bu sözler Uzerlne Cemil Sermet 

ciddileşti ve Şükrana bal:a?'Slr: 
- Gftlme Şükran, dedi. Ben o. 

tm yqma gelmiş Ye hattA blıu 

aşın" btr eneğim ft bu 8'SzO Dk 
defa MDa 116yledini. Bu lenin her 
şeyden şOpbe eden bir infl&tla kar 
şı 1uızandlğtn bir zaferdir. • 

Bu gtbl mOnakaşal11.r çok eski 
esaslar nzertne dayanan Cemil 
Sermedi kiic;nt bir kız ~fu lı:ar 
vısmdıı geriletiyordu. 

Fakat buna rafmen Cemn Set'lo 
medfn nrfettiğl Jril~ bir cfhnte: 
"Ben hiçbir eeY& değtl11e bile mse 
fnanryormu,. eözltti Şllkram fet • 

hetmsme JcAfl celmlılU. 

• 22. Nakleden: Muzaffer Acar 
Yesari Gilndib: i5mrUnUn en gn.. 

.eı senelerini g~irdiği ll!tanbulda 
•e yabancı memleketlerde gen( 
kızlan da blr psikolog gıöi tetkik 
etmbJ ve bazılan ha.kkmda verdiği 
karartan hepsine te§lnil edebilec:e. 
ğhıJ zannetmişti. 

Yeurt Gilndllz ıom.ancı görOşti 
De, pek az alAkadar oldufu ge~ 
tızlar halı:kmda bir kanaat 88.hibf 
ayılıyordu. Fakat bunwı ancak 
kendisi ~ böyle oldufunu ~y • 
temek mOmkUndllr. çınttı hakikat 
te kadınlan tanıdığı gfbf gen~ krz. 
larm hepsi hak'kmda tam malftm• 
ta sahip miydi! Bu tecrllbesl OM 

ha.lı:ikati pek acı bir ~kilde an1att. 
yordu. Cemil Sermet ~yle dilşOn~ 
yO!'dn: tki UlrJU genç kız vardır. 
Cemiyet l<;inde gi'>zn kapalı olarak 

her zaman tutulmıun mtlmktln o • 
lan sahte melekl9X' ve pek ender 
t~adtlf olunan hakiki meleklel'. 

BunlA?'dan birinci tategoriyo 

mensup olanlar hemen daima 118.kln 
bir mamımiyet tc:lnde sakat tee~ 
dsler gizlerler. Bu gizi mtar gi7.. 

it olarak pelr çolıı fflyler otum111-
t1l' .. kendlelrl $11 kGclk mark 

nrkadaşlan !le tenha köşelerde o. 
kJlduklan bu gWi şeyleri mllna • 
kaşa etmişlerdir. Bu &alı:at dil§iln
cell knla.r m<!mnu meyvanın havaı
ımıı teneffill! ettikleri •e kokusu. 
nu derhal sevdikleri için bunla • 
mı ita.dm olunca bu memnu mey. 
ftllm tadını tatmak hevesinden 
kendilerini alamadıklan ta.mnm o
lunabilir. 

binci btegortye dalın olaalal' 
daha ciddi bir şekilde takip otun. 
duklan ~ hıkt,af edemCmi§ açı. 
lapıamrş ve be.Bit görilnil§leriyJe 
hislerinde temiz ve amhnl kal • 
mrşlardır. Bu gibi' kn:lar yalnızca 
zabıta romanlan ve moda gazete.. 
!eri okurJar. KUÇ'Ok mariz arkad~ 
larmm maceralarmı. bem de yilz 
kızartan maceralannr dinlemezler. 
Bir tek kelimeyle bunlar dllnyala. 
rmı, yani kendilerini, varhklamıı 
ve bu varhklarmm hususiyetlerini 
bilmC?:ler. Fakat nihayet bir gUn 
bu zavallı mahlüklar da sJl!hstt 
harbe 90kulan a5kerler gibi ha .. 
yatm ortall'fna bmı.kılJTlar. O • • 
man ne olurlar! .. 

ret beslemişti. Evet, nefretinde mu 
samaha vardı. Çllnktı kadmlan 
cıa:ma zayıf, kendine değil bMJ. 

sata tAhl olan, ~ahsiyetsl.z, muva • 
cenelrlz, faziietU veya sem, ma • 
sum veya 11uçlu, fakat dahna kt>n• 
dini tel!adilfUn silrllkl~ini bırak~ 
mt!J, ~yahut !58.dece fl?"!atlann 
kurbanı olmu , zavallı, elinden 
tutulmağa muhtaç bir mahl!lk ola. 
rnk kabul ederdi. 

Fakat şimdi kaıı;muida bamba~ 
ka bir kadın, Şükran vardı. 

Ştlkram da ayni gflnıha dablJ 
etmesine lmkA.ıı ,oktu... Ştlkran 

öyle her dakika kmırmıyor, nazar. 
1armı saklamak lçhı gözlerini pek 
ender olan.k ,kapıyordu. Fakat bO 
tün bunlara rağmen Şükran bil • 
tün varlığı, ı.özlert hareketıerl ve 
tatlı sesiyle bir genç ktzdL 

CemD Sezmet Şilkranm kendi • 
sinden emin, temiz, saf gözleriyle 
karşılaştığı zaman kendi kendine 
§Öyle dü§ilnUyo?'du: 

"Bu çocuktan namuslu bir kn • 
dm çıkabflfr. İyi, seven, sevmes!. 
nJ •e ıseYilmeinl bilen mert ve ne 
ohmıa ol.tun yuvumm sUlrihıu. ae. 
§elli ve eerefi olabDecek kftç(lk hl? 
bda.,. (l>evnM .. , 

va da bir mftFııka ise seytan da 
'3fr l!~mbol olarak bu P!IITT ve a0e.. 
vf ytl\T'lln va sfi.yeden salıte b'r f''"'1t: 
te.cıv:lkl de P.!-:k kıskan,.hğmdan l'be· 
rettir 

nr. Rasim AD SAL 

• Bu ır.a kale sertııl 81111 il• fU ctıs 

ll'\?anml%Qn cıkmıştır 2S. SO ı:utnc 

ltı\DUD , 1, 3, 11. 18, 18. 22, ~ !.klnct· 
kft.nun ı, S. s. ıı. lT. 22. 24 2t1 şuoot 

1. 2, 4, 8. 8, 10, 12, H, 16, lS. 20 
mart. 

Amerikada yeni bir 
sanayi mıntaknsı 

vücude getiriliyor 
Nevyork. 21 (A. A.) - Stcfani 

'liansmdan: 
Birlcşfk Amerika ile Kanada a. 

ra!!Dlda imza edilm1ııı otan bir fti. 
IA!name mudb!nee 1:.Uvtik bölgeler
le Atlas Okyanusu arasmda eey
rilsefel'e mlisalt bir kanal ac;tlacak. 
idrocl0 ktrfk tesisatı ve mnR~rr 

bir sana~i merkezi ihdas edilecek· 
Ur. 

Tıbbi ecza geli}'or 
· • Yakmda meınJ Pl•,.tlmlz:~ bir mn. 

yon llrahk ttzayı tbbly• aeleceti b:-. 

- ••-..ıır. 
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Yagoııaw,a içli 
pakta glrlfor 

(Baş tarafı 1 nelde) 
ŞARTLARI KABUJJ EDEN 

NAZIRI.AR 
Bclgrad, 22 (A. A.) - Röy. 
": 
Naib prens Pol bugUn kablnenln 

24' saat zıufında a.ldPttiği ikinci 
t.oplrntıdan sonra ba.5vekil Svetko
viçl~ bagYekll muavini Maçeki ka. 
bul etmiştir. Üç nazır iltifalarmı 
vc>rmlşlerrlir. Diğer b:ı7.ı nazırla -
rm da Alman şartlnnnm knbulli
ne muhalü olduklarmdan dolayı 
11 tifaya amade olduklan bildirll -
ınektedlr. Bu şartlar Almanların 
evvelce lstcdllderi llçhi paktın im
zası He Yugoslavya tarafmdan 
tekJ,f ediler. dostluk paktı arasın
da bir komnroml t 1"'ktl etmekte • 
dir. 

Bu artların, memlekette vaban• 
cı kıtalar bulunmasmı bertaraf 
ctti::_i bildırilmekle bel'8ber, ha.rp 
mal~f"mcsl ve eıhhJye trenl~ri ~ 
mesı gibi büyük nakliye tavizleri 
derpiş etm<'ktedir. Keıa t;artlarm 
mihver aleyhinde her türlü faali
yeti umumi surette ·~netmekte 
olduğu ve buna mukabil Uçlü pak
tı imza etmiş olan Uç devletin Yu
goslav bütUnlUğijnü tekeffül etU.. 
ği bildirllmekted;r. 

Kabine azasının dokuzunun prt .. 
lan kabule taraftar olduldan ve 
bunlar arasında Hırvat partillfnin 
§Cfi Maçekle hariciye nu.ı:n Maı-
koviç!n de bulunduğu bildirlliyor. 
Şartlan hbule taraftar olan di -
ğer yeaı naza' arasında üç Hu • 
vat, Uç nazi taraftan Srrp, bir de 
Slovak vardır. Svetkoviç ile mn. 
lUman ve Sloven grupları da da • 
hil olduğu halde diğer llç partinin 
§efleri ihtiyatlı blr ihtiru r&ı-teı'· 
mektedirler. 

latif a ed n Uç nasır SırptJr, 
Şartlar ka.bul edildifi takdirde i~ 
şe nazm Protiç de iıttlfa edeeeır.. 
tJr. 

Mtlcadele timdi htıkfunettea 1&. 
ııu-a intikal etmifti'r. Bu euretıe 
;!.ŞVeltll ve muavini bu .WhJd 

hmo toplantıaını müteakip sa • 
~a gitınfolerdir. Bunlar earayda 
CD S OHlll halk part.i3l fefJnill 
b~ Da.ip tarafından kabul 6oı 

cefi tı#renllml§Ur. 
İSTİFA EDEN NillBLAIS 

Belı;-"'41, Zl (A.A..) - DOn geoeld 
kabine içUm1UDJ ırıUtealdp, adUJ9, 
ziraat ve 1QUmat muavenet DUP'M 
istifa etmJoterdlr. Kabine &l1UllDd& 
§tddeW ihUlll.f oldufu an!qxlm&kta. 
dir. Vazly Un bugUn ta'YaZZUhuna lıı. 
Uzar olunmaktadır. 

Bu Uçtu tatilad&D neuoeı.. oıu.. 

aıak henüz mentm"ue,de ~lr:IDe 
hariciye nuırmıu yakında .Aımaa,.._ 
va sideceklerl haberi wvıa dolafıo 
maktadır. Bu da Alınan talepleri kar. 
§1SD1d.a aJ&lı .)'Uk&n bir t:eeliml1'tt 
g6.ıerlld1,'inln alf.meU addedfiebiUr. 

KABİNENİN ALDIQI 
KARARLAR 

Belgrad, !1 ( A.A.) - Ofl 
(e.ki Havu) bildiriyor: 

Belgrad matbuat m&hfHlerin
de aabahtanberi deveran eden 
bir rivayete nazaran, dtlıı gece 
k'lbine tuafmdan lttihu edll
m ~ olan kararlar .,unlardir: 
Yu~lavya hUkO.meti, pren· 

sip m arfyle ilJtl p6kta Jltlhak 
edece , fakat imza protokoluna 

· ılave ~looek vesika ile bir ta
rnftan Y•ıgoslavyaya ~.'!'.-;. 
ncıfi temin edilecek, diğer taraf 
tan da kendieinin imza edecefi 
husus! taahhütler ~~ki şart 
lar dahilinde tasrih edilecektir: 

1 - Yu.goslavyanm 'bugtlnkU 
hudutları. UçlU pakta dahil bU
tün devletler ve bu meyan"'" 
Bulgaristan ve Macartsta.ıı tara 
fmdan garanti edilecek ve bu 
son iki htlkOmet, bu ~e, 
~~oslavya arazisi ~nde?< 
iddıaJarından Jarfınaz.ar etrni§ 
olacaklardır. 

2 - Yugoslavya hudutlarmm 
bu suretle taarruzdan maaun 
bir hale ifrağ edilmesi, hiçbir 
ecnebi mUsellAlı kuvvetinin, hat 
ta transit suretiyle, Yugoslav: :ı 
arazisi dahiline firemiyeceği 
taahhl\dllnU sarih bır sürette ta. 
zammun edecektir. 

3 - Yugslavya, üçlü pai<ta 
imza vazetmı§ olan diğer dev
'Ietıerden ayn olarak, pakt·n 
asketi taahhütlerinden ve bu 

Her akşam -(Baı) tarnfı ı ncide) 
nerede! diye l'Onnak Jknn. Anv· 
panm işgal altmda bul.-.. bö:rtik 
kısmı bugün kendilerini zultbndeD 
,.c etloU't'JUen kartal'Mak ballAar 
ordulan bekliyor. Alman lHaliae 
J.,"İrmemi-, yerlerde kcndlletinl mü
ddaa rarelerlnl dlitüniiyor. Yml 
nfaam hlr euret hükmüdür; bir 
A•Taı- eler b61' vana e u mlll
Ycrfn dlişmaaıclır. 

ttaıyaıılann Um.idi bunlara kal
mı~a acun haU<"rlne ! 

lfVSEY1N OAHİT YALCl!f 

meyanda. mftleBlb yanmn · 
milşterek uksl U,. harekete 
iştirak meOOuri~ mu· 
af tutulaakbr. 

4: - Bu:gUnkü harbin somm -
da Avrupa yeniden tanzim edi
lirken, Yugoelavyanm F.p deni 
sinde bir nıahrece malik olmak 
hUSUBUD.daki emelleri nuan dik
kate. alınacaktır. Mo.1\iın olduğu 
veçhile, Yugoslavya şimdiye 
kadar yalnn Selfullk serbest 
limanından istifade edebilmi:rtir. 

Hariciye 
Vekilimiz 

Adliye Vekilinin beyanatı 

5 - Bunlara mukaıbil, Yup 
lavya kendi arazialnden, beırle
ri.Dde k<mtrol veya yolda tevkif 
hakkı mahfuz kalmak prtlyle, 
harp lenmnım1n ve yaralı as
kerlerin pçmeeine müılaade e
decektir. 

6 - Yugoelavyn., memleke· 
thı dahut :bayatmda mihver d~ 
Jetlerine diişman olarak kendini 
gösterecek her türlU t.esirleri 
Jule etmeği taahhüt edecektir. 

T - YugoeJavya kendi iktı
sadiyatını ve ezcümle zira! istih 
aalltmı t.ed.ricen Almanya dahi
Unde cari iktrsadf 111steme uy
dumıafa ~hpeaktır. 

8 - Bu yeni siyasi veefkanm 
gelecek hafta fc;fnde ve ağlebl 
thttmaı Japon 'hariciye nazın 
Matauokanm ikameti eenaem· 
da Berltnde rrma edilmesi muh· 
temeldir. 

YARIN At.MANYAYA 
OIDEOEKI~ 

Bene, n (A. A.> - on ajan
ınrun Belgraddan öfrendlğ'fne ~ -
re Yuplav devlet adamlarmm 
pek JMnıda Ahna.nyaya giderek 
anl&!f!Dayı lmn etmeleri muhte • 
nıeldir. YU«'Q81av devlet adanılan 
belld de Alın1'Dyaya pazar gtlnlt 
gideceklerdir. 

Alrllra llarlll 
(8-t fantı l ...... ) 

Mueolinl bundaki İtalyanlara 
niıayete lıldar dayanmalannı fll"9 

retıaifti Son samanlarda rambon 
ancak tayyveıerle ilıle maddeleri 
temm edebiliyordu. 

Klıldre, %1 (A. A.) - B. B. C: 
Brituya JııtaJarr taratnadan ., 

gal edilen Oen'bab vaJıMı Bani!. 
:vuı.m l&o mJ1 cıeıau'badadır. tn • 
IWlder Bln...ı mn1t•kl•" Wa1 
~e •tı11Ulllen buraya k&r11 
haNd.ta cf.rt.meye ıozu.m ..... 
m111W w ftlıayı :baftf ıuıllf llllAf· 
?199elerbıln kootıooluu bırabaayı 
terdı ebırltJerdJ. Son l'ÜJi)e!de 
VMi')'et bir htıouma mUMit sörill. 
mili .. ~ gbtl hUıeuma 
Pallmlltir. DGn 6fledea 80Dra ile 
ltaıyaa IU'ldlollu bltlatmda ka • 
m&Ddanlan. 'lıasUülert teaUm ol • 
JIUl9tur, 

BESMl~G 
Kalalre, 12 (A, A.) - Orta 

taıic lncWs umaml kaıvgtbmm 
teblifi: 

Li:Jyıwk: KaJ'da deler blr teY 
yolrtur, _ 

Ditaecle: Kerede, Yı°yıuıiar 
aklım lt:ala.ıı bil' mukabil hiioumta. 
n •numda yeniden alır r.ayi&t 
nrımt ve bir miktar elir bırü .. 
IDJllardır. Bareklt alır takat mem 
naalyet verici bir ııuNtte inldfat 
et:illlkt.ecllr. 
~da: lticat etmekte .,. 

laıı ltaly&D k1&vvf!.•..ıen ~ or. 
ta !O c1nub! 

0

1Jabe§lstamn °bTıtun 
~'iııeJerinde tazyik ld&me edllnıie
tf.r. 

SOHALlDE ZAPI'EDtt.l!N .... 
Noiro'bi, il ( A.A,) - lmpa· 

T&.torluk kuvvetlerinın peruem
be gUnl1 Haraqeielıayı işgal et 
tikleri remnen bildirilmektedir. 

Çocuklannm ölümüne 
aebeb olan bir 
anne ve baba 

şq;u çocm ıı.taneelnde ölen 
:aatı adındaki QC>Cufun ısttımtıne a
it adli tahkikata dfM\111 edlhnektt. 
dlr. Ta»tlrat neticelbM!le ooeutun 
menenjitten aldUğU anlqılmlftrr. 
Tahkikat emıaamda çocu(un baba 
emm kansı De kavi• edeıiten fır
lattığı mapnm c;ocufan başına f. 
saıl>et ettiii dt anlatımu.tır. 

Aııne ve baba haJdnnda ~ 
ta glıi§ilmiştir. 

Dört amelenin 
..... llal•JS• 
baca~ıan raadı 

K b a. .. - --'·-k l!asa.n ~iunemencioğlunun 
ı naıı.cuı a,. .-uu- en Adliye Vek8.letine tayini, bütüıı 

ld8D8 bir t8Jgral memleket adli muhitinde bUyUk 

Ö 
• dl b1r memnuniyet uyantlırmışttr. 1 Dulr Hasan Me.nemenci.Qg,unwı scne-

Ankara, 21 (A.A.) _ Hari- ı:.rce .~dli ~azımı~ iç:inde bil. 
ciye VekiJinUz ~UkrU Sanı.çoğ- ! tun ?'ut~lerı katetmtf;, uzun 7,a_ 
lu Krbr.ıstan ayrılırken Edene m:ın muc~tCı§arbk yapm~ kıy
qağıdaki telgrafı göndenni~r metli bir ıdareci ve ilim adamı-
tir: mızdır. 

Ebel&aa Aftlhan Eden Vckllet sandalyesine a.turma. 
J .. ,,..,:_ Har· · YN dan dahi adli iıılerimiz hakkında 
""V'ı.q; lCM/e Qı'&Tt d • :ı.. • b"l • 1 ıf ~~·} ''Ekselans ve aziz dostum, er~n 1u1~ ı gıY_e. v~ t • ·uu unan 

Bizi fevkalade mUtehassis e- yem Adhye ~ekılımız dun Ank~. 
den unutulmaz bir ka.bul ~ mi rada gazçtecı.lere b y<ınntta bu
sa.firpervcrlik gördüğümUs bu 1 lu.nı.ı:ug~. _ adhyede }'.~pılmasmı 
gU7.el ada.dan ayrıltrken derin dU§Un<lüğü ışleri şoyle anlat-
...ı-tı - k . mıştır: 
U'-'D ugumun ço samimi te- .. Adl. . d. _ 
mlnatım satı Mini.ıe tekrar er .. - ıy~.ı~. ıger . devlet 
mck isterim. Keza, :ınUli.katı· mu~sele;1.gıb1 .tok~Ul ve te. 
mızm a.ramwıa mevcut tam rakki seynru takıp edıyor. Ben, 
görüş bJrliğinin bir kere daha :bu tek~ül~1. se) rıni ağırlaş~
mUşalıedesine imkan verdi-ini ra~ ve guçlc;.-~ıreı;ı setx:p ve a.?111-
de HA.ve etmek isterim. g lerı &rta.z:a~ e~ıy~ çalıı:ıacagım. 

Size, aziz dottum, iyi ve ~ınun ıç~n _uzerınde .durulma-
güzel bir sey-dhat dileriın. sı !azım olauguna kanı bulun. 

" dugum esaslar şı.tn.lardır: 
-----o--B_ar_a_co_illu Bo.rclar kanunu hlikilmlcrile, 

Çekmece 
faciastnın 
mesulleri 

Oç gece evvel, sabaha kar§r Çe~ 
mecetlrkt tren hattı geçidinde vuku. 
bularc1.k 10 kişinin ölllmUne, 17 kişinin 
yaralanmuma Mbebl~t veren kaza 
tahkikatına devam e<lllm(!ktedir. KR
zarun me::.uıu &örf.ilen geçit bckçial 69 
Y&fUlda Halit Ut kamyoo 1otörtl BU. 
ııeyin, «!tın P..dliyeye verllmi§lcrdlr. Bek 
çi, ilçüncU 8Ulh oea mahkemesinde 
yapılan aorguau M!l.ll.Smda, ihUyar ve 
dermansız bir adam oldu&unu, kaza 
c.maamd& gole ~ olan 1na111Yılayı 

çevlrmeğe utrqtıfmı; buna lmkAn 
bulamadan kamyonun geçip kazaya 
ııebeblyet verdtttm. .U)'lem11'Ur. Şoför 
de, 37 ldfiyi iki§er buçuk liraya lwıı. 
yQDUtuL aldıtmJ, beni Jllrmedllfnl 
beyu etml§Ur. Her ikisi de tevkJt e.. 
dqmiıttr. 

Beyoğlunda 
iki ev yandı 
Dlln gece, sabaha karfı aaat a,u 

de Beyotlunda. YtDifehird• bir yan. 
gm Qlkmq ve Ud ev ile b1r dUkk&ıı 
tamaJneD y&J)4ıktan sonra llÖDdllrill
mtl§tllr. 
Yancın Ytnlkana aolcağtııda b&klfal 

Ahm.edt alt 1/2 ınunaralı ıvde.n çık. 
nı11 v• atet blrdenbln b yUyerek yn.. 
nındaki 21' numaralı eve de sir&Y't 
etmJıtu. 

.Beyotıu ltıalyeti h\IJMD Y&DCJI) Yt,,. 
rine ~tifııılt 1H do, rllag~ ~itilo 
tiddetıımen atea ancak bu lk.'. ev il• 
altındaki dllkktı.ru yaktıktr.&n llOllrll 

eöndUr1Uebllınlt\.l"· 
Dün ite'! b_!.ındaıı bafka, S.yogıwı.. 

da Şık IİDlr;Admda cıa blr yaqm ha.. 
~ '!'ua.U,, aat 10,5 aualanııcla ıııa. 

,,.!S\:ı~ dalrealnde filmler ıutuımu:tur. 
Ateo 20 metre kadar 111m yandıktan 
80m'a .ıtndllrillmtl§ttır. 

Kara Ticaret kanunundaki hil. 
ktimleri birlcştinn k. 

Bu kanunlard~ biribirine ben
z.ıer, az çok :f arkl1 hilkümlerin 
mevcut olması tatbikntta h".U:ı 
ve mahkemeleri mfü:ıkl\l vaziyet
lere sokmakta ve mahkemeler 
içtihadmda istlkrar teminine 
mlni olmaıktadIT. Deniz Ticareti 
kMununu da aynen muhtıfaza 

ot:melde beraber yonillen tetkike 
t!bi tutarak, bazı tashihler yn. 
pılmut zaruri bulunmalctadır. 

Mümtaz hA.kimlerimiz, bu hil· 
kümle.ı ı kolayca. telif C'derek en 
iyi ibir şekilde tatbika muvaffak 
ol.maktadırlar. Fakat bu tashih
lerin yapılmasını hukuk ilmınin 
tedrisi bakımından genç hukuk. 
çularımmn iyi yetiemesj için 
zarurt gl'rüyoruın. 

Bundan aonra Türk Ceza : .. -
nununun da bir revizyona tAbi 
tutulmaaı lbuu.dtr. 'nlrk Ceza 
karı.unumu~ um.an zama.n ~ 
pılan tadillerle iyi bir §ekil al
nuetır. Fakat kanunlann içti
mai teki.ın.Ulleri takip et.rne11i ve 
l;Man.Ua beraber yUrüm..-.i icap 
eder. Son ?.aınanlardaki 19tlmai 
telfil:.l{iler kanunlan dai ıa geri 
hırakmakt:dır. Bu bakm.:..dan 
Ceza kanununun bazı hWtU J • 
r.iııin yeni baştan gözden ge i
ıilme11i r.a.nırl oluyor. 

ADLI sten. TEŞKlLATI 
Bir de Ceza ka.nuııumuzun 

mükerrirler hakkında ıcabul t.t
tiği 5iddeUi ecza müeyyıdelerı, 
adli sicil t~ls,itiU bulunma.üığm .. 
daı_. liolayı ta.tb · k t!cltk.1ıen ekte. 
dir. 

Her 1ki JaDgm h&dJ.Mm 
tükllca& 7&P1lmaktad.ır. 

Cürüm igliyen bir nıahpu..un 
geçmıate.1<.i balerini bize Oğret&
calç va.mta ancak adli sil'il teş· 
kilatı olabilir. Bu teşl<il:lt mev. 
cut olmadıkça. cemiyetin H.sa.yiı 
ve lelimeti noktalarından mile. 
rimler hakkında. icabeden ted
birleri almıva hemen hemı:n im
kan bulunamaz. Bunun içJı ilk. 
fırsatta memlel~etimız ie nd1t si. 
cll t.e§kilAtl Ttleude "~trmek 

etıatmda ~erim. l!mngel n kanım, ni. 

Yanan barlll 
(Bat tualı 1 ndde) 

RESMi TEBLtG 
Atma, :z2 (A. A.) - B. B. C: 
Yuna.n resınl tebllğl: Cephede 

topçu ve demye faaliyeti o!mW!· 
tur. Tanklarla ya;>ılan bir t.aanııs 
pillı1dlrtü1rnüttU.r. 

FABlNAC1 öı..ı>tl 
Atiaa, 22 (A. A.) - B. B. C: 
.AMO&tyated Pres ajanamm mu • 

ha.birine g6re 1926 ya kadar fa· 
!Iİ8t partiıllnln umumi kl.tipUjtnl 
Y&.1*11. IOIU'a dwlet nasın ohln11 
olan Farina.çi, Tepedelen clvannda 
göğüa göğUse bir ça:rpışma emıa
smda kumanda ettilf "alyah göm. 
!ekliler" ta.bttıımwı bqında mü. 
tu 1 4Qııııaı1lft.Ul'. 
i'EPEDELENİN ZAPn RABJDJU 

run:V'I: E'DrU:Dt 
Lon4ra, :U (A.A.) - Rö)'tlırin ~

naYUthık hududundaki husual D.Nha. 
biri bildiriyor: 

Yanan Dert otldtanılannm '!'epede. 
leuı ılrd1k1eri teyit edilmemifUr. 
Fakat bu böl.ede fiddtW ~ 
devam etmektedir. 

zamname ve talimatname nro
jelerini hazı:rlatncağnn. ll:.ı.Ödan 
sonra Medeni 'borçlar ve 'l'ıcaret 
kanunundaki akitlerin bir çoğu
nu §i1ıınulü haricinde btrakan 
adliye harç tarıfesını de bu ba. 
kını.dan iıkmal etmek isterim. 

NEŞRiYAT lŞLERl 
Bütün bu tadilit gö"..önüne a

lm~a. nışiyat işlenni de en 
mühim vazlf elerdcn biri olınnk 
üzere td~kki ederim. Adliyenin, 
Mldmlerimizi mütemadiyen ten
vir etmesi, bizde ve diğer mem. 
leketlerde adli aahalarda viıcude 
getirilen yailiklerden ha.berda.r 
etmeai ka.t'i bir zaruret lua,linde.. 
dir. 

Buntm içindir ki adli neşriya
tın ciddi devamlı ve muntazam 
olm.nsma dikkat edece~ım. 

TEŞKiLAT 

DUn Arapcanıllnde feci blr kua 
olınU§, burada Kirkonm dökmeci 
dQkkarı.mda ~ amele Kuatata 
Yalçın, Cemal Qtlr ve Alt Dtnıg Ye 11. 
tavr n\n tqıdıklan kalay kınnmı el. lhtilcar suçuyla. adliyeye 

Adliye teşkilA.tmda bir nebze 
E,ödSnilne almmaaı l!zımge .. en 
işlerden biri de mahkemelerfn 
bir cüs'll olmak it ba.rile, hAkim
lerin kasai vazifelerine iftirak 
cdden ı.abrt katipliğini ihtisa.cı. 
}andırmak ve burJh.l'a mahkr-me. 
lerin yan.mda ha.iz oldukları 
mevkie müterafik bir vaziyet 
temin etmek ve saytlarmı da İl 
miktarına. göre çoğaltmak ola
aektır. Zabıt katipliği vazifesi 
böyleec .;ir ihtisas ~1 telakki 
edilerek adliyede dereceler üze
rıne mJesges mab8wı bir sm.ıf 
haline getlrfldiğı takdi,.d• malı. 
kemeelrin daha iyi itler bir hale 
geleceğine aıüphe etmem,, 

lerinr:lom dU1Urerek devirmlflerdir. Verilenler 
Ertmtı kala)'lar dört amelenin be- Sultanha.mam 3-2 numarada me. 

caklanna dektHmllf, hepsi de yerlere nifaturacı Bohur oğlu Hcyım ha&
yıkdarak muhtelit )'Wl811aden JaDDUJ sa .ihtfk!rmdan, Ş!~U Hal!sklr Ga 

ı.arcm. 1 d caddesinde eczacı Knrabet nev-
Taralı ameleler JttiftDJer taratın. rozln ihtikft.rnıdan, Kutu~lardlL 

dlıll kurtanllQJf ,. baygın btr halde Yorıi oilu Anda. MO 1htlürmdall 
~ ........ bJclmlmıtlal'dlf. ~-"~ 

BAŞ KATtPLtK 
Bu snu:fm. üstü.ndelci derecede 

bulunan baş kltiplere gelince; 
bazı yerlerde sorgu hakimliği ve 
müddeiuraumilik va.zifesi ifa ~ __ 
mek surctile fiilen kaza vazife
sine iştirak eden bu dereceye 
mensup meınurlann zabıt klitip
lerinin üstünde bir derece ola. 
rak aynca gözönllndc bulundu. 
rulnc:ığı tabiidir. 

Bütün bu ta&.vvurlar, prog
ram dahilinde zaman ve lmkfuı 
kayrtlarile tedricen tathik edil- -
cektır. 

CEZAEVLERl 

Bir tecrube mahıyetinde ol • 
nıak üzere bir kaç senC' e~el iş 
e.8&SI üzerin<' tesis edilen ) t.ni 
ceza evlerinin faaliyetinden alı. 
nnn neticeler men.nunıyPtc tt:ı
yandır. Bu mUSbet neticeler, bu 
sahada yeni teşebbi.isler alm41t 
için bize model olacaktır. 

Bu müesseseleri ve ""Cni te
şobüslerimizi hep aynı eias üze. 
rine istin<tt ettirerek tekemmül 
etirmiye çalıpcağım. 

!Sl'LVAF l\JAIIKEl\fE• .E:Rl 
Adal t tcvzllndc tcmlnat ..utır .. 

lstına! mahkeIU0.'11 de l:ı.ı temfnattau 
birini tc§kll t>lm681 ltlbr.rll..ı faydalıdır. 
Ancal< henüz adil teıktıl\tımız mevcut 
olmıyıın luııalarımu: vardır, ve yuk.a.. 
rıki izBhatımdan da anlD.Jilacngı tızere 
ı.nahl<enıelerin yr.zı ı.Jertnı idıı..re odcu 
7.abtt itAtlpleri ifl, henüz Jııtenlldlfi 

gibi tanzim edilenıemiJtlr. Ben tevzil 
adalette evvelA. mahkcmcl"rden matı. 
rum cıan kazalnrımızı mahkemelere 
kavu11tuımııyı. sonra mahkemtlcrln 
daha fy' tşıemeslDl tf>mlıı edecek olan 
zabıt l:ll.tipliği meselesini vo nihayet 
ccz nın malcea t ve hedefi olan Jelah 
işlnt r1:mtn ttmek için ceza evlerini 
iyi bl.r v~kle koymay. dllştınllyoruın. 

Bunlıır: vtıoude getirdikten sonra bfr 
teıni.L.at mtıeaaeııest olmak tızere tıtl. 
nal mahkemeleri te§ktl etmeyi elbet
te ar.111 ederim Fakat programmım 
•at Jikinde bunları sıra ile takip ve 
tahakkuk ettınnlye gatışacağım ... 

:lSTANBUL ADLtV.F. SABAYI 
lstanbul adliye • .. rayının, taıı.vls~tı 

ve proJcıi blwrdır. lçlnde bulundı.ıj'u. 
mıuo ahval. tmkb verdıtı takdll'da, 
bu binşyı ~·aptırmaya baf lıy~gız." 

Ulli ı Mildaiaaya · 
tahslıat 
<Ba~ tarı.fı l ocJ<lo) 

'\rahflar umum müdilrhl;ıü 
1910 mali vılı biitçesinde deği· 
ı;iklilt yapılm~ma ait 1>anunu 
da habul ettiltten iJOnra umum) 
hıfzısıhha kanununun 181 inci 
maddesi metnincle yazılı madde 
n•ıroarasmm ta.c:;hihi hakkmaa
ki kanuı:ıw1 birinci müzakercaini 
yapmış ve pazatteE;i günü top -
!anmak W'.ere içtima.ına nihayet 
YCnnİ§tır. 

••• 
Ankaradan gelen bir habere 

göre, BüyUk Milkt Meclisinde 
umumi bütçe mUmerelcrine 
ınayısrn 20 sine doğru b:ışlana
caktır. 

Şemsettin aanaıt • 
yın llonleranıları 

ı Ik konferana1 salı 

&ünü verilecek 
r:.H.P. tarııfından umurol etıçArı 

ayc.'Iliatmak makeadlle konf1..r:uıslar 

tertip edlldıgl ve on belJ mebullWl 
mııhtellf vna.yet merkezlerine gttt!g"lnl 
yazını· tık. 

}[obua ve profeeör ,em .. llin oun. 
ıı.ltay da konferanslarının blrinelalnl 
öııUml zl'.l1!kl salı ~UJıU saat oıı ;>edide 
;,.chrirrw:c!e ve Qniverıılte konferans 
saloAundıı. verecektir. 
Bay profeaörlln Emınöııll, Kadıköy, 

Bcyo~:u ~kevlerlıU!a nrecett kon. 
feransı•nn henüz gilnU beW deC1ldlr. 
Kcnd:.ıi &"eldikten aonr~ ta:ı ı.ıı oluna. 
cak·ır. 

Bir çavaı undan 
102 ekmek çıkarıldı 

Belediye iktısat müdürlüğü, 
yeni tip eknıekler etrafındaki 
tetkiklerine devam c.:Jnektedir. 
Ya,pılan ttkiklere nazaran yeni 
ekmek tipi ununun rutubeti 13 
ekmeğinde 35 tir. Resmi bir mUee 
sese, 71,5 kiloluk bir un çuvalm
dan kendi müat&hdimini için 1G2 
kilo ekmek Çlka.rtmaktadır. Bu 
ahvalin diğer fırınlarda da L!,. 
bikinc çalışıl.maktadır. 

Yarm. Beyoğlu fırmlarmdan 
birinde bu hmuıta ~ yapı
lacaktır.x 

Ruzvelt dört 
milyar dolar 
daha istiyor 

Bu para ile dart 
milyonluk bir ordun• 
levazımı temin edil 

va,tngton, n (A. A.) -
dileri tetkike memur komlayoD, 
gün mebusaıı meoHıtne I* 
projesi tevdi et:nllftir. Bu proj 
hUkumet ordu ve dolıamnuıım 
tlyaçla.rma snrfedllmelr lmere ot 
man 4.073.810.074 dolarldı: masa 
zam tclısıno.t talrp etmektodlr. 
I ra. savaşa hazır dört ndl~ 
§ilik bir ordunun levazım ihtivaı.c191 
rmı t( mln edecek şekilde f 
lnr kurulmasına ve m.n:ut 
kalarm ıslahma sarfedilecetttr.. 

Kıbrıs 
mülakatı 

Alman gazeteleri 
mütalea ileri 
sürmüyorlar 

Bcrlln, 21 (A. A.) - Blr h 
at muha!>lr b1ldiriyor: 

Alman guetelC'ri eon ~ 
Saraçoğlu mUlilıtatmT, mü 
ıerdetmeksizin sadece bi.rkag • 
tırla kaydetmektf:dJrleır. 

Zavallı 
bır kadın 

Kocaaınm dayağmdala 
kurhılmak için 

Camı kırıp sokatı 
~ırı~uıı 

KaragWıtrUkte .Beyce'J.a ea.Mıı .... 
oturan ootör CelA.letttn adında 
suıı Z3Ula.narda ka.ruı Aliye Ue 
çlm•IZlllc yU.zUhden sık sık kavga _, 
mekı.dtr. 

Evv.elkJ gece da &narında 1#1' 
bjr k.ı\"ga çıkmlf, kanıllnı dlJ,,,_,, 
kalkmqtır • .Aliye, dayaktan Jaırtllll 
m&k lçln peDCIN e&mml ell)'le kJrflllf 
ve 4 metre ytiıaekten .. oltağa atJAllll 
tır. Suclu koca )akala.nDUftır. 

Mü.""takalit vekili 
Trakyaya aitti 

Şebrimir.de tetldklerde ~ 
Münakal4t VeJtili Cevdet Kerillf 
1ncedıı.yı, diln Trakyaya ~ 
Vekil tetkiklerini biUrdikteD .-
ra tekrar §ehrimiıe cUSıı-ecaUr. 

Melltep!ertle pull 
koraama te:ıll~r 

Maarif müdürü Tevfik Kut._ 
Maarif Vek&letinin daveti -.; 
rine Ankaraya gıttijini ~ 
tık. Aldığmıız malfmıata ~ 
maarif müdürünün Al*al'8" 
yahatinin bqlıe& hedefi t.Utfl' 
bul ve civa.rı mekteplerinde ~ 
lmnlll ve alınacak olan pallif tlllJı' 
rwıma tedbirleri 'telkil etmellt" 
dir. 
Şimdiye kad&r Maarif v~ 

tince verilen direktifler~ 
de lııtanbul mekteplerinde """ 
bilha8.58. şehir içinde bul~ 
rın ehem.ıniyetli puif ~ 
tedbirleri alınmıştır. Mek~ 
içinde aığmaklar hazır~ 
ekseriyetle maskeler temin ti 
muş, diğer tedbirler al~--" 
talebe bu hU8U8taki ~ 
tamamen görmüft.ilr. ~ 
mektep itibariyle gak )'Üklö fi 
mektepler her -.mtte çok 
balık olması itiba.ri)'le 
Vekfileti burada alllllıC&k 
birlere bilhassa ehemmi,.,& 4111' 
mektedir. .,Jj 

Ankara.ya çaimlan mll": 
müdürü 'l'evfik Kut'tan. bU _.. •usta izahat almacatJ ve,J; 
direktifler verileceği. m'll' 
tadır. Maarif müdilıtin6n ~ 
rada çok kalmaitan biW'~ 
~rimize döneceti tlllllt 
mektedlr. 

53 itin, ... 
llabwe ıııı ı ı• 

Bir mUddet evvel Br~ 
ısmarlanan 43 ibin wa.,,,.• 
:nin 15 nisanda yola 
bildirilmektedir. Bil biı: ~ 
eylülden evvel oehrİllİill ...-.
miyece;:i söylenme~. _ ~ 
dan ~. Portaitte ~ 
10 bin çuval kahve heaü! ~ 
gikarılam" mışttr. AlAka&r-... 
10 bin çuval kabv~c:~ 
evvel memlekete 
çal~ -
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Tirk ençleri bopstil değildir 
~ Alın. :ı "'ft.lcte!'!I, Ttlrk genç

·~ini-;ı (bo' • ıı) letıtlğhıden b:ı! .. 
.etm.111 ! "\'t' b .. na ımla.1tıkfa.nn:ı. gir 
-. bu Alrnl\m ah mcs!f'' dı?'.}, bu 
~ ı.unu demek '8t.eınl!}: 
!Rlll IHJllf ztlppel~ştlr. Genı; 
mrt llıı Nedir Nadf. buna IA· 
_.... ecwabı .~ o!makla. 
beNber ben de ba mevzu fuerint'le 
.......... Wertm. 

dağmıa bldnı bdar blllr. 
!onra bilmem, bob-sUU...ek 

bir gUnab mıdırf .. Bir alalüaslık 
eseri mldlrf.. Her memJekeUe, 
her millette 111"9 lnı nw ftl'lhr. 
Moda ipWiaı ytlztbıdea, ea giillin9 

Çocuk terbiyesinde 
madünlük hissinin rolü 

hareketlerde Rlanvlar. Alay ve yazan : Bil s Özg" 
istihm mev..u ohn' w nihayet; ili 

Bö)ie Mr it1d18da. blunr.ıak için 
ine.oda mutığm """ı dej:;rJI. ıına
dm dolma klJr olması L'izımdrr. Ve 
w dn gösteriyor kl, hlilii Ttirld• 
)'911 bllmlyen, Tilrk ~rnçU,.,int tn
-.yan meaıletcetler rnr. 

Blaam:ıftlı, ~mı ı?n tcb!lrüz 
ettlnnl?k lizmıdır ki, Tlirk geni.' -
~ hiçbir zvmnn züpJlCCI .memi:.-tir. 
Her d~\'lnlr, yilkı<rk karakfrrlnl 
gö&tennl , \tızl•c lrJ tam blr frııı· 
gatt nerhle ya~t._, ~ urt llb'Tunc'l:ı 
can 'ennl Cr. Dil~mruılnrb. boğu•.
htp \Ueh.•!'de, l'r.ı.ırla:da, Tilık 
gC'ncı, k<'ndl J{(~mn.t .. 'ndcn kafa 
tula':'mdıı.n l ol ',. h:ıe'l' brm:Ian 
ehr..vnl:1r, li 1 ! lel<'r l-unnu• for. 

Alman J;P.-..ct 1 bu r.e ı iyatdc 
'"Ttlr.< gençliği bob stl'leşti, böyl<" 
lılr gcnçm ten tir f:.Coy b{'Jd('n- -
mez!" dem k ı .. tıyors:t, < n bUvifü 
h~ lıuluı.mu C'lU' o~. J\lm~n 
d~tlftnm:z, f'Sld cephe. 'r si'n h ar
kada!111a.nnın nasıl bir "Imdret" o'• 

bunlama mev.-.ıa ....,.. haaeeinl Bundan evelki yazımJZda ma- ı duğu madüı>lQk biıımiD.in tesirilJ,. 
gecmez. diinlük hissinin ne olduğunu 1 den kwtul1D&k içiıı hakika.tJ ıtıüe 

Bizim ıeaolerlmbdea lıaaalan i-\,& "al·-·..+.- Şimdi .... _ lbu bile ~...+irmekte .. ~~..:ı...ı::t e• 
hGb .ııı QldU) !i& baııdan bir ICY ""H ,,, ~~ uc ....,._ ~ "" 
çıkmaz. Nihayet bir mods dütkön• hİJs.Sin oynadrğı roM1 tebarüz et. miyeceıktir ve yavq yava§ tam 
lüiildür. tireceğim. bir y:alan.cı olacaktır. 

Almanyalı meskıkdal;a bir h.W.. Çoc w d ... ...ı ğu b' Bundan -ı:. ..:ı- .,......,ı,. · 1-. 
kaü hatrrlatlnak btc.ri7. c ugun ......,~u veya ır u-..- ır-- yıne '"'4 

:Bir zamanlar, Alman geacıertr. çok sebep~rle kendisine duyur- hiaaiue verdiji MkmtıYJ isale 
ile bir moda bıurt.:Jığı baflamı!ftı. tulan me.dUnlUk himi çocuğu icin b.a91lata yaplbilir. Bu ha.. 
Bu n; oo:ınm ne old11~nu yumaya bambaş!<a bir tip haline getire. j le en ziyade fakir gocıaklarla. fe.. 
lii;ı;um ~örmüyorum. Ararlıırın de- bilecek kudrette mühim bir Amil na durumda olanlar, gayri met-
dif'İ ~hl: Arif olan anlat, olduğu yapılan savıa- mn__,,,e- rQ surette doğanlar U'&811lda 

Alman gençl~rlnl tıu moda l!le J-- ~ 
tlndı:n korumak için elinde ta.baıJ. deler neticesinde anlaşılml§tır. rastlanılır. 
ca mücadele etmi~; cemiyeti koru- Çocuğu başkalan yanmdll a. Bu ~ ~clıklan '8Ylerl 
m:ı.k i,.ln hu "tath ,.e z{'vkll moda., 7,arlama.k, tahkir etmek, kudret- etrafmdıakilere, arkadaflarma 
ad• .. verilrn bu hıuıtalıia tntulanlıt· 5izliğint nazarı itl~ara almıva vermek .uNtiyle seııguı~ olduk-
" olılürtml\cıl~rdl, • • 

Öyle z1tnnedlvonım ki· ı,oı-.-.:r- rak onu beceriksizlikle itham c~ lanna dair <lll1arda bir kanaat 
ıe~mc·k - hem d~ denı.,.dc dıımııı. j mek v~ ikide birde "sen bir İ§e ~ getirnJıek ve böylelikle 
l!abilin<len - bu "zevkli mooa" yaramazsın, yediğin yemek ha. araların4a meveut nisbetaidik.. 
hast:ı.hğma tutt:lmal~a11 dıı?ıa ff- ı ramdır bevhude sen adam ol- leri ortadan Qldırarak mUsa.-
na ,.e lğrf'nc dc,ffldi... :, • ' 
l•em çıkar n• '"'ın be\lv.a, hr.nı ma.Zf(lın demek \'eya arkadqla.. vatı temhı etmek w madUnlUk 

~ o'ur rOvıı:ı ~iyah ! nnın yanında ona aptal, sersem hialıini gidermek -.11er. 
T..A:rr,nnt diye hitapbetmek. sözlerine i- MtdünlUk b'-iılln çocufu be. 

------------------ na11mamalt, dilfünQe ve anula. yec&nlı bir tip haline getiNCek 

-A!IM, 'fl-)~~4j' ':t' ,w 1 rmı heaba katmamak, yı!'ptığı kadar ehemmiyetli bir rol oyna-
. 'l.ıı ·C lf /./VA_ >~~. ,;.~11./YY~ .. l !~ ı ~Jt't ,, ıt ı· i~leri beğenmemek, onu emsalle- dıfı gör'QtmtiJWr. Bu gibileıde .::flf. ;..,~ ........ r . ~ .....-;~~ ;;;.-6 rinden aşağı görmek illh ... gibi :r.a.manla hey9canblarm ~ . -

KJuekaya otur3n köpek 1 Nevywkun diğer bir gti?.el şuursuz ve ölçüsüz fena durum. dikleri bötün t.lhttnta raatla.. 
ı banyo salonlUla malik olan ma- lar vaktile her hususta normal mak mQmkUnc11r. Fena anlaşd-

ıa.- 1 olan çocuğu günUn birinde ya- DlJI bir ~e b&dayette tabif 
Pl.ıu gtirıleroe Paris civarında dam Viliyn.n Stem'in salonu ise 

!ancı, hmnı. mUn.1.evi heyecanlı, olan ~ korkak veeve.ell, 
g9ip I* ch&fs mü~ahcde edil- su nebaUa.n ve aca)ip balık re. 
nüttıls simleıiylo Qlüdür. 1naan bu sıa.. kuruntulu, hulyaCI, ıikayetçi hayatını UJJOntti ile dolu geçlrerı 

Bir giftlik avlusunda eeki bir londa banyoya girince kendisini ila.b ... Bir varlrk haline getirebi.. bir vartlk haline ptlrir. 
lıllıta sandıktan yapılm~ bir sula.nn dibine kadar bir deniz lirler. Plvvelee lllNft& çalıfkanlar a
Mpek kulübesi var. KulilbenJn km yerine koyabiUror. Çocuk daima ajtTbjmı d111- rumda M)'llan, ~ iyi bir 

igerieine konulmuş biraz yonga Fakat t.eı.dlı telgraf kralı 
• ~i~. ~n köpeğe yatak Gnınof'un bl.ny08U yanmda bü
"t&Zifes~nı goruyor. tün banyolar hiç bir şey sayılır. 

Tavuk aklına geleni yapmak- · Bu zatın banyo saloıııunun yal
~ ~oşlanan bir mahlftktur, bu nız enstalaaiyonu 12,000 dolara 
çıftlikte yaşayan tavuklardan malolım tur. Bütun ·ı ef _ 
bir kaçı, kiimeslwini bıraklp bu dını ~ aleoak ~ -
~ye gelmeğe ve !burada olan banyo teknesi Mekııikadan 
yumurtlamağa be.şlamışlardır. getirilmiş yekpare bir mermer. 

1 

Kölıese bakcn kadm da bunun den oyulmuştur. Bu banyonun J 

A~lwı baya.t._ Kıskançllğm heyecen ... Sereııadlarm llılll8-
Istırablarm kuc!ret verdiği bir f&heeer: 

BUGÜN LALE Sinemasında YAŞIYOR 
.l(t14J0k DakU!ôlQl 

g~l :rıldtZı 

MARY GLORY. 

........ ~ 
111.Yat ..,_.,.. ~ 

TITO SHIPPA'nın 
yaatt;ıtı 

f~kmdadır. Fakat ~murtaları kena.rlan halis altmdan bir ta- 'ı 
k&nesten almakla kulübeden al- baka ile kaplanmıştır. 
malk arasmcla b ı fark görmed'ği 

iellı buna ~dmş etmemiştir. . Zırhlı Roblar 1, 
l'Kat 'bır sabah M"tı veçhıle 

·Napoli Şarkısı 
,....tal !U"J elmağa. geldiği va. 
lat kadmcağız köpek kulübesin
de bir civcivın dola.jtığını hay
retle görm~c:ıtür. 

Yalnız bu mesele çabukça an_ 
lqılıacak bir şeydir. 
Kadın sa.manlar arasında bir 
~ wmttnuş, sa.manlarm 
ve köpeğin vücudunun hara.re. 
tiyle yumurtadaki civ civ, ta.bil 
bir tavuk altındaymış gibi bü
yümU.C; ve yumurtadan çı~ 
tır. 

Kacbn kö!X'ji aramJ§ ve yav. 
l"U9UnU göstermiştir. Çiftlik 
köpeği bu garip mahlQk karşı. 
amda aaşırmış ve ha.vlaınıa, bu 
suretle civ civin ba.balı;:mı in.kir 
etmi§tır. Fakat çiftlikte yeni 
kuluekadan kalkan bir tavuk bu 
köpek kulübesinde yetişen yav
ruyu kabul etme'rte bir mahzur 
görmemlftir. 

Dünyanın en gÜzel 
banyo salonları 

Amerikalılar hamamlarının 

gülıelliğini ve zara.f tini ve ha
mam eflenoelerlyle tarihte göh. 
ret kaza:nmış olan Romalılarla 
rekabet et.rneğc ba.5}amışlarclır. 

Bugil.ıı dUııyanm en şık ve en 
11.tks banyo salonları Amerika. 
dadır. 

Amerikanın Korunlarmdan bi
ri olan Pulit.zer Ncvyorkta yeni 
Ya.ptmlıjl bir banyo salomuıu 

llli8af'ırlerine gururla göster. 
mektedir. 

Bu salonun bütün duvarları 
renldi ve resimli çitlerden ya. 
ı>*n'fhr. Bu çitlerde sıcak 
ikHmlerde yetişen nebatlarm 
dallarına. sa.nlr.113 yılanlar, ve 
ı>vlak renkli k.x:aman ~içekler 
üzerine konan dev aibi ke~ 

-~ 

Yakında eski zaman zıriıla. 1 

nnn. ıt:ıenmyen elbiseler moda o- :. 

lacak galiıba. ı . 
Kopcnhağ'da kadın eşyası sa

tan mağazalar, adeta muıpmba. 
yı andıran sert ve cililı bir ku. 
maştan yapılmış, bllQzla.n, Rob 
ta.yyörleri satılığa glkam111lar
dır. BUtUn elbiMler gUmüf Nnk
te ve parlaktır. 

Bu garip kumattan ya.pıhmt , 
elblllelerin mtıhim bir faydaaı l 
var. lneam eoğuktan koruyor. 
lar. 1 

Bu kumaşle.rm dokunmumda 
kullanılan pamuğa alttminyom ı 

tozu kanştı~la.r . 1 

1 ·' .; . : '" :' '.·: il' ' '1 

•~SARAY Sınıması 
lllldllıiyeti; blyUk .. ,. muvaff&klyetle ~ Oldu,IU 

SPZNCD\ TRAC'I' • ROBllllT 'l"OUMG'lul 
harikulade blr ~ ,...etıklan 

Zafere dolru 
Eınaalılz aUper ftlıG'Dln u.ıunl\ltıl llue~ ........,_: 

Saa.t 12 • 2 • 4,15 .. &,SO n 9 olarak teabtt etmJftlr. 
nAvet.en: .FOKB JURNAL 80G dbya n lıN'J> llaber)ul. 

Bugün saat 12 de temnAUı matine. 
Alüminyom da tıpkı ipek ve 1 

yün gibi harareti çeker. Blnae. ... 
~~~------------~------~----------------------naley'h vücudun tabi! harareti 

dışarıya kaçacak yerde vücutta 
kalır. Ktt.alik dışarının soğuğu 
da bu Jrumaeta.n igwi.ye geçe-
mez. 
Soğuk menılePtler için fay

dalı bir icat değil mi? 

Süslenmek yaaaiıl 

• 

DUny& destan 'H e.tane&eltlle bnpa: ıla&ll Wk&tlar WUa.laln 
ıllür wı f'.tınmta dola ............... 

S ihir li Yüziik 
Ttırk~ e&ıltı • •e T lrkçe tarkab 

PEK YAKINDA TAKSİM Sinemuınd 

mevki jega.l eden ve kendini her_ 
kele aevdiren çocuk yavaf yavaş 
bildiği derslerini an!atamarnağa 
ballar; konU§IDak istemez. her 
kesten w.ak kalmak, kendi ate_ 
mine çekilerek yaşamak ister. 
Bu hali çocuğun fena yaratılışı
na veya tenbelliğine isnat ederek 
doğmatik siıtemle, yani dayak 
ve şiddetle onu yola getirmiye 
çalJ!Dlak tamamiyle aksi netice 
verir. F.sasen çocuk buna uzun 
mman taha.m.mUl etmez, mek
tepten kaçar ve ica.bettiği ta.k. 
dirde evdekileri aldatmak mak. 
sadirle tatil F.amanına kadar so
k&klarda dolaşır. Eğer zamanın
da makul tedbirlere başvuru!. 
mazaa çocuğun uykusu bozulur, 
gece bUhranlarla dolu geçer 
korkulu rüyalar, kabftslarla sıç. 
rayarak uyanır. 

Bütün bunlardan maada. ma
dUnlllk hissi çocuğu şikaye~i de 
yapabilir. Bu gibi hallerde çocuk 
kardeşlerini veya arkadaşlarını 

dur.ma.dan bilyüklerine, öğret

menlerine, ~ikayet eder. Maksadı 
onları şik~yet ettiği kimseelrin 
nazarlarmdan düşürmek ve bu 
suretle aralarında mevcut mUna. 
sebetsızliği yok ederek madün. 
lük hiılerlııden kw-tarnıaktır. 

Madünlük hissi daha bir çok 
menfi tesirler icra eder ve çocu
ğu bambaşka bir varlık y.ıpar. 

Onun için terbiyede gerek an
ne ve babalar ve gerekse ~t
menler daiına. Şu mühim nokta. 
lan daima gC>?.önünde bulundur
malıdırlar: 

1 - Çocuğu bilh88Sa başka. 

lamıın yanında kat'iyen tahkir 
eımernelidir. 

2 - Beceriksizliği hiç bir 
uman ytlzline vurulmamalıdır. 

3 - Çocuğun söylediklerine 
lakayt görünmemelidir. Şahsi
yetine hürmet etmelidir. 

4: - Onu ktiçük dllşlirecek va
ziyetlerden çekinmelidir. 

Haftanın en zengin programını 

TAKSiM 
ılnemaaı takdim ediyor. 
2 BtlJ*' film birden: 

- Yeni DEANNA DURBlN 
GLORlA JEAN'ın 

Açılmamış 
KONCA 

ruzeı fllml 

2 - SİGRİD CURtE 
BAStL RATHBONt; 

t.aratmdan oynanmış 

RiYO 
YILDIZI 

muhle§em zengin tumJ. ttAvetcn 
Atinada Ba.y METAKSASIN cena 
ze mera.a1ml ve §arld Afrlkadn 
harp manzaralan. 

;e:ı; SAZE 

ing•liz 
tayyarelerinin 

akınları 
Brest ve Lorient 
denizaltı üsleri 

bombardıman edildi 

I...ondra., 21 (A. A.) - İngiliz 
hawa n~zartinin tebliğ.I: 

Dün gece Alman) a Uzerinde&i 
bava §artları fena old~ğundan ha
rekat imkanı olmamıştır. 
Bombardmıan tayyareleriııden 

mürekkep bir ;filomuz denizaltı 19-
sü olan Lorient'a gönderilmiş w 
havuzlara mes'ut netice ve-ren bir 
hücum yapılmıştır. BüyUk bir yan
gın çıkmLc; ve bin;ok infiliLklar ol
duğu görülmüştür. 

BKESTEAKIN 

Lontlra, 21 (A. A.) - S.WU.. 
yetti b.r menbadan blldirild.iiine 
göre i gal altındaki Fransada .__ 
lunan Brest düşman denizaltı üull 
İngiliz hava kuvvetleri tan.fmMn 
bu gece bombardıman edilmjpjr. 

BERLİlıl"E AKIN 

BerllR, %1 (A. A.) - Bir ı... 
81 muha.bir bildiriyw: 

19 Martta yapılan hava aJmn, 
Berlinde. harbin başlangıcmdanbe
ri yapılanların en mtihimmi oıa • 
ra:k telAkki edflmelltedh'. 

lncrnter91e tlbldl 
tanare lalclmlan 
~ %1 (A. A.) - Hava M 

dahili emniyet nezaretleri waı.. 
dan dUn ak§am ııe§redileD tebUi: 

Bugün dll.şman tayyareleri u 
faaliyet göstermişlerdir. Kent aa • 
hlllerlnde dfi1man tayyareleri Wr 
şehrin llOkaklarmı mitraly.Js •teli.o 
ne tutm111Iar ve ild noktaya 9 
bombalar atmışlardır. Bazı evler 
ha.sara uğramış, birl:aç kişi <S1 • 
müş ve bazı kimseler de yaralan
mıştır. Bu sabah cenup sahilindt 
bir yere de bombalar atılmıştır 
Burada ill8anca hiç zayiat olma • 
mış, yaloıı pek az hasar kayde • 
dll~tır. 

~----~---~---

8 i r uçuşta 9000 
kilonıetre nıesafe a§aD 

tayyareci 
Moskova, gı ( A. A.) - Tas 

ajansının bildirdiğine göre Çe
reviçini 'nin ıdare ettiği bir Sav. 
yet tayyaresi hiç yere inmebl. 
~in buz Okyanusunu o.şrrıH .. 
retiyle dokuz bin kilometrelils 
bir meaa.fe katetmiştır. Tayyaıw 
Kotelni adasından kalkmış Rocl
gers koywıda Vrangel ad.uma 
inmiştir. 

Tanca f ıpaayaya 
llllak edildi 

T"noa, Sl ( A.A.) - D.N.B: 
İspanyol Fası Emiri Mevla)' 

Hasan dün merasimle Tauca.ya 
gi.rntli ve bu suretle Tanca be,J. 
nelmilel mmtakaslllJ?l lapaıı)'d 
• Fas Emirliğine ilh&knun ta.
mamlandığmı göstermiftir. E, 
mir, şehre girdiği zaman t.pan
yol ve Fas erkim tarafından 
karşılanm~tır. 

Mekıikada nazi 
ajanlarımn faaliyeti 
Londra, 21 (A.A.) - MU..taldl 

Fransız ajansmm Meksika muha.
biri yazıyor: 

Nazi taraftan talebe Birleşik A
merika aleyhinde nümayişlerde 
bulunmuşlardır. Bunun Uzertne 
dahiliye nazın neşrettiği bfr beyan 
namede nazi ajanlarının bu ma· 
oevrasmı takbih e.rlem· .. tır. 

Dahiliye nazırının bu bt.yanna • 
mesi, Meksika htikfımcti.ııin totalı 
ter ajanlara karşı şiddetli tedhlr 
lcr alacagtna bir alfımııt olnrak tP 
IA.kki edilmektedir. 

Yeni neşriyat --· 
İslam - l 'ür!t 

ansiklopedisi 
(MUHJTlI.MAARIJ.') 

A.sfın 1Imi}e kütiiphanesl t~ 
fmdan n~redilen bu mUhim eel"rili 
10 uncu savısı intilar • ı tir. 

Satılık - Kadıköy Yeldeğir. 
meni Aziziye Hamıunı civarmdt 
Eşrefoğln sokağında 6 numa.r 
büyük ev satılıktIT. 9 oda, 2 
mutfak. 2 hamam bah<'e veea 
irel!ll var4ır. lçlndekllere mUra. 
~aat.ı 
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Cemiyet Tetkikleri • 
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ALMANCA.(19) 
Sadakat gözle körülehilir · yt çok iyi biliyorum, Romence dere 

V"erebllinm. "Jlkalı mUcueııelcrde ça.. 
lıpbillr ve aym zamanda tercttrna& 
lik ta yapabilirim ... Jııtlyenler gar.ete. 
sinde cN • 107. Ziya) remzine mek. 
tup1!\ mtıra.caat edebilirler. 

.Bir k·ad1nm çok iyi bir kocası 
R E N' A T p; &ENAT.K 

Storm Storm olmadıQı nasıl anlaşıllr ? Evlenme telıliileri: 

• !6 yqmdayım, Allke~Ur nsifeml 
yeat bltlrdtm, T&Mlllm orta tı~ lra
dar<ıır. Muameleye A§tnayun. Eııkı ye. 
ııı yasılan tevkal&de okur yazarım. 

Herhaıı.g! bir müeae~ vulfe alma1' 
lııtiyorum . lltlyenler1n Zooguldakın 

hallı fırkası kUtUphane memuru Bay 
:-.:uri yanında t H.Ç) remzine .UraUe 
mllracaaUarı. 

X'\'ff 

J. Zwar "ar der FlMsboden •ar 
mil Backstclnen ausgelegt; aber 

ınein Müt1erlcln batte eine D~ 
• ken übt'rgcbreltet, 1 "i<' 90lche 
'on 00.. klelnen Leuten hlcr aus 
df"!I Flu...,hln!iof'!ll angf'fertJgtı.~ 

""'· 
2. Raid stellct<- kh meinc Bil· 

cber und die wohlgf'hundeaen Kol· 
legtenhPfte3 anf den gro.~ Tlsch 

uud s.ıısı• zu m<inf'!I Heben Vaterı 

Freude mit ~l'O"<ıem Jl;if""r ilber 
rmıbtf'r A rbctt. 

aber störete 

ıntdı dann wohl, !4Ur.hte mlch lns 
Frele hlnau!>zatre.lbf',n' and spl'lll'JJ: 
''Was ~men dot'h dlf'! Leote d('ln 

ken, ~ der in delner Mu~r Pflt>
~ dle lrh<-hea Wanıı;en ciafielf"m !'' 

4. Und ebıCM Abead", el& es ebM 
nean Yom Glock~tnnn g~Jalagea 

llatt-e, rtef sifl gar: "Da sitztıflt eh 

eoeb, .Josias, und wNs!ıt doch, ~ 
de& Kfrchenilt8ten5 Tochttt HOC"ıh

%elt4 hiıt ! Dil ""11 f:S slcll dk'.kea, 
d8fl8 aacll d~ Pastors Sohn mit 
der Braut1 eln T"an1.chen ınache !" 

5. Duln hub sle meinen Roc-1' 
v.a Nagel, büntet,e llın sauberllt-h 
aad eteckte mir elncn Rodmılt

!tWer' hıı dle Tal'k"he11. 

8. Und ltzt 

von fenı d1L11 Fied«'ln und Trompeo
ten, ond \\iibl'<'t~ es nkbt Jaaır:, .. 
war lrh mltt<'n in Mr HochP.ett. 

7. Es simi ab<:r na.eh aHM.ichsi

ICher Art dle HiU!IPr lder geb&at, 
aleo da.~ dM \'leh, wcfobeı;, wte 
daaunal1 im Sommer, auf den 
Koppeln odcr l"enn(.'11 weldet, zur 
Wlnter'U'it 7.o b8de.n Sftt.en der 
J;l'OMCn Dicle'° selncn Stand hat, 
dle Stuhen rür den Baaem und 

seine Leute abu, WM OJle "Dön!!l" 
bencnnrn, der Torfolırtıt !:Cgenü, 

ller ım ııntcrst an d4!r Dlelea ı. 

pil, 

X\'I\' 
Bütün kadınlar eadıktırlar. Bu 

ü aıze bir pra.deks gibi gel
mesin ... Hakikat böyledir. Evle. 

1. Gerçi odanın T.f.lnlni tufla nirken her kadm. hayatını ve 
kaplı ise de annem, döşeme i1ze- taliini ellerine teslim ettiği er
rine burada küçüklerin mnağm 1 keği ömrUniln sonuna kadar sev. 
sıızlannd"n ördükleri gibi bir hMır mek ve yine ömrUnün 90nuna 
yaymJttı. kadar onunla iyi bir hayat geçir-

2. Hemen derhal bUyU'k masa 
ür.erine kitaplarunı ve güzelce cilt-

• ıemnıı, ders notlanmı yerleştirdim 
ve babacığımı memnun edecek şe
kilde mesaimin üzerine büyük bir 
gayretle kapandım, 

mek ~~edir. 
Herhalde evlenirken erkekler. 

rin de ayıu şekilde aiıhenkli bir 
yuva kurmak emelini besledik
leri muhaıkkakt.ıfo. Fakat el'kek. 
ler ekseriya bütUn bir hayatı 

bitirdikten 90nra mlivaç hayatı
na girerler. Evet bütün hayalle. 
rini kaybeWkten sonra ... Er
kekler için hayat im.ivaçla bit.er. 

3. Fakat annem bu halde ber.I Halbuki kadın için izdivaçla baş. 
çok işgal ediyor. belli dnıanya, a. lar. Ve her' genç kız izdivaç ha
çrk havaya çrkarmağı araştmyor yatına öyle ümitlere emellerle 
ve diyordu ki: "F..ğer l!lentn pem· girer ki bu ha.yattc.. bula.cağı 

bf! yanaıJıtnn bu halde çökerse şeyler hakkmda o .kadar hayal. 
annenin sana olan ibtJmamr hak.. leri vardır ki .. Halbuki erkekler 
kmda IM>nra hmes ne der!" 

4. Ve bir ak.fam heoüa çan ku
l~ doeuzu vurduğu bir Stndft 
söyle haykırdı: "HAl1 burada otu. 

ruYorBun Joelas: haberin yok, ki.
lise ltethftdasmnı luzmm dUğtlııfi 

var! Başpapamı oğlU\lun da gidip 

yeni gelinle kUçilk bir dane etme-
si ilam.,. 

l'>. Bunun üserine elhiMımi aadı 
bulunduğu ~viden çckJp aldı, onu 
temı.ce fırçaladı ve cebine diiğiln 
hediyesi için bfr Avusturya likt~ 

si yerlellftirdi, 

kadınların afldarmı bealiyecek
lerine fırsat vermeden bu &§k. 
lan öldürürler. 

Bu baylar da.ima dalgmdırlar. 
Bir kadınla evlendikten sonra, 

artık onu kazanmak veya muha· 
faza etmek için neler yapmak 
J3zımgeldiğini hM; dt1'iinıneder •. 
Onu tamamiyle ihmal ederler. 
Halbuki erkekler kanlarına tar. 
91 biraz dikkatli olalar ve onla
rın saadetiyle yakından alakadar 
bulunsalar, pek ko&aykkla karı. 
larmı nıçin mes'ut edemedikleri· 
ni anlayabilirler. Ve hat.alarmı 
tuhihe se.vaeniar. 

r'llM.t.ij kadı""' .. _. İldi""" ha. e. Bu e9l1ada uakt.an keman ve v-- ·-oıu . ...,.. 
trampet see'ieri işittim ve diiğü. yatmda mee'ut olniadıklamu ba. 
nlln aruma kan1J1Dakta gecikme- rlz BUl'ette pteren bir çok. ip.
dtm. retler göm ~· 'Bunlarm bir 

'7. Burada evler eeki Sakson tar
zmda yapılmıştır, o suretle ki hay. 
vanlar yum etrafı çitle çe\Tİli 

bahçeler veya yefŞillikler de otlar

lar, kıtnı da hUyflk harmanlık sa• 
hıumnn her iki yanma bağlanırlar. 
KöylU ve himnetçilerine mahsua, 
Dömı adı altındn nndıklıı.n odalar 

ise &?'aba kap~nın ka~uıında bu. 
lunur. 

• • 

k~mı aeağıda sayıyoruz. 
bdivatta mes'ut olmayan ~a. 

dm: 
Size dalUfjDUldan kendisine 

kendi hoşuna giden renkte bir 
elbise yapar! . 

Mut.addan çok, ~a geç eve 
geldiğiniz 7.31nan hiç bir endi§e 
duymadığını görilrBUnüz, 

Söze başlamadan evvel ve 
kendi isteğini orta.ya atm~ 

• evvel sık sık "bu meeeleyi uzun 
uzun düşUndüm" der ve bu su. 

(1) uberbreıten, yaynuk, örtmek; man halte efne Decke u~ 
getıreitet, iızerinc bir halı yayılnuı§tı (bir ört.il örtülmiiştU) ; den Tisch 
mit eincr DN!kc übcrbreiten, muaya örtü ya.ymak, bir masayı örtil 
ile örtmek. 

retle aldığı kararlann ·botzulmaz 
mahiyette olduğunu size anlat
mak ister. Yani açJkcaai Bizi iş. 
!erine kıı.M§tmnamaia başlar. 

Seyahate çıktJinuz zaman ai
ze mektup yazacağ1na telgrafla 
hatırınızı sorar. 

(2) anfcrtıgen, yapmü, imal etmek; gut angetertigt, güsel ya. 
pdnm1 (imal edilmiş ) ; schlcehte Arbeit anfe~n. fena iş yapmak. 

(8) Kollcgicnheft. ders notu, ders muhtn-ası. Size hiç te milteeılBir oknıyan 
bir eda ile "113.Çlarm dökUUiyor.' ı (4) hin'lustreiben . henuetreiben, ~n ~ıkartmak, harice eev• 

lcetmek 
der. (5) Klrclıen=i lwı.t.e (r)• __:... Kirc:hi'nvontteher = Kirdleavat.er: 

Kilise kcthUdmn ve huaW!i bir rüt~ ve makaı:m olan rahip. 
(6) Düğiln, 

Ha.rekitı tenkit ecnten .bir ka. 
dından. buaohınun-eıı: .. Zavallı 
kadın, o vaktiyle kocamnm elin· 
den çok~" diyerek'miklata. 
aya çal1fll'. 

(7) Y eni gelin. 
(8) Tal<>r \'l' "P.. Thaler (Joachima • Th · r>den aJuwn11) : bi?' 

.A.ustıır; a sikKesi: Takr. 
(9) d.:ızum .. J (zarf) _ da.mala, o vakit. o eeneda. 
(1 O) Di(' le : a. methal, dehliz: il. saha. Nişaıılrllk ha.yatmm.n blı.h

sederken daima içini çeker. Burad..ı Sakson çiftliklerinin zemin katında h«nen ön ta.rafta 
\'apı rn!F mtlstat il t>Ckllndeki sahalar kastediliyor ki bu sahalarda hem 
harman döğUlür ve hf'.m do dilğünler icra olunur, Biz tercUmernl.zıde 
hu J> p:·ı, •n!n kamılığf olarak "harmaalık" taıbirini aldık. 

Bir roowıcıdan bebsediiif"ken 
"o kadınları anlayan )'eline er. 
kelctir.. der. (11) Arl'lba kapısı. 

• Bir aıUam bil'~ veya. 
tiyatroya gitmek teklifinde bu

ANALtZ ve TE O Rt 
lununanız '"bizim Mediha ile 
kOCMmJ da davet edelim,. ceva. 
bını verir. Açrkcam 8isinle ba4 

AJmant":t Jfonjondh (Utiuım Ai
~ı) nın k •llanılı .. 1 haklmıda a'loa• 

f;Jdald nol.tıtlara <ltkka.t ediniz: 

Konjonctn· bilhıı.sea ta bl cı1mll • 
de ifade- {~İ.<'n fil i milphem, şüp. 

heli olduğu zaman kullanılO' \ c bJ 
:atman aşağıdaki fiillerden birinı 

takip eder : 
glaubon - sanmak, 1.annc ;mek 

• Urchten - korkınak 

sagen - wylemek 
~l:ıngen • istem{'k dilemek 

·v<'licn - &stcmek 
wn.,~}1 ... ı • arzu etmek 

ı:wc''°';o-t< - Püphe etmek 
l ı•ı-. . ı:nn.: \ ,. • dass er morg"~ 

Mlr"eiılıı:, "'~~ gltm~i 8l'W .... 

diııı (a~J C'd t>rim ki :mmı gı1aüı). bil§a bulumnaktan artık zev.k 
g lauben Sie, dam @1' l:~mmen duymamaktadır. 

werde? geleeeğtnl zannediyor Dl~ Bir kadın arkadqma gak bağ-
ıtllntız ? lanır, her giln onunla bulU,fUr. 

ich glaubte nieht dua du .ııo baki Ve onlar bir odada oıturuırkcn siz 
lı:ommen werdeat, bu kadar ~k birdenbire !geri giıeuıeuia. llÖlr... 
geleceğini zannetmiyordum. lerini keaer\F, 

Bazan daGll hiç konulmu, fakat Yemek yey;ş!rliz veya iÇki 
fiil yine KonjonctJv olarak gelir : içişinis açık bfr sm-ette sinirine 

idt giaubte, er sel ausgegan. dokunur . 
gen, dışarı 9Jktıpn zaDMdiyordum Tırnaldamp ciJi.81111 koynıa-
( d1pn çılrb lllUlnediycmhıın). it unutma fakat .usin p&ntalo. 

Der Soldat antwortete, e~ luıbe nurıMU ütüleınefi haftalarca u
nıır •cine Pfiicht gethan. asker sa. nu~. 
dece .vazifesini yapans olduğu cc.. Si7.e e.<Widen ''seni v~I,. 
\0.ıbmı -.erdi. 1 derken "beni !leYUlİ)"Oı' m'811l?" 

di7e eormağa blı!llv· 

Sinemada, erkek yılduJara 

hayran olm.ağa başlar. 

Artık sizinle kıskançlık kav. 
galarmı keser. 

K~ASINIALDATMAGA 

BAŞLAYAN KADINL.AlIDA 
GÖRÜLEN HUSUSIYJ:..'TLER 

Gramofonun başına g~ip :bü
tiin bir öğleden sonra plak çalar 
ve bilhassa aynı plakı bir çok 
kere tekrarlar. 

Kahve !alma, iskambil falına 

dil,er. 
Tarafınızdan yapılan en ufak 

serzenişler gözüne yaş getirir. 
Ve ona "nen var?'" diye so. 

racak olursanız muhakkak size 
"bilnıiyorum" veyahut ''hiç!" ce· 
va.bını ·verir. 

SADIK KADINI TIPlNDEN 
TANIMAK MÜMKÜNDÜR 

Erkekler bir de sunu bilmeli
dir ki. sadık kadİıılarm tipi 
mu:ıyyendir. Daha doğrusu mu. 
ayyen- tipteki kadınlar da sadık 
daha çok görülür. Sadık kadın· 
lanl\ eşkali şöyle olur: 

SAÇLAR 

~seriya düzdür, Kendiliğin. 
den lıuklc ve ondele değildir. 

Renklerin o kadar ehemmiyeti 
yoktur. Fakat kestane rengi saç· 
lan olanlar diğerlerinden daha 
fazla sadakate meyyaldirler. 

ALIN 

Kırışıksızdır. Biraz çıkık olur. 
, ÇUnkü çıkık alın kuvvei hafıza. 
ya ve inada delllet eder, Sadık
lar unutmayiınlar ve ba.5ladık. 
lan işlere devam edenler değil 
midir? 

GöZLER 

Bakışlar düz. açık, berraktır. 
Mavi gözler daha sadık olur, 

Göz kapaklarının çok ehemmi· 
yeti vardır. ~kapakları şişkin 
kadınlar sadık olamazlar, Açıl. 

dığı zaman gözleri tamamiylc 
serl>est gürteren göz kapaklı 

kadınlar sadık olurlar. 

AGIZ 

Sadık kadında alt dudak üst 
dudaktan hiç ibir zaman farkedi· 
lecek kadar kalın olmaz, Ağız 

kapalı durduğu zaman da.ima 
sun sıkı kapanır hiç b ir z.ıman 

aralık kal1118"., dudakların iki ya. 
nt da.ima aşağıya doğru hafifçe 
kıvrıktır. 

KASLAR 

Sadık kadınların kaşları Ça"l.lk 

olmaz. Yalnız iki ka._.qm ortasın· 
da amudi bir çizgi buluna· 
bilir, Kaşlar yuvarla.lf veya vir
gW teklindeclir. 

Çok kadıncıl olan kadınlar gibi 
erkek çocuğuna benzi.yen kadın.. 
lar da sadık ola.bilirler. Kuvvetli 
llllttttc b:ığlanan hisli kadınlar, 

aek1ann& ait blmayan her şeye 
karşı soğuk çekingen ve mah. 

• Yq: 2-i, boy: 1.70, kllıo : 60, kum 
ral, elA gözlQ 60 Ura maa~ı devı,t 

memuru bir genç orta aileden aagari 
ilk tahallll eY lflertni bUeıı gtızelce 

2~ Y8fDldan fazla olmıyan dul veya 
~kır bir bayanla e•lenmek illiyor. 
Boy, renk mevzuubaba değil, Fotog-. 
rat ve aarih actrettlerile (Şen Y~a 10) 
remzlno mtıracaat, 

• Yaş : 24, boy 170, kilo : 68, yttk. 
sek tkhailinl bitirmek Usere bulunan 
ayda yüz lira geliri olan bir genç, 
18-20 yeımda ahlo.kı ve mazisi temiz.. 
boyuyla mllt.enaaip fazla ,ı,man oı. 

mıyan güzel bir genç kızla evlenmek 
latcmekledlr. tstlyenler iade edlleee
ğl.nden emin olarak totoğratlannı da 
gönderebilirler, <Ş.H.H,12) remzine 
mUracaat, • 

• Yaıı: 19, boy, 1,50, kilo: 40, e• 
işlerin: blllr, annealnden batka klmee
si yolc, Ukmektep mezunu blr bayan 
boyuyla mlltenaalp esmer 2CUO Ya+ 
larmd& alkolle alAkaaı olmıyan, ma.. 
a~ 50 den aşağı bulunmıyan nqelli 
bir bayla evlenmek iııtemektedir. 

(Kllçtlk) remsi.De müracaat edllmeml 
• Yq; S•. boy: 1,61, kilo 6G, aanati 

terzi. Dul, kaş göz; aiyab, ev Jflerine 
vlkıt kimııeıtiz bir bayan 89-50 yapn. 
da eYlne bağ1ı, c!ddt, ince ruhlu bir 
bayla evlenınek latemektedlr. CH.M. 

• 3li yquıcıayur. Bınıdan ev•el dı* 
tor yıtnında <;allJtrın. Şimdi ôe blr dok 
tor •eya d~cı yanında r;a~all lllCl
yoruın. En.ıeksiyon yapma.Aıwı aa tılll· 

l"tm. latlyenlerin fU adrese muracaaa.
ıan: Topkapı Fatmaau ltMı Etemefeo· 
dl aoksk 10 numarada bllyan ~.ıllbel. 

• Oruuneıı:tep mezunuyum, .:ı3 Y&flll 
dayım, A.ıkerlıkle btr mııığtm yoktur. 
Eski n.ı..rflen mükemmelen ok'Jr yua.. 
rım. l.•uhtllo da bllirlm. MUe88l'.8elerde 
kAtlplUı: lıtıyonım. Aza kanaat ede' 
nm. JııteklUerin, B. K. rumuzuna talı· 
rtren mUracaaUan, 

• Yeni harflerle mükemmelen dak
tno ol!en orta t.ahırilll tecrübeli gene 
bir l'lırK bayan resmi, hususi daire '" 
mlles~selerde iş aramak tadır , • lhtı
yacı oıı;L!arın Şehremini Edalkaclm 
eokağı ıa numa rada iffe t adrcstne mG 
racaatıarı, 

• 183'i t cvellUUUyUm. liaeyı iyi de· 
recede ikmal ettim. Herha ngi bir mi_ 
gtderlm Her ışı kabul ederim. utak. 
eaııeeeıie bir iş arıyorum, Tqraya da 
liler?n ıEr Tam) rumuzuna blldlrme. 
lert. 

• l.t:..Sede okumaktayım , alleYI YUI· 34) :-eır.zlne mUracaaL 
• Yu.ş. 38, boy: 1,70, Kilo 90 esmer, yetim uıektepte okumama engel ol • 

karakaıtı, kara göaltı. fiil içli Ye twı. I duf'.ınd&D, ben de hayatımı kazan -
ııaa, kaza netıceaı barandan dQfme- mak mecburlyeUndeyim. Herbaııgj 
den aol ayağından malin. bastonla ıe- Dit' mtıeaıuede veya yazıhanede IEA. 
zer. .Ayda 21 lira maltU maa11lL Ev tipllk yapabilirim, arzu edenlerin En 
klnuıı yok. Ev eşyası ufncut. Valdea 8oD Dakika sazete.st vasıt.uıle (lUŞ ) 
de yardımda bulunur. lılazilf temla, nımuzana mUracaatlan, 
TecrUbell dul veya bıı.klr blr bayanla • LLae 2 inci ıımıfmdan taldiknaaıe 
yuva kurmak i•temektedir. Kendill aldmı, Şımdl hayatımı kazanmak mec 
ştmdlye kadar evleıımemifUr. (H. bartye~ytm. Bllro, mUC8llt!Jle veya 
öz.ııoy) remzi.De mtıracaat. yamhaneletde yazıcı olarak çalıpblU 

• Yükaek tahllftııl blt1rme8ine iki rlm. btiyeıılcrin Haber gaze~..m ,.._ 
ııene olan bir gbç. Yat 21, boy 1,71, ıırtuile (0.H.N.) remzine mektupla 
kilo 70, nine bakablleeek lkUd&rda. mllracaatlıı.n. 
Namualu, çocukaus dul ••Ja bir bL • Ortamektebin UçUncil ıımıfın«> ıuı. 
kire, aagarl orta okul mesuını 17-26 dar okudum, ~ışmak mecburiyetin. 
yqlan arumda bir bayanla J'Uft kur deJlm. 215 Ura gibi bir ücretle bürolar 
mak latıemektedlr. 'np mevsuu..._ da. ticarethanelerde ve her tUrltl tıte 
değil. (Erkek ıı remslaıe lllÜraca&L tırtennen saate kadar çalı~bilirlm. E\' 

ft1ce bir bClroda çahftnn . .Arzu eden. 

I ı arayanl.,. 

* Evvelce bir §lrlıı:ette ft pl'fUICO 
glşclerın<le çalıpn tecrUbell bir genç 
yazıhnnc!erde iş aramalrtadır. Ana 
eılcnıer Beyoğlu .Ağabıunam M numa. 
ra bir inci katta (J.P,) ye mOra.eaat e-

debll:r!cı 

• Llaımln 10 uncu ıunıtuıa devam e. 
diyorum Ôğleclen so.ıra boş kalan 3-4 
ş:ıatlnıdc ı;::ı lışmak istiyorum. 9 sene 
romencc tah!llim vardır ve romence. 

)erin (Ba:r. 108 lıl) remmıe mUracaat 
lan. 

I ıçi arayanlar 

• Aeele tlo "'98&111 armuyor; Ama.. 
törlere 30-415 lira ve daha yükftk de. 
recelilere 60.7~ lira aylık \•eıilecektir, 

lıltıracaat yeri Galataaaray Anza\'ur 
pasaj No. 8 ( MOD EVA) 

• 
Dersleı 

ehven bir ti,patlll riyaziye ve nztl< den 

di gürelliğinden bahseder. • O!tamektep ve IL-.e t.ııl~ belcr!.J!., 
leri vermek ır.ıyen bir gene vardır, 

Büyük aşkından, ve derin sa. htelılllertn Haber gazeteıılnde MM A 
dakatinden bahseden ka.dmlarm rumuzuna müracaatları. 
bu hislel"de samimi olduklarına •lJR mezunu,yuın , Almanyada mü 

pek inanmamak twmdır. ÇUnkü beodWik t&UW g ördüm. latiyenıere 
büyüle ve kuvvetli hisler herkese nlerinde hu8W!l Almanca \'C tUrkçe 

. I def'!llıorl Yermek !.9tlyonım. Arzu eden 
söylerulemez saklanır veyahut !erin Hal>er gazeteııl vaaıtasııe (A.M. 
tek insana itimi edilebilir, S ,) nı.rnuzurıa mUracauıarı 

Fakat sadakatsizliğin en bü.· • 1sL ünh·crsiteal kimya mtihen. 

yilk nişane.si can Blkınt.ımdır. düıtytm, Flzt:r • Kimya • t:muml r' .. 
Can sıkıntısı sadakatin et'I baJJ. 1Ufye del'Slerinl t l Urkçe, fraMızca ' 

olıırak vert'n t"cril~I! blr hocayrm 
lıca düşmanıdır. 1 Olgunluk • Devlet • D n mi' ımtnıan.. 

Evet sadık kadm kendiliğin- laruı.a bazıl'lanmıık !sUyenler CA Btt . 

den hiç sıkılmaz ancalt onun ca. j Kur) remzine mcklupln blldlnlnl"r. 

ıunı sıktıkları .zaman esner. 
Mütef er:rik 

SADIK KADINLA SADAKAT-
SİZ K'.ADINI B1RtBtR.lNDFJ'J ' • 1..ftkll Ç«."J:. 1:1"1thaı;ı ; Ocll'nn mo~-

AYmT EDECEK 1K1 l il" ~ model çok az kur~n· mı: lU' P 

lŞARET bfr çocuk arnba"t E.atılı1'tır. B•'lik li 
1 Te§Viklyr.·caddesl 10 nıımnııda örü . 

Bir mektup alınca sadık kadm mesL 
SatWk '111'\ • !o""foryu - Kalltaryıı. 

zarfma liakar. YanmdaJdlerden utal~ Uzcriutlc beş oda, banyo v ,._ 
özür dileyerek mektubu açar ır mtfdem JhUync;lan k:ı.rşılayncnlc 
okur. bir ;,0 l:i!dc 4.50 m.:t:-c mıır bll:u ti::- ::ı.r 

çocuğu tipinde olan Sadakatsiz kadın hemen mek. M llzerlnc lnça edilmiş b!r vıııa.t yedi 
t,~. -•-- k bln liraya satılıktır. l ~yenlerin g ör. 

cupturlar. 
Erkek 

meeleğine alaka duyan erkekler- uo;.1u çau.._,ma ~yar: , • 1 mek ve görU mck irin yerine mllra. 
le ivi arkadaş olan fakat onlara Sadık kadın ııusafırlerınc çay ca.ntıım 
u.ı;ı işve yapmayan \ 'C sevdiği vereceği 7.aman daima kocasının 1 

erkeğ-c karşı dilrüst görünen ka. kullamdığı nükt:aroa ~ikram Ald 
dmlar da, diğer hassas kadınlar eder veya kahveyi lmcaamm iç- 1r1n1 z 
kadar sadlkbrlar, tiği gibi ude 11e ~kerli veya az At•t•• na•umlan y..-. Muı • 

Fakat her ikisinin sadakatinin ~kerli yapmağı teklif eder. ••nı~ua,__ u•lanH sei• 
sebepleri ayrı, a.yn ve ... _ ...... ;..,_ E s b" k 1 b" !--"' ••ICt't:Jt a rı ıoa r•tıoı••ıw t:ıı:.ıı•• Hrg .. 

.....u-•--.:r vıne ır ere ge en ır mmtüı- 1 •••·•• •ft•vc il• a.r •eu aut ıT 
le birlbirine zıttır. rin nasıl kahve veya c;ıay i~iğini I ua Muıı aıa;rıııı&d.:ı rtc• • .,.,ır 

Fakat ne QC>k kadın ve ne de de bir daha unutmaz. 1 (R.ll'.181 ıA.D.) (Ta m : 2) (GUneş 115) 

gok erkek olan tipteki kadınlar Sa.dakat!'liz kadın herkeee kar. {Arayan> (D , 30 ) { A . D, ı~) 
sadık değildirler. Onlardan ~- §ı fazla naziktir. Fakat evine on f.A,D. &) <GERÇEK> tC-'{.c.ı Sadık) 
klnmek icabeder. k re gelen bif ınatirin kah ·- (tata~bull (Deniz 12) (Deniz 3001) 

k d 
k . k d e ' vesı (K.12)l"C&n,.){PC.t.Ş.MET) (AZl'a 17) 

Konuşur en sa a atsız a ın ni şekerli mi saoe mi içer, unu.. (A.B.c. KUR) {S.s. 202) <H. Y .) 

daima le.endi pbsiptiwlen, keJı. 1 tur. - 4CMI ıea l50) (Çldeın) Diken) 
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- liayrr! 
l)" 

ı:ve cevap verdi. Bu s?fer gnr-
8onn seslendi. Garson yannuı gel. 
lllğı taınan tekrnT sordu: 

- Bu ismi kim yazdı? 
C:ı.rs!>n başmı salladı: 
- Bilmiyorum, dedi. 

1 Arkın bu sefer Stand!çe hiddet. 
e b:ııttı ve kadma dön erek: 

di - G:!Iiniz, gitme zrunanı gel. 
• dedi. 

k Standiş adamın korkusundan 
açtı~nı zannediyordu. tst'cal 

l:iSstc ~. 
l'lı(b -.ıne bakılırsa vicdanının 

;t"rth oll?U'Aığı muhakkaktı. 
et;• 4kiıı Standlş az daha küçük 
\'lJ •n: Yutacaktı. Çilnkti adamm a
" "un-ıa garsona psra verirken 
u~ • 
I:> llo!tta bulunduğunu gl5rmUBtU .. 
beellek dün "gece Bafst Kaye ile 

~l!ıi"lber bulunan adamdı bu .. Yar.. 
~ daki kadın do dUğUnUn nerede 
:rıılaca~nı, s:ı~tfni filitı: ha.her ve 

11 olacaku! 

la ~tchnJr. erkek kapıdan çıkmış • 
~ l'dt. Standiş onlan takip için sı.:. 
\rl Ue kalkarken ufak masayı de • 
~tdJ, llzr>rlndeki taba!t çanak şan. 
~.~ungur yere yuvarlanarak kı • 

\rak"t kayb tmeye gelmez:dl 
ıı ~l'lliisine doğnı gelen ganıo-
lln r llıı e ıne, yaptığı zarardan 'azla 

'1!3.ta sıkışt-rarak sokağa fırladı. 
t dtnla erkek taksiye binmek il· 
tr.~~eyd ler. f{adm oto:nobile bin· • 
-<ljtı, erkek dı ardaydı a . 

tandiş koşarak yanına gitti ve: 

lıaJ:""' Bana bakınız:, Batist Kaye 
.,.,,_ k!nd'l öğrenmek istediğiniz bir 

1 "'Y var mı? 
biye sordn. 

~ lıdnnıın gözlerinde bir alev raı .. 
il· k t • OC'Ulln yumruğunu knldıra· 

halbuki ben s'zi tananıyorum. 
Standl§ln ~ı di5nUyordu. Konı·. 

uurken bUyllk bir gayrt satfettJ. 
ği belllydf. 

- Siz Karston Magnada tayya• 
reden inen adamsınız._ 

- Vay canma ... 

Fakat biraz sonra Stnndtşl hn • 
t:rladı. 

- Ha evet, o uğursuz nik&h y2 • 
pıldıktan sonra görllşmUıstilk de -
ğfl mJ? 

Stand·ş söztinU kesti: 
- Demek döndUnUz? 
- DöndilğUmU nereden bnJyo·. 

sunut? 
- !ıstasyon memurunun tarifin. 

den si~in olduğunuzu anlamıştım! 
- Hakkmı1ıı niçin m:ıllımat tor 

ladığmw sorabJlfr miyim? 

Standlş baş uc•Jnda bulunan gar
onu uz"lkla.ştırdıktnn sonra ce • 

vap verdi: 

- Zira Mister Maksvel diln gf'. 
ce b·r cinayete kurban gitti ve siz .. 

Standl, devam etmedi, karşısm· 
dakl adamı cinayetle itham etmek 
do3nJ bir şey olmn::dı. 

AdRm Standfııc ne· bir eda ile: 
- Ne demek fst"rli@nizi anlı • 

yorum, dostum, Simon Maksvcll 
bcn·m CSldilrd:.iğUmtı zannedlyorsu. 
nuY. sizi temin ederim ki bunu dl!· 
~tlnmeltle hata ediyorsunuz. Kn ... 
Ii nnunak için başka yoldan yil • 
rümcnlz laz·m. 

- Beni eUphelerfmden kıırtnra· 
bileceğinizi zı:ınnedlyorsanız ••• 

.__ Pu;t, pıst! .. Garson gellyoT. 
Adam g&':'l!onun r.etlrdlt?J i~kllerf 

alarak hır otomobil ça{;rırml\rıtnı 

rlsyledl. Stanaı~ lcendi11ine uzn ... 
i •. ~ • 

lan fÇ4( hardağıiiı bir yudumda 
içU. 

~ Standişin Od gözU arasına yer 
~ tirdi. Stıındi3 yere yuvarlan:r • 
~~ başı ltnldamı taşma çarparak 
"'11 ·ıdı. Bu esnada gelen garson taksinfn 

~ l{c.naıne geldiği zaman, yine hazır olduğunu sövledi. U::un boy

ı.e11:ı1n: biraz evvel ayrıldığı lo • lu adam Standişe: 
"nta1 - Kalkabi.ecek misiniz? Yok· 
~.•~ a buldu. Ağzına konyak a• 
8tg~. l§lardı. Gözlerini açarken bir ııa size yardım edeyim mi? 

- Benimle görU.şmelt isted"ğiıı'. 

rotı....._ Kendine gel"yor. poll e telr. zf anlıyorum. Ben de sizinle görtı·. 
~I etrr. ~gı: hacet yok. bu işe bel- mek istiyorum. Ul:in gideceğimiz 
dh l>olisin kar:ş ı.sını istcm·)or • yeri b"n ta'-in edeceğim ... 

.. t. s Adnm gtilerek: 
lırı lan.:fjq başından geçenleri ha • - H-ıvhay, diye cevap verdi, 

'aarrı .. &n ~lıştı. - O haldt> Savoy otel"ne gidrw 
~ 11llıu gi5mlştl ve i)i garmeEıine lim. Oraya beniırı için bir oda hr. 
~<ı 1 olu;·ordu. Biraz evvel eesinl zırlamalar-nı söylcrnic:tfm. 
~duğu adam Uzer:ne eğildi. G rson ve yabancı Standişıı 

~....._ Sakin olunuz dostum, slz:f ko?larma giruek kanmın 6nUnde 
~ bilır neden nakavt ettiler? Blr durnn taksh·e soktular. 

$'taba istirahat etmeniz lAzım. Yııb:ıncı. garsona bahşiş verdi 
~ ~ la.natş tavtlyeyi dinli.)'ecek va. ve arabanın içine g'rroeden. şo!B. 
h ~te de~ildı; bir dakika kay • re: 
tyl'il ~ğe bile gelmezdi. Kendisile - ~wov otellnf'. dedi: bunu eöy 

'"•n ad.ınıı görünce hayretle: !erken tıoförün ellne bir banknot 
;:-- N"sıl, siz slı:... ısrkı0t·rdı. 
·~l.~ -an

1 
reundcn daha fazla bir §CY - Yolcunuz c;ok Mrlıoş, camıı 

~erncdt "-"- · dunn .. nrz l"!n wnı:ı hile rJurmayın 
"<lln gUJe:ek: yolunuza dPvam E'dln. 

~ ~ B\·et be>nim, ba..c:kası değil. - Baş fuıtUne efen-llm. 
lanryor gibi görUnilyorsunuz. ......._ .. (Devnr.ır ,·:ır) 

.ı ~cı 
.!il 

4 iMA TA 
Bır ..Japon mçıs-:3li -

Çeviren: CEVAT Tt:Vfl:C ENSON 
Ja;>en a:la~arının çcrçevelcdığı 

deniz, bu adaların limanlarına ka. 
dar nllfuz ederek müste311a oir gü
ze lüt arzetmektedir. Adaıardak. 
kayalar knmızı}, andıran topra
ğın tesiriyle sararmağa yüz tut· 
mu~: çamların öı ttüğü dağcıklarm 

et?ğ=n"!e balıkçı köyleri uyumak. 
tadır. 

Urzaşima Taro, yirmi asır evvel 
pa:-:akLir yaz sabahında küçük 
bir yelkenliye bine:-ck bu köylcrirı 
bir:mlt-rı ayrıldı. 

Yakmkh bir delikanlı idi; yü. 
zünc!e.l<ı çizgiler, gayet muntazam· 
dı. Omuzlan geniş; göz'eri de par
laktı. 

O ~abah. C'p~yce bir zaman av
lı.ı.nmasma rağmen bir te!;: balık bi. 
le tutmağa muvaffak o!amamı~tı. 
Birdenbire. oltac:ının kuvvetle çe. 
kildiğini hic:• .. ediyor. Olta)'! çe?dn
ce bir d~niz kurbağac;ı yakaladı

~tnı görüyor. 
Jap.:myaj~ kurbağanın bin sene 

ömrü oldl'ğuna inananlar pek 
ço:~tur. ve bu hayvanı öldürmenin 
utrursuz olduğunu ileri sürerler. 

Ura.~ima. vazifesini bi.iyordu. 
Yava~çacık iğneyi hnY'·amn ağ
zındar. çıka:dı. Kurbağ:ıyı bir be. 
bek gib: o!<şayaraı< onunla konuş. 
mağa başladı: 

"Tedbirsıı kurbağa, dünyada 
hiç te eksik olmıyan hain insan
lardan birinin eline diişseydin .• A· 
caba halin ne olurdu? .. Senı mu
hakkak surette .u,·:\i için kızartıp 
yer.fi. Böyle~. birdcnbfr'~ sona 
eren uzun ömrunc p~k yazık o. 
lurdu; çunkü lıelki daha birkaç 
liSırlık ömrün vardrr. Seni azad 
edeceğ•m: yalnız. deniz perisine 
benden se'arn ~ötürm~ği sakın u.. 
nutma! .. ., 

Kurba~ayı :.llıveriyor. 

Artık avlanrraktan u~anmı~tı; 

atl:ta tc.nbellik hi~e:iiyordu. San· 
da'da. a:-k:ısı fr.tü y:ıta~ak mavj 
:ö'.:tc:-n geçen beyaz bulutları sey
r<'tmeğe koyuldu. Bir sürü h!itıra 

ve ?" ülyalara !{apılmı~tı. Köyünü 
dü~ündü. Bir aralık, kendisini bü· 
~'Üc.nek için ana ve babasının kat. 
1anJıkları sayısız meşakkati ha. 
tırladı. 

Oğ!~ zamanı gelince, ıhk bir rüz· 
gar Nralı kaplıyor. Denizde ve ha· 
rnda ~ ~da yok. ~andııl. büyük 
'nr ..;ü!~un<>tlt> gelişi güze. sul2"1n 
mukadderatına k(\pılıyor: ve Ura· 
7ima Taro uykuya jalıyor ... 

Et:nır. tatlı tatlı ok5andığım 

hissedince uyanryor: ve büyiık bir 
.;aı:ım:lıkla gö~!erini açıyor. Knr. 
~ısında p;ayet gU-el bir kadın gö. 
rüyo. Kadının saç'an uzundu; VP 

topuklarına değiyordu. Musiki se· 

ısım <maıran bır sesıe mırıldandı: 

- Şa~ırmaymız .. Ben, dcmzler 
kralımı. kızıyım. Eabn.m, kurba 
gc..yı sa 1\·erdı-;iniz<len dvlnyı çok 
memnun oldu; size te;~kkil' edi
yor. Sizin. merham~tli oluşunuz o. 
nu ziya1,,._,ivle sevindirdi; ve SİZl 
müi<:§:,ıt!ardrmak arzmmnc:iadır. 

Gelini.. Balmmın sarayına gidelim. 
Orn5l, ebedi b~har ve saadet ül. 
kesidir. Eğer arzu eJersenız .. Ev
lenelim. Orarla ebediyyen mesut 
b:r hayat geiçririz. 

lJraşima, kar~sında duran ve 
§ayam hayret derecede güzel ka· 
dını d€:rin d~rin süzd:i. f\.rtık ken· 
dic:ini mesut hhsetm~ğc başlamış. 
tı. Hayatında böyle gü1Rl bir mah 
luka tcs."l.dijf ettiğ:ni a::la hatırla 
mı/ordu. Kndmı sevm ktcn ken
dini alamıyor. 

Ka:iır.. balıkçının cevnhmı bek· 
lem~=en sandalın bir kö;esi?X! ili· 
şiyor: ve kürrjtin bırini çeltmeğe 

ba~hyor. O da ga}•ri ihtiyari i>te. 
kini çe1<iyor. Biraz sonra ı:andal 

Saa::Iet Adat:ına vartlı. Rengarenk 
çiçekler açan bir bahçenin ortac;ın. 
da kos}:ocaman merme·den yapı 
mış '>i· köşk :\-ardı. Yüzlerce uşak 
\'C •:ariycler p~cnsesle ni~oJıc:mı 

karşramak ii-ere kapının ik~ tara. 
fına rJızi. m"şler. bırçok korido ... 
Jardan geçıldikten sonra muazzaır. 

bir or:aya ~irdiler. Kapının Karşı. 
smda e·ma~lı bir tahtta oturan je 
nizler · kralı merasimle ıkt ,gene 
evlen.Erdi·. Kolkofa. Urnşıma lt
Pren~s o:lalantıa""Çefilfdi?ei. ~{e 
eb..."Cli hayatları bu dört duvarm 
içindt: geçecekti. 

Pr:ı~ima Taro. denizler kia'mm 
sarayında haddihesabı olmıyar 

bir <iehdebe ile mesut bir hayat 
g~iriyordu. Fakat, arada c;rra'dtl 
hiı;;- 1:-ir şeyin eksik olmamasına 

ra3mer iri sıkıhyördu. 
Ke:ıdi kendıne düşündü: 

- Kımbnir.. Ailem ne kadar 
bcdbal;tur. Akıbetimden haberdar 
o~ama·'ıklnn i~in ne bil~ ük bir Kt

der iç•ndedırler. Burada sürdüğüm 
safadan haberleri olmuş olsaydı 

her halde çok sevinirlerdi. Sonra 
ne kadar zamandanterı Denızleı 

KralırJn sarayında bu undu~u 
da bilmiyorum. Bir sene mı.. lki 
şene m.i .. Belkı de üç .ene. Bura· 
da yaz kış yok kı seneyi heı:ap ~ 
debilı:?yım .. Bu ıki üç ser,.elik ıztı. 
ra;> z:.wallıları kemi~miştir. Artık 
bu h::ıyatn tabamm'ü! edemırcct.' 

ği·n. Karıma rica edeceğım: aılemi 
EO:mck üzere bana birkaç gür. mü 
nnd~ etsin. Sonra tekrar döne
rim. 

Me;.eleyi kansına açıyor. Ka· 
dm. bu ,·aziret karşısında hayat. 

ta ılk defa o'arnk tee~üre kapıl. 

dığmı hi-=sedıyor. SevgilisinÇen 
ayrııacl?1tnı ıiü~ününce aı;1amağa 

bac: rror. 
· t..:'ra~ı. kansının kederini d:ığrt

mak için: 

-· ç .... k çabuk döneceğim vaa
dedıro·um. aiyor. Bura:ia böyle 
bir harat ge;irdıkt~n ı:onra orada 
kalmama hiç ihtimal var mı? .. 

.N.ha\et Prenses: 

- Mad:?mkr, gıtmck arıuc:un· 
d:ısımz.. g!dcbilir:.imz. Sizı vazıfc'! 

ı.el!lkkı ettiğıniz bu 'nareketten ;uı. 
koyma~ as!a doğ:-\\ olmaz. r.akat 
b- t• -ır. aahc. bırfüirimizi kavu~ama 
.ma,k ıhtımalini de dü.,ündiikÇe. "a 
deta tüylerım ürperiyor. Bununla 
bera~r ebedin-en arnlmamak i· 
çın bır çare var. Size bir hcdiyf 
\:ereccğ•rn. Bu suretle bu hediye 
sayesinde tekrar buraya dor.ırı:!k 
tmaunı elde edeceksiniz. Tabii 
arzu eder~eniz .. 

Prenses, ırncasma, bir kurdel5 
ile :..ı:tğh minimini bir kutu veri
yor, ve: 

- tlu kutu}'U a mız. dıyor. 

Kayb~tmeyınız. Bılha&-a ne olur. 
sa oı~un salcın açmayın,ız. I:ğer a.. 
çar5anız bır daha buraya döne
mezsınız. dalı<! doğrusu beni ebe
cJiyyen ka~·betmış ()iur::mnuz. 

Bunları söyledıkten ::onra göz
lerını.lerı t>otanar. ra~ları sildi. 
Ura~·ma ce\ap \'erdi: 
- ::>~vgıli kanc.ğım. aedı. Kork 

Ma; kutuyu açmarac<:ğıma daır 

~ana ..az verı~orum. Ailem• ~öıup' 
onl:ı.a mesut bır haya: geçırdig• 
mi ~nlatıp tE:krar }-anınıza döne. 
ceğim. · ,, 

LTra~ıma sandalına bınerek ka 
nsmın \'erdiğı kutuyu bir kenarn 
koydu: ve kü!'e'\ çe!•m?ğe "a~ladı 
~ .. 1tl<?·ce klı -ele' çektıkten ~l.ra 

denizin etraf mda. birtakım dağla,;. 
peyda o mal!a ba~lıyor. BalıkÇ1 

U:-a;ma yavaş yavaş adalan ta· 
nı: Qr, ve körüne çıkıyor. 

Laki- h~rretı("- :çinde kahyoı. 
Doğdııfo kfö•de herkes kendisıne 

bir yabancı ~azariy!e bakıyor; o 
da . .:lağlr.rın \'aziyetinden oa~ka 

h•ç -:ı.r kimseyı tnnımıror Evle· 
d~ğ°")l"t:ış. geni~lemış; d:ıha dcğru 
e:u vert''~miş. t:vlerının bulundu 
b'll yer şimdi bir çam ormar.ıydı . 

Gelen geçen. ha~ retle balıkçıyı 

sü::üvor. Ura::ma. evvelce bu kö. 
ytin bütün haı!;:mı tanıdı!O haldf 
~itn:li bir türHMamdık bir snnay~ 
ra t~ .. em•~o.-İi• B:ı ı a1::ı önün 
den '>:ı tonuna d·l\"anarak ik• bük 
.üm bir ihtiyar ge(;iyo-du. Balık 
çı dü)ündü; w kö} ün ba~ma gr 
lenlen her halde bu ihti•·a· adam 
dan c' • İ\'İ "-;ı~,.. bulunmaz dedı 

- . ffcdemn ihtiyar ba~a: de 
tji. Ur.ış•rna Ta.ro aile ·ının neredı 
otur ;ıuğunu bana gXsterebiliı mi 

. 1 
sın .. 

- f\e dadınız?_ 
- T;rnşırna Taro? .. 
- .;\.a:-ılt .. 
- l.raşıma 1 aro! .• 
Ba.1ı~r;ı, ıntiy:ırın ~trır olması 

:ht!mal ni dü;;ünerek oağırdı: 

- \,im~·ma Taro! lJraş•ma Ta· 
rn! .. l'raşıma Taro aılesı şırndı 

nerede oturuyor? .. 
lht.~nr: 
- ve.ırdıniz mı? .. Diye rev.ıp 

,·erdı t..ras·ma Tnro ısınının bun. 
ban· dor;t a~ır evvel denızde ooğu. 
ıan 'Jır fla ıkçıya aıt olduğ:..nu şun
dıye kadar h;ç jc:1tme:iınız mı? 

Zava.:lı ada mm ne ceredı: ve n• 
de :;audrr mı bu'abılmışlet. Balık· 
ı;ı L'ra. m!l Taro içın e~kı mezar 
hk!a . ._;r ahide ~ aptılaı E~er bı 

( Lu' f crı "'!l',/nvı -;eviriniz l 
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b. Lukreçy~ ... 
l ~e seslenc!ı. 
f\...li!<ı: a bırden gözlerini açtı. 

llıl~ııa bu i imle hitap eden kım-

Y 
ataktan o:ı51m kaldırdı: 

~.ı1./1caba Sinyör Greçyu mu 
~ ~ ı. Benim ismimi Hüseyin bil· ... 

!"\:. 
l'a ()' ·e söylenirl•en, Hü.eyin oda. 

.. ıtdi: 

~r: lulcreçyn... Güzel Lukreçva ! 
l "Yo~ eyin bu i~mi korkarnk söy

r :hdu. Haydudun sec:inde garip 
ır ( ).') ızaz vardı. Arkasında pa • 

~ı '!J.~n cellMı duruyormuş gibi 
tt.ı<ıııl' Ordu. Lukreçyamn yanına 

~U: 

lııı~ .. 8ugüne kadar hüviyetini 
li~. ·t\ :~;n cak1aiın. Lukre~,·a? 
~ • ta'"a'ta seni an1·or'n .. dı Sen 

t -ı.• •n "lZ.ı .. ~, d~-a m· .. :n? l' '\ ... .. <a t • 

r a •·'\• ... Jr'-1n fı 1"-ıı: 

\ı 1 Ia~ ır. Dunu kim söyledi sa-

- Duydum Lukreçya i Herkes
ten duydum .. Cemal Ç'.elebinin ağ. 
zınian da duyd:ım. 

- O beni tanımaz. Yalan söy· 
lem iş. 

- rvct. Seninle bt.luttuğu gece 
tanımıyormuş. rakat ~nradan 

senin kım olduğunu öğrenmiş. 
Lukreçya daha fazla inkAr ve i· 

tiraz eclem"di: 
- ı::. .t, dedi. ben Sultan Mu

radın gö:des;yim. Fakat. vatanımı 
özledim.. memleketime gitmek Ü· 

zere ~arı:.:·dan kaçtım. Sakın bu 
sırrı kim!:eye söyleme, Hüseyin! 

.. - Mc:ak etme. elma-:ım! Ben 
sn:ıa. boşboğaz bir adam olmadı. 
ğımı ı'k önce söylemi~tim. Saray • 
dan bunu duyarlarsa. 5enden once 
ocniro derimi yüzerler. 

'J,.uk .. eç)'"a df."·ünme~e b~~Ja.dı: 
t.r···':- r"'t...,1'a'"ırca Lukrc;"a 

nm '::ı:fr:-ti bil.bütün de~ ~mi~ti 
Gu adamın uzun müd1et oturma
h ;tnkAn 1.oktu. BerC:.et versin 

.121. 

ki. o g:inforde Sultan Murat Is • 
tanilwda. bı.uu .. ıııuyordu. Lulueç • 
yayı kım arayıp so~caktı. Şimdi 

yapılacak bir iş vardı: Çapraz 
Hfüeyini aldatmak. 

- Ba!):ım gelinceye kadar bu · 
ra~a. senin yanın:ia bir misafir 
g:bi kalının! dedi. Bana gö:;terdi· 
itin bu iyil;ği ve fedal•arlığı emin 
o! ki. müktıfat~ız bırakmıyacıığrm. 

Car-uz ım~eyin o gece o l•adar 
=- 'r- 1• .. _,~. L• ı .. ; . 1 ,,!··cc;··n. ?ö "~e,· 

t;Him'" de:n :.:- ile dili vn. rr:ıyor . 
da. 

Hüseyin gi t kçe artan bir ı;e • 

klngenlik içinde bocala)'lp duru· 
yord:J. Yarın padi~~~c.leccl< ve 
Lukr~;:•ayı ele geçirecek olursa ve 
Lu~<feçya parlişa:m Hfüeyini şıka· 
ye~ ec.l~rse. haycut. cellada boyun 
if,ı::nekten b3~!ca ne yapacaktı? 

O g<'ceyi de: ükfinet!e geçiren 
Luk:cı;:·a, erle!ii gün Büseyinin 
arkasındnn ::'-Okağa çıkmak istedi. 
Hü::e}1n gider !Iitmeı, Lukreç:ra 
da Cibaliye. \1-cııedi_k e!çisinin ya- · 
·sıııa i ··~cC'kti. 

LUJ( REÇ1'.'1, T.4!. BURICI 
OUSRLE !(ARŞ!LAŞ!YOR 
Lukreçya evden çıkar çıkmaz 

hızlı hız ı yimım ğ'? ba~.ndı.' Hü
seyınin gözcülerinden bıri ;okak 
başın'.fa Lukreçva:ıın yanına -so • 
kuldu: 

- Nereye gidiyorsun? 
- Neden sordun? 
- O";! ·enmek isti~·orum. . Ben 

Hü .. ~yın:n ~·lamıyıın. ... 
Luk·~~~·~ bu adama topluca pa 

ra verdi: 
- Al şunlan .. Çeneni tut Ben 

biraz sonra dö'lec~im. 
-- İ}"i ıı.rna. çok az ver.din .. Ge 

çen gün mekt:·=' zötilren arl::ı:fa~ı
ma naha fazla ve-nıi~tin. 

Lu!~reçya Y1'.,.:11' 0-:n ve h3''t:hıt· 
lann eı=--ten kurtulm .. 1:ı a1met . 
mi~ti. Koynun~""l kl\'~tli bir 
mücevrer c-•'·":ı" uzattı: · 

- Bu veter mi "'ôzür.6 kapa· 
mcı~a?_ 

ı\ ,. .. ~-·r. ",., .. ,.... r,ır. '"""\ ...... i ";; ij~ 
~e -.i'•'o-: 1.-.. ....,.,~ , c; .... ;,..,,.1,, ı;ül 

meğ'! ba~'rıiı: 

- Haydi, uğı:r.ar obun .• , 

Lu[{ . uzak-
la~ı,1:a g.?.,i5 bir n~ı0 aldı Artıl 

onu ro1un=Ja" '1ic; kim«..> çe\.;rt 
mezdı 

Ltu~·eı;ra {Fatıh mt.ydanıJ n~ 

ka:ıa· )'Ürüdü. Ep::!yce yoru1mc"· 
tu., 

E<lırnekapı ıle Ciöali arasında 
bir hav!ı uzur me~aıe ,·ardır. 

Lukttçya cami a\·lu!=unda bira 
dinler.oıkten :ıonra, medreı:elen: 

ara::ınc.&n geçerek Cı!Jalinın roh 
nu :uimuştu. 

\\~~cı.k dil!Jerı nım kadınla· 
kıyntet·ıe gıdiyordu Başı ört~ 
:üye~ 

O gür. ınyor Greçyoyu bul·11 
bulmaz ynh·aracak ve Venccli~• 
biran t:wei gönden me!:-ını :ıca e
cı~ce aı. Sor bac:lan hMlsesınde· 
.:onro Grcı;' onun da kendic 
•a~'-ı .. pı.l-;\··;ır ~0"1<. ·m• ecet' 
v~ ,, .... 1.o.n. J1J.ec~.;·nı umurordu 

(DC\amı \r.r' 
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Mi I~ me ·tıtiıarı 
ild . • n e 

Onürnüzdekı mılli kümenin ilk 
haftasırda şehr·m d e 

GALATA" A i-FEıE ~ Aı: E '{ il AC: LAR 
Beş gun...,ur, ıınlaşılmaz :zorluk. / ne tebligi vE:• on kliibiin iı;tirnki, 

Jarla bUyiık tı:hlik"lcr anlatan mu~rnf b kımından endiş.yi mucip 
m illi klıı11c i.c;lr>i 111 ı ı;> f'l aün al·· ı ors-ı. g ne' mlzin faaliy<'tini 
Ram bölr merk ı ın "'<' vakt<> ııil i; n ıwaııs ol ırak vc>ril n 
kadar yı>p•hn lçt"Mndan nra bir ·:ooo Liıanın bu icıe tah<>isin mu-
karara bağlnnmıs:.tır 1 \ r,tkııt edildiğini \'e nrtı ( dC'n u-

Dünkli karnl"a gorP Il'tlli 1 timf' I nm ''l'li müdi.rlll..,, m'.lliımat \'eril -
10 klUp or:ı,.mda \ap hıc!ll·tır. i ... 

Bu on klüp l'IU ı;eki 1 1" t ıt - Bu:rıun ü rin kliip murfth!ı "· 
di1"1İştir: lan dJn h.,ı... ""•rlt ~ir:ıd 5 at 

kıırarla.ştırıldrğı gibi ilk hafta fikf'• 
tiirü tanzim eclllrnletir. 

Bu fikstlire na:r..nran ilk hafta 
lstanbuldn! Galata"'::ıray • F'eııer
bahçe; B <ıikt ı..c; - 1slanbulspor. 

Ankaroda: GC'nçlerbirliği • Har. 
biye. Maskt>Spor • Esk1ı,ehir De-
mirspor. 

İnnirde: Alt mordu • Altay tr -

1 

krml:ın karş'a qcnl·Juclıı. 

:Fikstürün di ~M' haftaları bu ak· 
ş:ı.m çckilecC'ktir. 

lcıtanb•ılıian birinciden 4 iJıı i' \' 1 9 ir"n b'r t 
kadar olan 4 k1ün, A:ıknrad<ın b:. Bu toplantıda 
rinciden 3 ı.inciiyE ka lnr ol n 3 
klüp. İzM 1 "dC!1 1 irci V(' ıki'1"i 

--~-------0-------~--

klüpler, F ki hiNlt>n D mırsr r. 
Bnşl'.ln ıçta \·en'ect'k bu 1·uraı

la hiç pUril?.süz bir ı:ıf'ltıldP hali -
dilecek bu mnııele. ft t'hol "ed rO."· BE,. 
yonunun ynrım C:ihUncve yakın I 
lı:arar değiştirmesi vü1Unden, bir 
haftadır ~nor mııh'tinin en heyP- :a 

S e ç meler kupası 

canlı hMisNSinl tc'R'"il ctmi.1ti. 4 1 r kupası maçlarına yarın Şe.. 1 cak trr. Beı,Iktnsm galebesi Galn. 
Spor +('cıki' itımrzm ıı:nııfa u.Yrp. ref stadında d<'vnm edilE'Cektir. tasnrııy, Fener ve kendisini ayni 

m'.l'it il" .. ter .... ili c.tp"'ıile"ek. bu gı. "hi 1 tık mnç saat 14.30 d:ı Gal'.ıta .. n • sevi~eye grtirc:::eği ve gelecek haf 
h il ı ü ıı ta da milli lrümc maçları başlıya-a 'r 'l orı n.e V.<'r me .nı ı.ıarn• rav • 1stanbul~por arasındadır. 
yeti t Mc>nnı Pıl"m:. . . . cağı için 4 lrr kup~ı muallakta 

Dun mmtaka\a gdPn ,. varl- lkıncı mnçı Fen rle Be>şıktaş ya- kalacaktır. 
Y<'ti rwd·nl tnn bcd"n tcrbireFi gP- pnc klnrdır. Bu karşıla mnl:ırdan evvel de 
nel direktörfüğ'Unün tt'l~'afı si>;·· Bu maçı Pcnl'r kn:znnd•ğ"ı tnkdir- Galatasarav • B, iktn B tnkımlan 
ledir: de 4 )Pr lnıpa.,~nrn ~arnpiyonu oln- ' bir müsab~kn )aracaklıırdır. 

"htanbulsnor vC' .Ankara ?lf<ıııke
ıspor kliipl~nln milli kümeye i'. 
hal ed lmPl<·ri hakkında vaki olan 
tahriri mtlracıınt ,.e teklifleri ve 
küme heyetinin 1stanbulsporun kü 
me) e iştlrnki hususundaki teklifi 
U:ı:C'rinc m se!P. teUdk edildi. 

lzn• r ajanının ve k llip murah. 
ha.ıı l • ıı.ın lzmirdcn dör t klllp U;ti
raki t dcblnden ferngnt ettiklerine 
n:ızaran E.'\'"\"elce h . 'lıliğ c>dilen pren 
siplPr!n -dr miııt kümeye girecrk 
klilpler hakkındaki karar değişmr. 
mek üzere lstıınbul ve Ankarndan 
birer klübun d:ıha ktimeye gırebil
mesinln ve bu surct!P. İstanbul 
dördüncüsU ve Ankara Uç\incüsfı 
olan klüpler murnhha.c;larının da 
k üme beyE'tine ithal f'd'Jmc>lennin 
ve bu l!!Uretle fıkstUnin on kliıb 
ü:z0rlııdcn tnıız.im e ilm sinin kü -
me merkez organizasyon komitesi-

fıbide ızı altı.kadar ediyorsa .. gıdip 
görünüz. Doğru u Ura~ıma aıle. 

ınm nerede oturduğunu sorabı.e
cek kadar aptal b~r adama tesadüf 
edeceğimi asla aklımdan geçirmez 
dim. 

Uraşıma Taro, mezarlığa gittı. 
Ana:.mın baba mm \C nihayet 
kendı~ının de mezarım bu'du. Me
zar taıı.mın ü,,.crınd~kı } azılar za 
mania }O unlanmıı-;, \C okunamaz 
b r ha.e gdmı;tı. l"»man zaman, 
balıkçı oir ilozı~ona kurban gıL 
tığtnı lussedıyor. y ... bunu hallet. 
m.~c a.Ja ımkan bulam•~ ordu. 
Denizler Kralının kızı taralımlan 

verılcn kutu a\ucunun ıçınde ıdı. 
Kendi kcndıne rorlendi: 
- fümbılir bu kutunun içinde 

ne var?.. Eğer ı~utuyu açarsam 
belkı bu e rarlı hayata bir mana 
\•ernı& ımkanı hasıl olur •.. Kan-

-L • 

Mafsal Ağrıları 
ÇOK IÜT.HİŞ ?li"LAU GEÇiRTİR 

Fakat bir tek kaşe GntP11'1: almakla, 
bUtlln §}ddctlnc rnğmı.-n romatizma 
ağnsmJ çabucak sindirmek ıtablldlr. 

ÇUn"h.-U hususi bir tcrtlble ynpılan 

Glttı~JN kaşeleri en mUannld nğnları 

kma bir zamanda geçlrir. 

G ipi ~ 
l.liıumıındıı gilndc S ııd"d nlınrr. 

Taklldlnlnden sakınınız ve her yerde 
pıı'h: kutuları ısrarla lsteybiz. 

22.3.1941 
6.03 AJ:ıns 
8.18 Hafif 

p:ıı~:ılar 
S.45 l:"t>m,.k 

Lls ll':fl 
IJl.38 TUrlcçe 

plfı l.ıar 

ıs.ım Ajans 
14.03 Thrkc,·o 

pllıldnr 

14.20 Hl~ n!!f:tleum 
bı:r bııııdosn 

l fi.00 H a fif 
nw lD:till'r 

J:i.30 1\:un"" r 
d<' \"IPt kon• 
ı.rrvahı\1\.. 

r m lan nı1k-

le n """rl~ nt 
18.03 i lrrıat 

htk\ lml 
18.08 Hn.!,\ o <'JIZ 

orke!ltl'll ı 
18.40 Mi: mplı 

ı<:ızlor 

tnı. 11111 
l{l,00 lionuıtrna 
19.15 !foy 

tUri<lllP.rl 
l!I. t.; Sı~llın i 

ffllrkıl,ır 
20. 1:; l( ııuu'l>n~ 
2 1.SO Snlon 

orl<t'.'5tmsı 
2Z.SO nı;; 

22.50 Cln1baııd 

Tiyatro ve Sinemalar 

Şehir Tiya6:rosu 
-......ı 'l C'pebuşı Dram lmmıındıı 

~il'h"ii Ak:ınm ııant 20.so a~ 
1mralının 
insanları . ~ 

ls tlkUU ('ıtdde!lı f\C n md l k~nımda 

Günd ih 14 te ÇOCUK OYUN U 
Akş:ım 20.SO dR: 

DADI 
R er (On ~şe<IP ooı•uıı Wh\/llllS" 

lçtn btlct vertıh 

Beyazıt. lAJeU, A.ksara',I Şebl't'ml 

• ııı ve ·ropkapıya otoblls t.e·.wn oıun· 

muııtur. 

Beycğlu Halk Sineması 
Bu~r. l\fa1 inl' l1 d l', nlcşıım 8 dı•: 

1 - J>o ;r.all, 2 - Homhalıı r yııgar· 

ken, S - fü>nkll l\111<1. 

Göz Hekimi 
Dr. Murat R. Aydın 

.seyoğlu l'armnkkaııı, ima n sokak 
·o. 2. Tel : 415aS Mun~cnr \ e h Pr 

tür lil güz nmrll~ ntı fıknrn l<'lrı 

prını!!rr. 

ı•ıw ıa· -ı 
Çocuk Hı'klnıl 

Ahmet Al~koyunlu 
ı11t<siın Talimhane Palftll So. f 

•
1 11:1.ardan m:ıada h('rg ün m1ıı i li 

tfo ıı •ır•nm 1't' l ı> fon 401 27 

,, , 
TURI< TICA~ı;:T -eANk'ASI A.~ 
l<UPONLU VAD~Li M~VDUAT 

PAAAMI BURADA i.(LET 

~ 

Levazım amirl iğinden verilen 
harici askeri kıtaatı ilanları 1 

lstanbul 
______ ,__.. .... ._ __ ... __________________________ __ 

5000 çüt hnlk tipi yemeni aımar.aktır. Pazarlıkla eksiltmesi 7.4.9U 

nU saat ı:5 tc Mt'rzıfonca nak!'rl &atınulmn kcmıyonunda yapılacaktır. TA! 
min be<leli 2:..7CiQ lirn :tntl teminatı 8562 lira l'iO kuruştur. NUmune ve §a.J' 

ruunei komiı;yonaa gdrUlilr. Tniıplcnn bclll voklttc komlsyonn gelmeleri. 
(2155) (2223) 

• • • 
Keşlt bedeli 21,724 lıra 47 kuruş olan bir nıı.raj biD!ISl mntealıhlt nam 

hcsabmn kapalı z.arfla cluıtltmt'y' konmuştu:-. ihalesi 3.4.9U pcl'§embe 
saat 16 ~ Eskişehir aqkerl satmı>.' 11" komisyonunda yao:!aeaktır. llk tc 
natı 1630 liradır. Ki.•§lf ve şartn3mcsi komls)cnda gorillur Taliplerin kan 
ıil veslkalnrlle tckllf mcktuplo.r•nı 1.h.ıle s:ıatınörn hir saat evvel koıuiByo 
vermeleri. (2121) {2055) 

••• 
Behcrlne t.ahnıln edilen flyat1 4858 t.ra olan ıo adet kamyon şruıC'sl p 

zarlıkla satın nlınacnktır. 1halcsl 25.J.041 s:ılı gtlnU ııaat 14 te Ankuruda 
M.V. Salınalma komisyonunda yaprlP.cnktır. Kati teniınatı 72715 litn.:lır. f 
nanıcsl komisyonda görUlUr. Tallı.-lerm bcllı vakitte kornl.Byonıı gelm,.la..i. 

(2113) (1990) 

Maltepe askeri u~esi fl!d. c!c • • 
Maltepe asken liBesinde bulnşık yıknma ıxnkinrstnl kullanacak blr ma.. 

kınlsto ihtly~ vardır. Tallplcrın vcfilknlarlle birlikte Topka.pı haric!nde Mııı.. 
tepe askeri liEcsi Md. ne mılraceo.tlnrı. {2125) (2090) 

latan bul Beled ıv 
ııanıarı 

'T'ahmın llk 
bedl'll tC>m n·ıt 

sı 

3000.00 :.!2l\.ııo Köpn11er tıurlrntında l:ullanılmnk iız re almncak 8 
metre ruıl-::Abı kJm ve 2511 metı'l'.l mikll.bı çukıl. 

Ke.,if 
bf'dt'll 
2275.00 li0.G3 İlf lyt'y it uç adet Mntiirlls ve bır adet SlUödbeyl< 

...rnba 112crın ysptırııcı.cak knroscrllrr. 
Krşlf ve tahmin b('dcllcıılc ıll . tf'mtnat m1ktnr1"ın yukarda ynzılı ı 

ayrı ayn açık eksiltmtyc konulmll';tur. Ke,..u ve şe.rtnıı.mel rı zab.t ve rn 
melAt mlldurlılgij kalcmındc gb:-lıM'lllr.İhl\le 2.4.941 Ntrş~nba gUnU nat 
t daimi encume.nde yapılıı.cal.tır. 'l alı:•I rln ilk tı-mıruı l makbı.ııı: '"'Ya me tı 
ıan, karoseri imali L!!l ıçin ihaie tarlh.ııdt:n 8 gUr. c\ \Cl bel dhe fen • !€' 

mUdlldliğl\nc ml\raca.1Ua nlncal<lıtrı r nnt chll~ct \'l.! her iki l!C lnlç 9~ t yıl 
na nit ticaret odası \'C"ikularile Uınıe gUni.i muayyen saatte dalmt <"nc:Umcn 
buhınınalan. (2100) 

VA K 1 rr matbaası 
ma, kurdeıari çozme.'ll!'k içın soz r·---mrn=------r.ıııwww-1941 iKRAf~ iYELERt-, --------
verdım. Fakat gene a}' ni duğilmu 

L 

Kifaf) kısmıaı 
tanzim edip 

gen iden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete bas~r. 
yapanın. Kutunun aç-ıldr(ı b€ li 
olmaz. 
Kuıdeleyi açınca, Uraş'ma Ta

ro tamiri kahil olmıyan bir hata i~ ! 
ledıgını derhal anlıyor. Evet; ar. 
tık, ebc.1'.iirren se\gıli<ıini kaybet- ' 
mi~ t.ulunu) ordu. 1 

.Bir müd:let hıçkırıklar:a ağla- . 
~ ıp dert yanıyor. 

Bu a&:ama bir miıddct uru)or. 
E vet ; bir mtiddct. Çünki.ı dama
rındaki kanın yavas yn va, don
du~ı u. di~lc:ınin dökü!duğtınü 

hı'>setm e \akit bulmacl::n ~\,;re 

~ıl., lı)or ... 
Bir an i;inde gençliğini. \C dinç. 

liğini kaybeden balıkçının sırtına, 
nenizler K.ra1mm sarayında ge-

T. · 'ş Bankası 
1941 küçü~ 

1 asarruf Hesabl!ln 

IKRAMtYE PLANI 

ı Adet 2000 Ura.a - 2000.-44'!'11 
• • 1000 • - 8000.- • 
2 • 750 • - 1500.- • 
• • 500 • - 2000.- • 
" • 250 • 2000.- • 

800 

100 
6C 

• 
• 
• 

8500.- • 
4000.- • 
6000.- • 

Keşideler: 4 şubııt. 2 mrı.yıs, ı Ağı.ıs. 

tos. a lkinclteıırın t.arihlcrlndo yapılır 

Hav=l GedikUsl alınıyor 
Ttlrk hn\ n kuru l ı g,.dlklı \ıı~w.:ına g.- likll n mzc:di almncaktır. Ka

bul ıs rtlnrı ve mUt< c • ıt u. 'Jll .. r! lı~ık ,md ı mufassal talll'l' t TUrk hııva 
kurumu ub !erinde ro \Cuttur 

Yuvaya girmek f3tty nlcrin , ı'uI!.duklıL~ mahallin hava kurumu ıube. 
!erine rnllracrntl rı . (2 62) 

c5n1:ği dört asırtık ha~atın ağır- Toprak l\~atsııUcr · O .. 
İ.Jjtt birdenbire ~kmu tu. Dl';l.rm ·nler.n husu:; ~<!tll"rin U' ("UO • \Ok ı .e miln t çuvalı r1~~rl1kta 

l~te .. B ı~ le ölıi• . l"rc, ·ma Tn'"o. 8atm a ınaca!:'mdnn tıı!ıplenn ::,t 3 941 pn.za tea.. ı;ılllu saat 16 t.e ~ ıuı. 
Çe\ İren: Cl'ı nt Te.t•/ik Ensmı { rımd:ıld ~ubt>rr iz'. n 'lrn aatınrı •2"021 

= &Wii!l!!!!I ... .. 

Dr. /\.emôl Ouan 

t(',.ar yolları hastahk 
İarı mütehassısı 

K<>yotlfl IP4t1lillll U MIClt'lll ~u ~" 

'Sllr.<11 Pr. '!\tl Oııtll ClhBh \'1U 

~f't"!'tr ., ""1 . ı U ! 3.!\ 

Tabiler namına dizı'ii isleri alrr. 
.............. m11 .... m:ıa111.ıammı~ 

FEVZiYE MEKTEPLERi CEMiYETiNDEN 
Feyzi>e mektı.:pll'ri cemiyetlnlü fc\•lmlft.d" umumi lçlımııım 27 mart p r .. 

şcmbt:> gllnU .eaat Hı te c<.·:nlyt't merkezinde yapılacaktır. Azanın t.e~riCI rit" 
oluoıır. 

RUZ~AM~: 

idare beyetinln yeni bir :u:anm ııcçttmc:n vo ıtlzamnamenın 1~ lncı ma 
deslnın tadili. 

l_ı_n_h_is_a_r_ıa_r_U_m_um Müdür'üğünden : 
Cln!!i Ulcclal'I Eksiltme kli 911aU U»he rt H r.m, umlııkta 
Lama demırl •'X,, 20.000 Adet Pazarlık 10 ··x·· -t delikli sandık le; ıı 
Köş<" muh:ıfazaııı "r" 
Cartı çMsl 85,45 m m ilk 

200 Kg. 
" 

10,80 "r"' 4 delikli sandık !c;l ıı 

Uil 
" .. 11 

l ııcvcut llııh•-.ı ınucfbınce yukarıda cins ve mlkdarlan yazılı mal:r:e:ne pazarlık uııullle 

lI Pazıırlık 27. 3. 941 perşembe gUnll hizalarında yaz.ılı snatlerdr. Kabatn.şla levazım ve 
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

Dl Liste sözU gcç<"n §Ul:<'d• görUleblllr. 
IV - 1steldilerin pazarlık için ta)1n olun.ıın gün Ye sa.ıUerdlı ~kllf cd ... ccklert flat Uuriuck>n 

J(lllnt" para~lle bfrUlttc m< zkt'lr ~oınltıycmn ruUr caat.ıan., · 
ytlzde 1.~ 

( 210il 


