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Yugoslavya 
Meselesi 
~~ 

Yugoslavyada eski Sup kahra· 
l'tlanhğı eski Sırp vatanperver. 
Jiği çok' şükür ki bütün bütün 
l'tlah\'olmamıetır. Halk kütlesi
nin ve ordunun ""a.tanpcrverllği 
ınuhtelif kaynaklardan temin 
'7e itiraf olunuyor. Eğer bu 
kuvvet diğer 13.kayt hatta mua
rız unsurlann nüfuzu altında 
boğulup gitmezse Yugosalvya. 
~la ku;tulabilir. Fakat bugün 
tçin bu <,:ok zayıf bir ,ümittir. 

~~ 

Yazan: 
•taeyln Cablt Yalçın 

11 
.. Sotı günlerde, A iman diplomatik 
Uctıınıanna karşı metanet , -e 
~' emet götiterir gibi duran 
l'11gosıu·yadan sarsıntı \'C c;atniı 
~len gelmeğe bnstadr. Yogoslav
hltnı kurtulaeağms dair 'peyda o-
1-.t \imltlt'r bUtUn bütün mahvol· 
~11 a da herhalde }>ek sarsıldı. 
ÇunkU aldığımız haberler yakm 
lıir f<>liketln meş'um emmareleri 
~o_lunnbilctıek ~ir mahiyettedir. 
-..ıttiıı bunlarm bır mihver mane,·
"'8indau ibaret kalma..'imı \ 'C l'u
~l'lMa, dostlımm17.m hürriyet \'e 

"'uıcıaııerinl müdafaaya mu,affak 
01-rnaıannı çQ1c temenni cderi7. Fa• 
~t bu 'temenniye kendinibJn de 
~ fnanılmadığmn7.ı maatte Uf 
lll\re etriı~ mC<'buriyetindeyb:. 

&\'yetJer Birliğinin ban ihtira
' ti kayıtlar \'e t:artlar da.lretilndc 

litıu misaka J;irm6)i ugosla.\) aya 
~ etnilı olduğuna dair gaz~,.. 

garip bir haber lnthar et-
1'. Bal~rftftıeilm ~allnbı fr.rda,s-m. 
"- S<w~tler Bfnlğinin böyle bir 
~et~ mU\ afakat etmemiş o1-
19ıtta hakkmdakf tebllgııtı hatn
'-l'da oldu~ için, l'ugoslavyada 
._.('!nleket dkin umumlyl'."61nt h~ 
~ m~'!ftdlle böyle bir ma
~ya te!!cbbU edilmls olması 
~ ınalıtemeldlr. Çünl.1i Sovyct 
-...yanın bir lav memleketine in• 
~ ta\'l!h·e edebilmesini bizim 
~u kabul etmez. 

l.'11gMlavya. vaziyetine dair ak• 
~ türlü tUrlü haberler araBm• 
'"' en dikkate şayım nlırn cihet 
~ar: l'ugosla,·yada. asıl harp 
~rıı, ya.nl ~ki :sırbtstan dedi• 
a..ıt~ pafta. hürriyet 'H? f~tiklal 
~amlanna daha sıkı surette 
"'ltı görünüyor. E ki J11l hükfi
~ böyjik bir Yugoslavya haline 
~elde mC!!ahal athlyc itibarile 
--nmr~ da bUtün kazandığını 
~ teynüt \e \ahdet hu usunda 
~~ığı ziyanla elden kaçırmıştır. 
• ._.cl bir te<"&\ ih: \"C L">tUiya knr. 
~ e&ld küçük Sırbl tan bugünkü 

Ytik l'ug~lavysdan daha kın• 
~iydf. A\'tlStnrya ve Alman lm-
-.-.t.orluklan ordulannm hU. 
"larnıa karşı ırplılann 
~ram&noa mukavemetleri a-
~~ı.tlınannştıl". 1914 tc Sırp
:-.... Alman tecavüzü kal'§I" 
~ duyduklan ha85Mlyet Ye ga
"nıt bugünkü Yugoslavyada mev
~ deifldlr. 
ı..ı.... ~~ habttlenlen Yugoslavya 
~ eski ırp on!Joronuu yine ay 
ti "-t.an~n·erllk hlssiyatile \'aziye 
tı... kar,ıladrğı anla..~ılıyor. Fakat 
.-.....a Harbinden sonra iltihak et• 
~.olan diğer lav unsurlan kafi 
~~ 1 ug<>51av \ 'afandn!'ll ol• 

4 t lardır. Onlann lçinclc e5ki 
lıt.~ hlklmlyetinin cazibelerine 
~~btlyar bpılanlar ''ardır. 8ırp-

ldeaımc klfl dl'~cedc iman et
~~ bu unsurların me,·cudtyeti 
~ Sırp ,._tanpcn erleri tı;in 

t ~reddüt bir uru f!Chebl teşkil :::or. Kabinedeki istifalar, Al .. 
~ t.aJ<'ph."rl \'C tehditleri kar ı · 
-.....:,~ 'kor1.-ular l5tc bundandrr. Mıı• 
~' l'ng~la\. ada eski Snıı 
'~nhğt, eski ırp \-n.tanpcr• 
~ğf çok ükUr ki biitUn bütün 
"' 'olmamıştır. llalk kfıtleslnln 
~l Ordunun '"fttanrwn·crliği mııh
"I tr l."aynakludan temin 'e ltlrnf 
~ "11.'ltl"or. F.ğ('r bu kU\ et diğer li· 
~ ~'t hatt& muanı un nrlar:m nütu
... •ltnıda hof.ı1lnr rri4n'IM:ııe l o 
lı~ı,, ~"I! h"'lıı kurhıl3l>lllr. Fnlmf 

'ıtllıl Sı:fn lın eok zn.~,f bir fimit• 

Ciie3iu Oahit l ~ 

1Uy.anık 
hazır 

ve silah elde 
bekliyoruz 

Gelecek va1·sa 
göreceği de var ' • 
f ürk millet• Mılli Şefinin etra
.nda çelik b r kate halindedir 
Mebuslarımız taratmdan '•bugUnkU 

;l\nytı htıdi.8elerinin kartıt.!ltnda Tür. 
d,>~nl:ı vaziyeti,, mc\•zuu etrafında 

memlekeUn muhtelli yerlerinde veril. 
nıcğe ba§lanan konferanalara devam 
?lunmnktadır. 

Büyük M1llet Meclisi reis veklll 
ŞemseLUn GUnaıtny dUn öğleden liOn

rn., Ankara halkevlııde konferans ver. 
ml!}tfr. Konferans bUyUk bir altıkn 

uyandırmıa. evin iç ve dı§ l!&lonlan 
nı dolduran kalabalık tnrafından 17icl. 
dcUe alkııslanınıftlr. 
Şemsettin GUnaltay s:ırih ve muknt 

Uıı.dea nutkunda son harbin losa bir 
tarih~eslni yaparak ruh çökUntillcr l, 
8Ullf J;avgalcın yüzünden bugUnkU k ı. 
hır 'lr'C perişan edilmiş bir sUrU mem
lekct!n tulundu~u hatırlatmı~. eö
zU bize getirerek Atatürk lnkilAbmm 
her D!cmleketin başına bir lıclA olaı:ı 

lçUmnt tezatları bert.nraf ctmto bu. 
lunduğunu batlrlatm~. Türk gençli. 
ğtn1 ôvmU.ıı ,.e Türk mlllelinln Milli 
ŞCfin etrafında yekpare bir kale gibi 
durduğunu ı;Byleml§tlr. Hatip misal 
olıırak Fr:ı.nsa vo Yunanlstanda.Jı bah. 

Nlhz yet sözU mlhvercilere ~Urmı 

haUp · \ eni nizamcılar kirn&cderı 

muayyen bir arazi parçası istemiyor. 
lar. (Jn;ar sadece kend:.slndcn başka 
milletlerin varlıklarını, her mana&iı<ı 

csareUerlnl istiyorlar,, d em; , ve ea. 
yet bir ı,ün yakınşarkta ınıı.:.ı bozula. 
cıık <ılursa bunun mesuliyetınJn ruıln 

bizde olmıyacnğını, o zantau oıı fer
dimiz kadar kanunızın son dnmla.ııı_ 

nı da feda ederek a•aıarımıza. Ul.yık 
(De,ar.11 ·I i'nciide) 

~rı kovanı gibi 
ışl · yen bir büro 

ihtikarla nasıl 
mücadele edildiğini 

anlatan 

"' - l!ICt.rul,, bırinln aıntf l>avgalan yUzUn. 
ı;törk orda• lcabnıda "Tatıot mftdaf&Mmd& )"enl kalırBmMlıklar g6~nnek lçltt. bamrdtt. d U 

----------•-----------------:---..._ __ ,,_, ...... __ , . ._.,.~ en 'Akibe ni dlğcrinhı kahraınar.lı • 

En teres~ bf r 
röpörtaı 

BUQila iJaci, ıyfauuz• 
okuyunuz .. 

Japon 
hariciye nazırı 
Moskovada 
Yarın öğleden sonra 

Molotofla görüıecek 
MOllkova, %3 (A..A.) - B.B.o: 

Jap??:ya hariciye nazın Matauoka 
bugiın öğleden sonra Sovyet hUkfımct 
merkezine vasıl olacaktır. Garda Bov. 
yet hariciye komiserliği yüksek ıne- 1 
murlan tarafmdnn karıılanacak, ak.

1 

pma Japon elçin tarafmda.n ıerefiDe 
bir ziyafet verllecekUr. 

Japon hariciye nazın yarrn eaat 16 
da Molototla gl:lrU:ıecck, 23,20 de Moa. 
kovadan ayrılacaktır. 

Cebeıtlttarık 

Afrika cephelerinde 

Keren 
muharebesi 
şiddetlendi 

---o;--
Hür Fransız kuvvetleri 

Belgratta 
Alman elçiliği önünde 

Halk 
nDmayis 
yaptı 

tehre altı kilometre Zabitler ve talebeler 
mesafede bir tepeyi sokaklarda lngiliz 

zaptettiler marşlan aöyliyerek 
-o-- dolatıyorlar 

Italyaalar yola --o--

kesmell lçla 111r Qç Yugos-
datı berJaavaetUl~r lav subayı 

Hartum, ıs (A. A.) - B. B C: Mihverle derhal 

illi ,. .... et ~taJcJL. 

rm ,,. maktııelertn değil, ruh çöktln. I 
wertnın lzmlhWc aUrUkledillnl uerı 

llOrmUı,.tür. !. !!!!!!!i!!!i!!~~!!!!~!!!!~ 

Münakalat Vekili 
Trakgadan döndü 
Vekii,Trakyanın bugiinkü ehemmiyeti karJısında 

Demiryolu işlerinin aksama-
dan cerıyanı etrafında 

tetkikler yaptı 
E\ıvelki giln Trakya.)ra giden Vekil kendisile l!:on~n g<ı.:;e-

M.üna.kalit Vekili Cevdet Kerim tecil<>re beyanatta bıthınmuştur: 
lncedayr, buradaki tetkikleı:.ıi ··- lki gündür Tra.kyadakj 
bitirmi§ ve diin ak~m §ehrim:ze sahil iskel lennde tctkiklr..i'de 
dönmüştfir. (Dcnmı 4 ünclide) 

garnizona 
takviye edildi 

Britanya topçulan ve tayyat'ele. , •• • 
• ri Keren ve civarında 1talyan mucadeleye geçebılmek Eski Yugo&lav başvekili l Arnavutluk cephesir.cl~ 

• • mevrilerinl eiddetle dövmektedir. ıçın 

Oebelilttank • %8 (A,A.) - B.B.C: MuharCbe İngilizler için pyanl Yu na n ı· S· 
CebelUttarıka aon zamanlarda yeni memnuniyet bir ıekllde inki~af 

Stoyadinov:ç italyanların bir 
ediyor. aakerl kuvvcUer vasıl otmu§tur. 

(De\unı 4 ttncUde) 

"Yırtılmış şaheser,, 
(Bu parçaları ihtimamla 

toplayınız) 

tana kaçtı 
-o-

Uç askeri tayyare de 
Y unaniatana teslim 

edildi 
--<>-

Mlbverıe anla ma 
aıerlltarı cereyuı 

kanetlealyor 
(l'anır 4 Unciide) 

Yugoslav hükumeti 
tarafından 

ingıhzlere 
teslim edildı 
Mihvere taraftarlığı 

dolayısile 
Yugoalavyada 

bulunmaaı tehlikeli 
görüldü 

Kalllre, %3 (A .A.) - Röyter~ 
İngiliz mahfillerinde resmen 

Moskova teyit edildiliııe gör , ıııabık Yu • 
goslav bıJFekili ve b ı ye n:u·. 
n Stoyadinovlç, ln~ rln eli 

elçimiz bulunmaktadır. ö n 
re, Stoyad.inov1 • ı;i muhat' ul.. 

Sovyet Hariciye tmda bulundurulmak Y go-

Komiıer Muavinile elav hilk6meli t.a:rafmdan tn iz 
makamlarına t~Um ed r 

gÖrü!lÜ Kendi&l, İngiliz anziatnde mevkuf 
MMkova, n (A..A.) - :Myter: buluadunılacaktlr. YQS09lav h~-
BugüD öğrenildiğbıe gare, Türkiye meti. Stoyadlnovi~ mihftY' taraf

l»llyük elçlst Ali Haydar Aktay diln j tan blalyab dolayısıyle Yugos v 
akpm harld,. komlaer IDUf!Dl VS. aruflW tedEetme ..ui verilD:Uf. 
çtnıkl fle bil" G'Ö~"' ya.pnnıtıt. tJ,. 

hücumu daha 
tardedildi 

lta.Jyan tayyareleri 

Korfuyu bombaladı 
Atlna, %3 (AA.) - B.B.C. Radl 

ltaıyanJann bu gece cephenin merke" 

mmtakruımda Aos nehri l.slikamcttn. 
de ycnı bir mukııbil hücuma seçtik.. 

lerlni blldirm~Ur. İtalyanlar geri pil&. 

kü...~U~ ~ ve <'.Ski mevzilerine dö~ 

m lcrdir. Dtl§ma:ı ağır zayiata ug. 

KE:os"l! T.f:BLIO 

Una. %3 ( .) - B.B.C: Yunan 
tcbl ği : Top :.ı faaJ.Jyetf_ bi" 

r ~ r aldık. 

PELLEGBlN!?itN BEl.ANA'D 
AUna., %S (A.A.) - B.B.:O: 
Yu?ı&n m tbuatı It.alya.nlarm Ama.. 

vuUukt& ağır zayiat~ 6vam 
ttiklcriıı l:Ud mµşt!r. 

ro~· • tm~ .. 



2'J M A R T - - 1941 ·-- ı 

' -~~·l/J/~ IJ!@IJ1!Jlill 
'-"t,j !~ Y crt !'. ~"' KAOIRCAN KAFLI 1 

31 T ARIHI DENiZ ROM ANI 

Bir muhtekır 
daha sürgüne 

-----------~----------------------~. mahkum 
Kaşar peynir . Etimesuıta tayyare ve pJanür edıtı 
buhrarı mı? 

Gamt1z Ali Aydın rei~in leventleri arasına kan· 
c::ırken son defa esirlere baktı ve arkadaşının ko 
'unu sıkarak ~ordu: '"Geçm.işJeri unuttun mu?,, ----<>- ı İsto.bul<la kaşar peyn:r: 
Koç Ahmet İçini çekti, gö2ieri birkaç saniye Is- kalmamış! 

tabrikası vücude getirilecek 
Malmıdiye hanında 13 numa· 

rada. kimyevi ecza ticareti ya• 
pan Marko Pardo adında bll' ııtu· 
scvı nı~adır il.zerinde ylizde yü• 
ıhlıl.d.r yapmax suçundan yaka· 
Janını~. aaliye ikınci ceza m.ıhke
mesine verilerek tevkif olun
muştu. 

'>anya taraflarına daldı ve cevap verdi: "Yalnız Ya.pııan tetkiklerden anıa~ııc1ıgma 
birİSİDJ unutamıyorum ... ,, göre, 1•.yaqda toptan Atılacak kaşa 

Fernando bir adr.n geriledi; zap -.~ y t ~ynlrl kaJmanuttır. Yalnı• Kayaerı 
- ..,,,~... eni spanya krah • ve B3lıkeslre ııevkolunacakları iddia 

ten sıyrılmış olan krlıcmı forsa ım çok cömert olduğunu söyle • edilen kUlllyetll lkl parti peynir var
nın göğsUnc bütün kuvvetile dUrt- 'l11şlerdi ı dır. Fiyat murakabe bUros•ı buoııırın 
tu "e sırtından çıkardı. Eairler Adakalc nbtmılanna ve • !ştanbtılda kalmaamı temine çalıtımak 

Forsan·n son sözu §U oldu: mendireğe gıltanldı. sıralandı. sa • t.adır. 
- 3abah oluyor : Ben ö yo • )•ıJJı; iki bin vedf yüz k'fii oldıtk· 

rum.' fakat giln doğuyor!.. 11arı anlaıııldı Havreı:ldin bev otı 
L1.1Land~ ~ıkan TUrk kadir~a • ları gözden geçirdi HepsJ de !Ur

lan on beşı bulmuştu; sık hamle bUz \yi giyinmiş askerler "e gemi 
kilrek çekeı .:k, prov:ilarmın Ik! c !erdi. 

Francala istihlaki 
azaldı 

Francala uılihllki azaldı. ""'tırı 
"ala unla.nnın tahdidinden eonra 
fracala lıtltılAkfnln yUzdt 3ö 
niıı.betınde az.a.lmıo bulundu ;'U 

·t44k Hava kili' .ama mevcut atllye:erlD 
b~yıt11meıı 191a ta11aı11t aıardl 

.. . Marko Pardonun mu.hakem.t 
Ankara. !! ( A.A.l - Tür!t ı tayyareci yetlgtinnek husus~~a d~n bitırilmiş, ve suçu sabit ~ö· 

Hava I{urumu umumı merlr ~ ~hava ordusuna çok buyük rulerek 500 lira para cezuına ve 
heyeti son toplantısını bugün hızmetıer ıfa etığini ve önümıiz- ikı sene müddetle de Ku-şehire 
yapmı§ ve tct,.iklcrını tanı~· deki çalıtına yılında ayni mu. I eürgün edil.miye ınahkfun edil· 
dıktan eonra btldteyi tuvıp -~ vatfaJuyetJerin elde edıleceğiıı. m.iotir. 
miıı;, Etlmeı'uttaki tayy..re vt den emin bulundujun.u tebar~ ı ----o.---
p!fuı .. ')r atölye&inln fa' ~llln' t.tinnlf ve Gcnelkwınay~'l 
1:etirilmesl iı;in. ll:tlyat para'® .uıuıuniyeı vo fuJu-aııw LlMıe Amerika.dan demir 
ber;yliz bin lirasının. ihtJvaç • · 8Ylem•ıUr. getirtılecek 
duğu takdirde, bu malt.adı ar. 
fma eallhiyet verrnlıtir. 

Bu toplıustıda Geneikurma)' 
delegeei Hava Kururt1 ıı"un me
saisini takd•rle rınaralı .. :urumı n 

Umu.mi merlcu heyeti, iduı Tlurct Vek!leU, Amertkadan ,. 
tarafına ~öpülder aaçarak, oUtUn 
hul&rlyle yaklaşıyorlardı. 1ıııpan • 

yol gemi erinde, g-özleri bUyUmOu, 

viUlerl .ararmış olanlar, teıA.,ıa 

ne )' '1'iCSklP r•tıı Şa§ıtanlnr • 

Forsalara clb!:ııe ve para ver!'
mesı emredildi; bunların ara8lnda 
evvelce lcYentllk etmlt olanlaı 
hem"n gemilere '!ııı?ıuldı; :{oc Atı. 

mlaşılmı§tır. 

htyeti Ut kurum bafkanme mu. , Urtnıek Uzere madeni e9ya ıtbal&t 
va!f akıyet dileyerek toplantıaına blrıtrıae eoo tıln kUaUr liralık akrecU· 
nihayet venniftlr. tll açümı~•ı. Blrllk A.za111. dolar u... 

-------------..-.................. -----------------..;..,--~--- !rne açılan &kttdlutlmi.n talaıim!Jd 

- ~fah\•olduk ! .. 
Diyenler gittikçe çoğalıyordu; 

Don Pedro metanetini muhafaza 
edeblUyor, kendisi gibi davrana -
bilenler top ve tuteklerle alet ed~ 
yorlardı; Wtin emekler bota ıidi • 
y0rdu. 

Türk kad'rgalan top menziline 
girdikleri halde at61 etmlyoratrdı. 
Yalnız, d~man gen1ilerlnL'1 bag 'fe 
k~ lcaaaralanndakJ ublt ve u • 
.kerler Uzerine tilfenk ve ok ateşi 
açıyorlardı. Kısa bir zaıııan sonra 
sancaktan ve iskeleden gür ses • 
Jer yükseldi: 

- Kancala! .. Rampa! •• 

Hemon tıeınen aynf samanda 
TUrk leventleri gen'ı ağızlı a!ır 

kılıçirırmı s:yırmı~ o'dukJan hal • 
de lsc1P1wıl gemflinin güvertesin• 
de görtıııdUlor. 

Koç AhmPt artık dayanamadı. ye
rtnd ı fırladı: bir adım llerde du
ran gar:lıyanın koluna Y•PıtU ve 
çektl; elindeki kırbacı aldıktan 

sonra bir yumruita yere serdi; 
fonalara baiM'dı: 

- Ne daruyoraunuı? 

m ti "'am<ıır Ali ~ vdm rııfsın Vfl 

nma vc>rllml.,ierdi E~sa d ve F:bu'. 
bek~ da onlardan avr-lmak iste 
mlyortırdı, yalvudılnr ve berabeı 
kaldılar. 

Gamwız Ali Aydm reisirı 1.n•ent. 
lerf uaaına kanıuken ton defa 
e!lrlere baktı ve arkadqının ko • 
lunu sıkara.tr sordu: 

- Geçmlşlerl u uttun mu i' 
Koç Ahmet için! çekti, ıöılırf 

blrka~ saniye İspanya taraflanrıa 
daldı ve cevap ver(ti: 
-Yalnrı birislnl unutamıyonını! 

- Kinıi? 
- Rosltayı.,. 
- Ben de Don Fenıandoyu a

nuta.mıyonım j §U herifin s:ına 

vurduğu Iurbaçların acısı hlla c'. 
ferimdodlr; r~!se yalvara.uğun, 

a,.U ceaayı ona dı versin! 
- Berı ılındi baeka ıey iatlyo. 

rum. 
- Ne tatlyere,1n? 
- Geldlğlm'ı: yere dlJnnıe'k .• 
- Ne ç&l:iulı, 1inelrlettn bacak· 

lamadaki lllm ka~·botmıdaıı mı? 
- ŞIJ:Pdi kalbime vuı ulan zincir 

Onlar zaten durmuyorlardı; ki- dahıı. kuvvetl dir ve bir ucu da ora

mhıl kUrekten bir parça koparmış, dadır; benJ çekiyor! 
klmllıi oturduğu yeri BISkmUı;ı, ld • - Sen seı.dalısıu! 
misi de ellerine g~frdikleri halat - Evet.. 
ve iple ka' gaya kanşmıştı, İçle • - Bundan vazgeç Ahmet, sev· 
rinde en yakın dllşmar, rı"kerinin da demek dert demektir! 
kılıcmı, brçağuu ele g~!renler de - Böyle derde can kı.ırban .. , 
vardı. öıu deniz mi J.ylclir, dalgalı deniz 

Güverte Jranpn"tı, hpanyollar mi? 
baş ve kıç taraflara doğru çekili. - BugUn balka tUrlU kon~ 
yorlardı: Don Pedro arbk §:lŞlr• yonun! 
mıştı: durmadan sata eola, ileri - Beni bimi söyletiyor. 
lı:~uyor; ltUfUrler ıu•unıyor, teıı. - J«ın t , 
dit ediyor: liıkin bozJUDUD ön tine - o ... 

ı ahve nıhayet 
geııyor 

---<>--
Mallar, kendi 

veaaitimizle &"etirtilecek 
Po.valıte bulune.ıı •O blıl cuvaı 

·ahv~ır ııUıayet memleketimize mu. 
teveecilıen yola cıkardacatı dün •· .. 
rtmız ı. altkadarlara bUdırllmilUr 

Kahvoı6nn kendi veaalUmlzle ıourı. 
.ect.f1 *Öylonmekted1r. 

Jicı."t: verUd\B•ne ıöre, Portaalt vt 
l!!l<enC:orlyede kah~en bafk& çuval 
çay, lUL kau,uk, kaııavı,e ,JA4tik 
ves&ir. cie vard1r. 

Allln ve be:ibiryerdeler 
yükeeliyor 

Altın dUn 24,:$0 den 24,:J 
kurup çıkmıetır. Be§ibij erde 
fiyatları da yukselıneğe bqlıı. 
mı§, evvelce 100 _ 102 lira olan 
be'Jibiyerdeler 120 liraya fırlf.· 
ını§tır. 

• Parb vUlyel. idare b•yeti relıl , 

R.cııa.t Mimar ı>t•U Trak)'ay& gıtml~· 
tir. 
* Vali LOtfi Kırdar dUn Çatalca ve 

Hııdı.uköyUııe Jlderek WUşlerde b~ 
ıunmuııur. 

• TeA bUet usulUnUn OskQdar, Ke. 
dıltöy Ye havalı.el ı.:ramva.ylarmda da 

tatbik olunmaaı içlıı tetkiklere gir!. 
ıum.şu~ 

* Beıedlye lıeeap l§leıi mUdflrU 
llıfuht.&r .Açar ö.nünıU...tlt:kl ?ııı.fta An. 
l(ara;'ll Jlderek vU&.yet vo l)ele<llyenJn 
rııall hUtçealnl tasdik etUrecektJr. 

• ·rrım,·aylarcı. kanapelerln t~ 
mlle kaldırılmuı tecrtıbost mUsbet 
ııetıce vermemlftlr. Hastalar ve ka. 

geçemiyordu. - O ldnıT.. dmJar dUşUnUlerek bundan vazgeçlL 
Güverteye ve ktç kasara ISnfine _ Roılta. .. Onu mutla1'a bulıı. mlştJr. 

blrka~ ölU eeram~U; blrk~ ya,... oatmı: butur bulll'lu da kaçıracı. • 2'kl Çagat&y adıııd4 bir ıeııç. 
h tun.da burada kıvranıyor; lnll• ftın. Ben onu smyonnn, 0 da be. kendisinin Unlversitede talebe eldu. 

yor, bir klSfe)'C ımnu lçln ıUrQ • ı ııl ee'l'fvor Ben o~u,.ıa evlenece- S°Uıtft ctalr Mbt.e ev..-k tanzım emıı, 
nUyOf'dU • • · ve O•-tldar tramvay tlrketıne ıtr .. 

· , filn, AU... Seu de aaidJG olacak· mek lçln başvurmu§tur. Ancak lş an-
Blrkaç dak.ika sonra bpanyollar ıım ı ' ~!arak yak&laıımro w adliyeye ve. 

ail8.hlaıı ;Uverteye, Türklerln a • m_._,... """' rtımı,ur. 
yaklarmm dibine atmışlar, elleri • 
n1 ha vaya lıaldırrnıılardı. Bır ta • 
ra!tarı onlar bağlanll'ken blr ta • V akıt: 
raftan da f orsalann zincrlert ko • 
pe,rıhyor; eskiden bhib!rlertnf ta. 
aıyanlıır da t.annnıyanlar da bil • 
yük btr ıevinç ve heyecanla ku • 
eaklaşıyor, 6rıt\eUyorlardı. 

Cezafr kadirgalan öteki lspan • 
yol gemtıeriııo de birer ikifer 
rampa yahut aborda et.ml§ler; ele 
geçi~l,terdl. 

&ehll'dtkl mahmur kalabahlr, 
pt'l" relel"t, damlara, t&hlllere 
dolınuı, bu yeni uf eri eevlnQ an• 
lataft hıvkı"'1ar ve alla§larla kar 
şıtıyordu. 

J[adlrgalar hranyol geıısJlerlıtl 
yed ?tlerlne alank limana datıer • 
lren hatk·n ve leventlerin sevinci 
son dereceyi bulmnftu. Hayreddin 
bty yanında Salih reis ve diğer re 
Iıılw bulundufu halde liJ!l•n kap·. 
sına kadar inmiş, alır ağır ileri'• 
yen safer alayını lcrnnızı aakalmı 

sıvazhyara'k, keslrlft baluılann'ft 

ilstllnde birer tsemer halhıde yillr• 
selen kqlarmı çatnak seyred•yor
ciu. Bir aralık Salih reise d!Snd\\: 

- K•dt ayal!y1a ıeWı kra • 
met buna derler f§te L 

.Aarnı Ut buJflnkQ )'Nl9Qıda Yu. 
go:ıla.vyaııın vutyıU:ıl tıı.JllU etmek
t.ed!.r. Başmuharrir, Yugoslavyaıım da. 
4lman taleplerini kabtıl ettlgtııe d:ılr 
otan haberleri kaydederek, YugotJav. 
yanın h.:nUz baş eğmem.lı olduğunu, 

Tuı•mavya. ordwarnıa ıecıt weıme. 
ylnce, 41ın&11larm hiç olınaua yaıalı 
uker \'' tıhlıJ aı1.Jıtrııtl~r!Al ıeçlrnıok 
~ln .uUı.aade ettfklerlııi, bu nam altttı. 
da ordularını ~.ceklırtnl. falaıt 
Yugos.:.vl&rın bu tekUfi de beJIUz ka. 
bul etmecllklerlnl, fimdl Almanıaruı 
teşviki ne Jılccıı.rlatanm eski arazi 
ttıkllfierlni yenWyoc:e~ ıı.ntatarak 

YugOcJJavyaı:ıın hlçblr zaman bat e8'· 
ııılyeccglnl kabul ve pöyle dlyorı 

Haklk•t Jtalde Yagosl:ı\'Tl"nm 
miilld biltUaJU!Unft v) lst11t1Allnl 
ırıHtlafaa haslmtndald a~ı kat'1 
I~ bunun zamanı Yunanlsbnm 
tmrlllz ;yardımı ile mukan•mei de 
nm etttıti bu~iln1erdedlr; 7okaa 
\'u,ı;osl!l\'Y& topraklarm .. !lft sı;eçtrl. 
lecck Alman ordoına tta1yan1ar ile 
•lelf' vererek Vt·-ıırnlst•n• o(:a,· 
dan kall1•rlt '·t"" &e1'nl bir Ad• 
":fbf tıer tar11ftan çevrnmı, bir ha· 
1tt ı;elet"ek olan Vn"""'"yyanm ar
tık mnk~vemete de~ "8z ş(Jylf!· 
"'"~e blle lmkAn ve lktldan kal· 

bir ıHhtllrn poktuma reJml~ lmJq. 
quyor. V:e bu dönüm noktası Bal· 
lc&nlann tarihi lcl• de bir dönUm 
qoktası olacağa bolwl1or. 

Yeni Sal nlt 
liU'8yin cruııt Yalçın "Almanyaıım 

Balk&•llara sclmHlıldt ne faydası o. 
I&caktıri' Alınar;7a TUrJı.J1eyıı ıaar. 
ruzu gb:ııe alacak mıdır 'P Bu taarruıo... 
l~ın ınuvattaklytUe neticeleneceği 
bir tr.ıı tarzolunııa bile bununla harp 
blteceıt midir 1, dedlktea eonn lıarbi 
bitireceği c;ok qlklr olan tı1r tıacb.. 

btla uğrunda çok azim rc(lakArlıklar 

ihtiyar etmesinlıı bir zaaf e1eri oldu
ğunu, binaenaleyh Almanların bbğaz. 
lara, lrtubula ve ıcu~Uk 4syty• te. 
cavUııl dUftınıııelortııln U1tlıruı.l h•ri· 
dnde eddedllmesl l!zımieldlğln1 f<.l
man istihbarat ajarıımm ver41ğl. bir 
makaıe mUnderteatma. göre •'mlhvtr 
devletlerinin Aınertkadan korlcult.n 
oıma'!lığını, tng!lterı Akdenlsden atı
lıra l\lmanya ile İtalyanın hay•tl 
nJıa,kJ'Sft& artık tecavUa lmkbl 'ktl. 
nuyaaımı 'M 1llllmtr devletlerlnlD 

Müşterek 
esnaf cemi· 

yeti eri 
taplantısı 

o 
Esnaf haataneıinin 

cenitletilmeai 
kararlaıtırddı 

ı:aıııf cemiyetten mQfterell ld&rt 
neyctının mUptcr•lı vo yıllık topJutı 
aı, .:ıuo yapılmıttır. 

Dtbl'lç\J toplantıda rnllft.eralr ,ardnD 
1.efkllAı.ınrıı ıt•O .utaf raporu U• ..., 
IA.nçoıu okuıımuf, t.&ldik edUmtıur. 

Buııdau •oııra yeni aıQoterek ldaN 
ııeyeti ıı«lm! yapıını11tır. llQfwrelı 

yeni ıdare ht)ltU, ıu IUrttle W,.kkW 
et.nslft\r: 

&.kllall•r eemıntt Nlll ~ To
rac. Ji:klJl•k yapıedar •lllf.veti retaı 

Şt\'fl B~kayft:. Ar&becııar ct~tU 
relltl P'alk Dcmlrcıuı. 114iiaioilif &. 
ıııtyeU reis! AlAeddin Kunt. Kal!Ycd 

ıer cemt~tr r•ltl "41'1 Boıkıırı.. BI• 
ııkçılar cemlyeU reisi Yusuf Yarv. 

ıı:snnr haatahanea! idare a.tyetı nıo 
dUrlt:gtıne de Hamamcılar cernlyet! 
reisi Osman GUraoy ııeçllmltttr. 

Toplant a. ~snaf hastf,:1aneırtnde 

tedavi göNnlcr Ut Clltıtlertsı llttk&arı 

llzerlnde görüşU!mUı,. hast&Mnent.rı 

te\·sU ımkAnlan araııml§tır. 
Ayni toplantıda 1ta1tahaa"' bh'tr 

serbeat(te~ekkQr)ve (§lkAyetı kutwru 
konulmasına karar !erllmiftlr. 

Avukatlann toplantısı 
ktaibrul barosu awkatlan 

Eminöoo halkevindc: bir toplan
tı yaparak tea viln sandığı mese. 
lesini müzakere ve müzıakqa \. ~ 
mislerdir. 

Baronun geçen toplantısında 

teavUn st.ndıfnım 'altı "atlı t 
daha faydalı bir şekilde idaresil 
tomin için bir beyet Ht'lhniftlr. 
DUn bu heeytfn verdi~ !'a1'0I" 
okunm\13 ve 15 rna.dde1ik ohuı 
sandık taUınatnameısi ka.bul ı.. • 
dilmiştir. 

Beştktc ştaki 
yangın _..,._ 

Şair Mehmet Emin, 
evine de;il, yanan 

kütuphan .. m. acıyor 

yapmışlardı. Ancak, fe)uimlade w· 
ıunan Amerikan demır aanayll aıU

ıııeasillert, getirtilecek demJrlenn A 

meı ikada teallm aJmmaauu ıat.e~ 

ıer'1lt. T~rler lae latanbul &Mit.! 
tekll!uıde buJun;nuılardır. 

GOril§mt•tr bu ıuretıe dev1ı11 _,.. 
keıı vc"AI. t btrugc. topt.alı mUMw 
•eitrııeıı aarfıııµar edUerek ber tı.ı 
rtn ımıdl be:sabma tcrb~te ıı.I\Ulfo 

l\l84UU bU~Ur. 

Dtla ba'*' \WdJttmJı, Bcıtltrt.,. ~vldtklı, tıer tt!ı&l&t tac:lrbılD. 
ta Sennce~• l&lr Mthmtt !'. kendi meııtaatıne uyııuı trir pqarbk· 
ml.A Yurdakuhm tvin4t clkaıı y~ 1 t~ anıqıneya v~Wıecett Unı1ı "'11-
ını ev Jıoıaeıı tamamen yaııdılctan ııı.•kt.ocUr. 
a<>ııra 16ııdUriltbUlllJIUr. Uc katlt ---...o.--

Almanlar kiiıttan 
~uvaJ aatmalc iıtiyorlar 

"' ah"'p olaıı blna Audolu ,ı. 
rorı. ıh'll•tlu altı bbı Unya a. 
ıortaııdır. Attı, btaarım lllt ıra. 
tmdald IOb& borql\lnda blrikta 
kurumlatdn ~tır. Almanlar, kendileriJıin kullan. 

1Jvd111 Jıtmaa hemen lllobtr •fP dıldarı )'U.ıde 30 jUt vı yUJıde 70 
ya llurtulutam11tsr. lalr Mtluntt ~Ajıtttan mamul yeni bir Jp 
Emlatı 1UIQldu aonra bir ına. çuvalı memltketimiade utma~. 
datİnul Ualfll'Uftur. la1r d.ı,. I teklif etmitler, numuneler ıöii.. 
Ur _., dermielerdir. AJAkada.rlar bwılaıo 

··- ~bt .)' ......... • acımıyc.-. 11 tetkik etoıektedirler. 
rum. 1eaı ilin "'· aıu """' ... beri bllyllk bir iUna ile bazırlad·. 

9$-ttrY*tlt..,e""ftııılH ınQ.. ...,, ) 1__ ko 
t"ekkil -kDtnn_haneJnin ır:ı~volme. .n.ızı ay KAZa n~Jerl 
"· ve b~nce "'Ok kıymetli olan blr-
90k veelkal.rm Yan9lll141T. 

KUtUphaneml tınhwsfteye bJrt. 
lsac&ıtuıı. YMımı bana habtr vır 
<tilsltl'f •1'1111 talllftl& od .. da il• 
nUz bltirınl" oldutlım "Devrim ıl'· 
rt" nl" lllQ~dfltrtnJ • taallbp .. 
cUvordum. Bu m•rata" tmrtare. 
bildiğim için çok nıerpnunuqı.,, 

Halk tipi kadın 
ayakkabısı yapdıyor 

Kl.ıJ\dun.cdır oemi,..,tt ha~ 
tipi kadın ayakkabılın Una! ·~· 
me~ bqlanıı&br· 

C.miyet bu.1dan evvel. erkek 
halk tıpi ayakkabım yapuak ii. 
~t murakabe bUıwuna ve~ 
u. Halk tipi kad111 ayakkabtla.. 
rınr.n da önllmlbıdelri hJ.fta l~in .. 
® hazırlanarak bUroya veril • 
oett aöylenmektedir. Bu nttmu. 
neler haurlandıktan sonra fi" ' 
murakabe komtıy00u tetlctkat 
yapaca.k ve halk tipi ayakkabıla
nnm mefl'U •tıe ttyatlaruu tes
blt edecektir. 

El'an yapılm~ıt olan K,mlay 
kaza kongreleri de bu ay nihaye .. 
tine k•dar behemehal yapılacak. 
t.ır. Geleeek ay Ankaradı Kımlı. 
umum! ırıerltez kongnısl yapJla,. 
CAktır. 

18 ton bomba 
taşıyan dev 
tayyareler 

Amerikada 82 tonluk 
tayyareler yapıldı 

---------·- -

NevyorJ(, ıı <A. l\.) - N"" 
york 5Qn ıaaeteoUıtn blldlrdltfıı• 
göre, dll!ıyaııın en kuvvetU ve el' 
bUyttk bombardmı.n ta:yyareat, yp ... 
kında .MlantJlıl üzerinde teerUbe 
uouDfıı.nna batlıyıealrtrr. Dtı, Dııl"' 
ıu !! • ıe, Ouglu B 10 tipinde n 
tonlu1' btr tf,yyaredtr ve ıe t.Qn .. 
hık bomba lıarnuleel ne AJ!Jertk ... 
dan A vrupaya ~debUecek ve !üt 
yere lnıııed~ Amerfkaya qöne'blle. 
cektlr, 

Avrul>ft lktısacftyatmı \tir tffldl&t as. 
tma albll /.mertka ti• UlnUıaJt u.r. 
bt d~vıuıı edebllecekJerllıln,, ınUıver 

dtvlctl•rlnlıı laJIJt.reJt ı..a.• uıtı. 
mallndeo tamamlyle Umlt ~eami§ olıo 

dukl.ar:nın bir dellll buluadul\UJ.ıı kaf• 
dtıderck şöyle diyor: 

"Alruıu.yıı ile it.alyanm galip ıele. 
r.eklerlnt' dalr tek blf Mi~ Ufak blr ld
dt. bllc roktur. o.ıw .-111 aadeee 
oıağltlp O~)'J ftfQıı,orllr ve bar 
bt Delf'bte ...... t4Hlltoll ...... IÖY 
lU,vor1ar. 

lngilteteQıt ................... . 
lnglltere)'tl karp 1"'91 ,.. rapdlll 
lsUlı\ teca~U. _,.....,... ...... 
nııısı ~"t' nihayet Amt......... ...alı 

11urelte tngllt.e,.,.t,..,...... karar ver 
nJe!ll ıırticealndt atrOUt7er kl Alman. 
yr. pllnlnrtaı delifUl'fttCte mecbur oı. 
mu tur. O artck pJebe t.'demlyeeett. 
nl aııl::ım•ııtsr, Fakat ne yapsm't 11. 
h11cle henUz ""'":ı.am bir ordll ~. 
l)lrÇok tayyare var. FabrlkaJan hellD9 
çalı ... al.ı'lıl·or. 811 vazlvette IJt"n 11111t
lfıp olduğunu itiraf ed()rf'k zellldne bir 
JA,llb akte-Oc""° Bt......a.p. Mtün 
ltmldlnt harbe ~ ,,_,.,~ ..,. 

~lllyett küul ..... l9Z1lll ..... 
,_ y .. qaMla•lt w .. ...._ _., ,._ 

• J'tlflııl bqtup mqalfer olmak ,..,u& 
bJç defllae as mn.rb, a& ıtezllluıe bir 
Mılll akdine mufatr.k o~ tefet• 
büll• .............. . 
~.., ...... ~ .... Pııaaı 

" bu 11aıe~ ruhiye sörW~. ~ ..,." ..... ~~ 
e...._. • ._.. .... ,..., • ..._.,. 

IP\IZ&flW olımk ~ln dıej1I, taka& bir 
-.l4dol dW dJ,aQ&bUmek ve bu 
ııayede belki ,,lr kurtul•lf yolu bulmak 
l(ln ınslltereyt Akdenbde.a Olkarmak 
ve ~ Avru~ &am lllll'etıe lıA
klın olftlü _.,...., ..,.._Uf&Qr. Bu. 
n11111 ~ 111 Y...,....._ ,uyor. 
MulMlliıılJ't lwi811ırmll lfl• 111111. ken• 
-.mı kortlNIİll ..-ı - kindir 
... Jlullr* ......... ....,.,, -- ...... 
9'lık için deı fllll ......... .......,_>"'• 
tllll Köze aJıyer, .. 1f .. ~ bu "bbtl d~ ....... - ....,.,. da 
~or. Fakat 1U1 ,.,_, ._ 1m,·. 
... ....... ........ ...... IJeettm, •l•....,. ....... ...... ettim, 
dlı il ıal loa ......,. ...., en 
.......................... ft .. 

................. ,.... ..... ktlr. 

tşte ttaıyan pzetesınla lfpamsdu 
ve bu lfı;aatm Al111&11 l'ft'llDI ajann ta. 
ratmdıul dönyaya teblll ... Hl•., 
erltıı.a lwılrtbt!,. 

fagtll• llamıallımı 
-- Erdaa ımırııı 

10r8'tl 
IStynıt. n <A.A.> - O.N ... 11. 

llat.IAC:Ol« lqUll ftvk'1Mt koWtlri. 
p.rlc1 llrdUDUA bUJıQmtı merkm ol&D 
A.lnıuııı Si)'anı etıQlf, ~ 4lıdıll
ıaıa lif SortıtnıUıUlr. 

AC::BLI 111 OLIM 
v .... '"'lkılJ~ ...... 

"--ba " ıehtrterln~ Tör" ,_......,, 
"•

1 rtlft.trmek ~bt ... ,.. ... " ..... 
ttsaı ıııon- aeft ııarfedea -'ffm Allı. 
dql)ü 7'tlmş•ftf Cemli~ ......, 
ı..nlllllılde bir ameU1at 11dt0Mllıdf 

bıu'&'91 ıtziertnl kapemtDtll'. Bil ide.. 

aıuı YO feclakAr öJrrtmeabl f!Nla
bqg1la •at ıı de Cfırralapap ........ 
~e•hıOcıın kaldın14nk "&QJUI eoıı. 
bWet"9dl "°'lln.ıJe ba~ 'foplllh 
Jlldak1 ~ tııedlenlno gtitttıiU~ 
u.. ~ .... tana Jl•~ mU~ 
~Ut IPYPCVI• cl9:ra doya eeıam.,
AMtllla" TUIPeava,a Allah gani p•• 
nlaJ™•t P-tııtn. Geride kalan alleııl f'f· 
l'lldma rlıl ...,. Ye saeıaaeı ......,,..... 
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EŞİSTANDA 
T RKLER ... 

der lla.beşistanda. muharebe son ı 
~kızışmış bulunuyor: bu 
ltaı eketteld UçyUz bine yakm 
~ Yan, ana.vatanla irfbatlarrnı 
. ~~ vaziyettedirler. Şim. 

"olCU"S.r'Jn Ingilizler tarafından 
tnu öğrenıyoruz. Bu §ehir 
i>eşistanm Adis Ababadan 
ta en mühim noktasıdır; bil

ınUslüman Habeşlilerin 
kezteridir; Müslümanların 

t 
etteki rolleri mühimdir; 

ta bundan evvelki Hnıbeş hii-
arlarmdan biri Müslüman 

lı lta güvenerek saltanatını mu. 
;:tazaya çalışmıştı. Habea '..:
""'lltına ''Dük dö Harar" unva-

n verilmesi de bu ehhcmmi. 
tin derecesini anlatır. 
liabeşistanda .Müslümanlık 

etı Peygamberın ilk günle-

Bulgarlar Ruzvelt 
Belki d4lha §İmdiden seyahate çıktı 
Pışman oldu Vindıor Dükaıı ile 

lngiliz iatihbuat nazın görüıeceği aamlıyor 
böyle aöylüyor 

tina, %% (A.A.) - Ati.na a
jansı bı1dlrlyor: 

Proia gazete.si, Londn. muha
birinin istihbarat nazın Duff 
Cooper ile yaptığı blr mUIAkatı 
noşretmoktedir. İngiliz nazın bu 
millAkat. e8nasında bJlhamıa de· 
miştir ki: 

••0onanmantZ parlak bir foall
yet göstermiştir. MUietleriınlz a· 
ta.or;mda mü§terek bir ~ şeyler 
vardır. Fakat ilci mlllet arasm· 
daki en erkı bağ deniz aşkıdır. 
Yunanistanm kahramanca hare
keti heniiz tereddUt içinde bulu· 
nan bazı mcmlckoUerl Balkan
ların istı'kbali mihvere boyun eğ
mekte olmadığına inandrrmağa 
geniş mikyasta yardan etmiştir. 
Donovanm ziyaretine büyük bir 
ehemmiyet verdim. Bu gibi zi. 
yaretlerln daha sık olarak yapıl· 
masmı temenni ederim. 

Bulgarlstana gellnce, Bulgar
larm bu ilk ihaneti değildir. 1913 
te de Bulgarlar Yunanistam ve 
Sırbistımı arkadan vurmuşlardı. 
Büyük harpte Almanlarla bera· 
ber olmuşlardı. Şimdi de aynı eo· 
yi ~pryorlar. PL'.lman olııcaklan 
muhakkaktır. Nazi ta.hakkUmünU 
birknç gUn tecrübe ettikten 
sonra orta seviyedeki Bulgarlar 
belki da.ha şimdiden pişman ol
muşlardır.,, 

Nevyork, ft (A. A.) - Ruz. 
velt bu .sabah Potomac yatı ııo k: .. 
sa tat:flini geçlrmeğo çıkmI§tır. 

Jrllami'de Nevy~rk Daily Mirror 
gazetesine bildirildiğine göre, Ruz
veltin bu seyahat esnasında Nruı. 
sau'da Babama valisi olan Vind • 
sor dükünü ziyaret etmesi muh -
temeldir. 

Dört Alman 
elçisi 

Cenubi Amerikada 
Şilide gizli bir İçtima 

yaptı 

e ba..,"1nr; Pe} go.nıberimizin 
~tın.ı tetkik ederken Necaşiw i 

ıgı ıyı kaı-şılayanlann a-
4ıda buluruz. Yemen'lc karşı 
Iya olması ve bu m.meleket 

~ıtasıyle g~ ölçüde alışveriş 
l>nıası islamhğın yayılmasına 
~dun etm~tir. Kanuni Sultan 
eYnıan zamanında. Yemen ül. 

~ni fethetmiş olan Türkler 

Bir haftahk 
tayyare zayiatı 

Santia.g6, "ŞiU" 22 (A. A.) -
Almanyanm Arjantin, Peru ve Bo
livyadaki clçllcrlnln diln Santiago
da bir toplantı yapmış olmaları 
diplomatik mahfillerde hayret u
yandırmıştır. Dahiliye nezaretin • 
den öğrenildiğine göre Almanya -
nrn Arjantindekl elçi.el Şlll harici. 
ye nezaretine giderek memleketi 
ziyaret etmek ve Şllido bir eğ • 
lence gezisi yapmak niyetinde ol. 
duğunu 8Öylemlştir. Diğer iki elçi 
mütenekkiren g<'lntlşler ve Şllide 
bulunduklarını dllnc kadar Şiü 
ma.kamlanndan gizlcnıi§lerdir. Ak 
6aDl gazetelerinin bu hususta yil .. 
rlitttiklerl mütalcalar bu toplantı.. 
nm sebebiyet verdiği derin tesiri 
göstermektedir. 

Guet.elor bu gizli içthnaın ce -
nubl Amerikaya kar§ı takip edi
lecek yeni bir Alman s:lyasetinfn 
hareket noktası olup olmadığım 
sorm&k:tadırlar. 

. geçmeden Habeş ~&: 
%ı ~ınlik ve ehmmiyetıru 

lıuc ltnış ve orayı da imparator
~ı... hudutları içine almayı 0 • 

~trmemiştir. 

.1538 sencsınde Mısır valisi 
~ Süleyman paşa Hind sc-

tr(!J.e gidiyordu; Süveyş liına
a donanma l.azırlannnştr; 
r de gelmişti. OrdunWl ge. 

ere yUklemne.si i§ine Hadim 
eYnıan paşa bizzat nezaret 

. ~Ordu. Bu sırada yiğit ta •ırlı, 
giyiruni§ ve silahlanmL5 <-lan 
ı~ıı bir genç adam atını t.:.ı. 

ı...~ geldi; o da gemiye girre
"U.. Attan inmesini ve brrak

lnı söylediler. Lfikin s:. vari 
<1ttri dinlemedi. 
~ Ben atımdan ayrılma~ .. 
"'tı.inı bacaklanmdır. 
~i. Zorladılar; fayda ver. 

Bunu gören Süleyman 
· süvariyi yaııına çağırdı. 
ıçııı. attım inmediğini sordu. 

ti aynı sözü tekrarladı. O. 
hali ve hareketleri pa.:ıı. •. _.ı 
a gitti: 

...._ Adın nedir? 

0 Özdemır ... ·.?.demir beyin babası Kf!:uslt 
' annesinin de Abbasi haliie

!>l' ile nıensup olduğu söyleni
\ d~; Süleyman paşa onun at. 
U~~~l!ktc gemiye gimıesiı.. 
~e etti. 

Mihver in 26, lngilizlerin 
9 tayyaresi dütürüldü 

Lonclra, H (A. A.) - 22 Mart 
sabahı nihayet bulan hafta zarfm
da Alınanlar İngiltere ilzerlndekJ 
hava muharebelerinde 4 ü bom -
bardnnan tayyate!l olmak il.zere 
6 ta).,..re kayt>etiltt§lercllr. lngt • 
lizle·r 3 'tayyare l:aybotmbjlettıe • 4e · 
ikisinin pflotu sağ ve ealimdlr. 

Ayni devre zarfında bUtftn or • 
ta şark cephesi tlzerlnde İtalyanlar 
5 i Arnavutluk cephesinde olmak 
üzere 20 tayyare kaybctniL~lerdir. 
lngillzl er 6 tayyare kaybetmlşl er
se de bir tayyarenin pllotu 88ğ • 
dır. 

Bulgariıtanda 
Yahudilerin telefon 
kullanmamaları 

Sofya, 2ı 
ajansından: 

isteniyor 
(A.A.) - Stefani 

Bir mebus bir çok Yahudilerin 
tngiliz casuslarlyle bkliktc c;all§ -
tıkla.n için Yahudilerin bundan 
sonra telefonlardan ~tifade etme· 
lerinin menedilmeainl J8temiştir. 

~ KsrB.§1, 22 (.A.A.) - Vali, Kara
finln mtlhtnı bir hastane Uasü olmak 
üze~ bulunduğunu bOdlnntştir. Yn. 
fdn§ark ~ sa.Jınealnde yaraıananııı
rirl bir kmmı boraya ııa.kledtıccoktlr. 

O Bt'rliıı, 22 (A.A.) - D.N.B. Ga. 
zeteıer, BJrleşlk Amerikanın BrtlkseJ. 
deki elçls1 John Oudaby'nln gazetocı.. 
ilkle rre§gul olmak üzere Berllne gel
diğini yazıyorlar. 

El Bclstnld 22 (A.A.) - St.<'!nnt. 
Yiyecek ve blllıa8Sa et krtlı~ı dotayr • 
llile senenin bUyUk bir laımunda balık 
ve ge)'ik avmm herkes için serbest 
oldulwıa dair hazırlanan kanun diyet 
mecliııt taratmdan kabul edllml§Ur • 

• Btlkrq, 22 (A.A.) - Stetanl: 
Dün r.qredtlen bir kararname ne ya.. 
hudllerln başka meZh p ve c11nlerc 
glrmelel"! m"nedilmlf!Ur. 

ı;ı Bt!kl'e§ 22 ( A.A. l - Stefo.nl: Pet.. 
rol tadlyebanelerl De mensucat en
dUstrileri askertıeıtlrJlmi§Ur. 

• Londra, 22 (A.A.l - Amlra11lk 
dalre.!\, Keryado ve Gul!ose ııUAhlı 

balıktı gemllerinJn batmı:o olduğunu 

bildirmektedir. 

A tlantik aahilinde 

Alman 
denizaltı üssü 

L.ORIENT 

Bom ardı
manlarla 

A ahrip edılıyor 
--o-

Bu üsse 40 deöa hava 
akını yapıldı 

Londra, 2f ( A. A.) - ln .. ]iz 
hava nezaretinin tebliği: 

Gece, düşmnnm hava faallyo
ti, lngilterenin ccnu:bu b .·oı..,in., 
de bir şehir üzerine tevcih edil. 
mi§tir. Hücumlara, gü~in bat
masmdnn biraz sonra başlann.ış 
ve gece yarısından biraz sonraya 
kadar devam edilmiştir. Hücum, 
oldukça ağır bir derecede olmu .. -
tul. Bir çok yangınlar çıknııt;ıtır. 
İtfaiye servi§leri derhal bur .... ı 
söndürmek için harekete geçmi~. 
fakat bazı umumi binalarda, 
mağazalarda ve evlerde çok bil. 
yük hasar vukua gelmişt ..... .u._ 

sanca zayiat hakkında trun ra
porlar henUz alınmamı§ ise de 
zayiat adedinin oldukça yüKSek 
olmasından korkulmaktadır. 

49 UNCU HÜCUM 
I.ı0ndra, 2! ( A. A.) - lngiliz 

hava kuvvetl~. i dün gece ~ri
ent Ü?.erine 49 uncu a.kıı Jarmı 
yapmışlardır. üç gece üstüste 
Lorient'e hücum edilmiştir. 

Hücumun 90k geniş mıkyar,ta 
ve muvaffakıyetle yapıldığı zar. 
nedilnıektedir. En son model 
bombardıman tayyarclcrinden 
bir kaçı bu akma iştirak etmiş. 
tir. 

BtR AT..-1\>IAN V APUR,.J 
YAICTLDI 

Londra, 22 ( A. A.) - Hav 
nezaretir.den tebliğ edilmiRtir: 

Sahıl servisine mensup tayya
relerimiz bu sabah gün d ,::ar
lten Egerwng limanında Llr 
düşman iaşe gemisine hücum ~
mtslerdir. Bombalar gemi:· ı 
ortasına düşmlistür. Tayyareler 
ayrıldrkları vakıt gemi yarunalr_ 
ta idi. 

Sofya, 22 (A.A.) - D. N. B.: 

PASAPORT DAiRESiNDE 
Memur: - Göze çarpar bir drtzamz var mı: 

onserve e 
zehirlene er 

Konservolor, boru!ıntunftlan l~, l lerden gelen lın~kn tiirlil ze!drlen. 
h::ı\•nsız bir lrntu ynbot • ucuklar meler brfbl, mikroplu yemek yenil· 
gibi - bir lncC! deri l~orstndc sal.- dikten on Ud, nlbıyet )innl dört 
lnnıın grdn rruıddclerf dcmclrtlr. s:ıat sonra ta,> 'c knrm ağrt!ilylfl 
Bonlıır hıı\'asn kaldıkı:a bozulmaz. b:ı.11lar. Fakat i hal gelmesi pek 

tar. Fakat ba\'RSJZ J"a,.qy&n Bıısil- müst nadır, nlihine hemen htt 

iti notillinlls adında bir mikrop 1 vn'dt Inlnbnz \"erir. İsha1 yerine 
onlara musa.11.:ı.t olur ve ı:ıknrdıi;I lnlubaz 'ennPSi zehirlenmenin bo 
zehirle onlan yiyen rn ıınltın zo tehlilrrll şeklini \'erir. 
birler. Fıçı lçlı;dc yahut teneke Zaten bhıu mliddet sonra gör 
kutu içinde tuzlu olarak muhDfa• lcr bozulur: Zehirlenen ln!!!ıuuıı 
za edilen balıklar da tnz tahakı\f;ı görme i azalır, yahut hiç göre • 
amsmda hnva.'ilZ lmldıltalnndao me-z olur. Göz bebeklorl açılır. 
bu mil.rop onlara dıı. muwlat o - göz1er yan taraflnra kayarlar, gör. 

hır. kapaldan düşer,.. Dalın 50llra a • 
Nctirf'Sl pek ağa olaµ bn tt!rlü ğrz korur, boj;'11Z 111lu~r ... Daha 80ll 

zehirlenme, bOJ"Pket versin, pek rald al metlerbıJ öğrt'nJileğe el -
nadir olarak ı,HJnr. Sebebi - blı- bctto IUnım ı;~rmtt.Slnlz. 
de knllanddığr zaten hl«; blDnml • Konscn•elerdeııı yahut tuzlu 'tıe
ycn - et konsen•ele.rlnln kullnn.ıld~ lıldımlnn zeldrlrnme p~~· tehlikeli 
ğr yerlerde de pek az rağbet gôP olmalda berabrr, bu ~hlfke kon .. 
mest, ebze konservelerinin Cle. crvc mnddc~1 ynhut :tudn baldl· 
hentl'll dniına, pi~rlldlkten sonra lıın yiyenlerin dlkl."Bt!!lzltğf neti -
yenilmesidir. Bu mlJ..TOhlll1 çıkar • ccsJdfr; ldlçtik bir dikkat fngar 

clıb zehir p<'k telıliken o mııkla 0 fohllkcden Jmrt:mr: O mlkroban 
beraber 87 derot'.c hararette tehli. bu1nş1rl;'1 J<onsen-e yahut tınla• • 
kesi lmlmnz. mı b::ıhlt, y:ınm~ ~ağ kokll!la glM 

Fakat Jll!!ôlrllınOOen yonUen u. bir koku c k:ınr. tnsan bu konM!l'
cukla.ra \ 'e tuzlanmış balıMnrn mu \'e;)i pMrmeden ~em('!ğe mccblll' e.. 
ıı;nJiat olursa o zaman tchllkC!'!t tunca onu koklamak tc-hllkeden 

Başvekll Filof. Mare§al Llst ve 
ımrmay f!Pr e finc diln bir ziyafet 
vermlstir. 

Bulgar hariciye nazın Popof 
hnrblye nazın Daskalo', Alman 
ve İtalyan elçileri, Bulgnr genel 
kurmay başkam general Hacı Pct 
rof ve blr çok Bulgar sivil ve as. 
keri ricali ziyafette hazır bulun -
muştur. 

1 

şüphesizdir... On ~,Jdo.n ziyade O"' 

lnyor, 1 ittiğim bir :r.eJılrJcnme '"& 

lc~ı da tu:r.lıınmıs babldardıın yf• 
yen bir grup n.rasmda ı:ıknu~ \'C 

konınma'k irin kuftdlr. Yanm" yağ 
kokusunu hl sedlnce... 

Uon t'n·e ~bzetcrl ""'1nnedeo 
• mMeli pl!!ıml~ ~bzc kon1111erve • 
ll"rinf, hazır kutular itinde Mtılan 

1 

ba.lıl.lardan yiyenlerin ~ot'11 t~Ief 

olmııstu... dolmahın - yeırıct: hl~blr vakit 
Bıı türlu zehirlenme de, yemek· doğru dct;fldfr. Konsen·ttfllk, 

sağlık hn.lmnmdıtn nazil• bir L,tir. 
Fnbrikn.111 nel. efor dildmt etse ka· 

dan sızan ince ısu damla damla 1 to iı:lrıclc- d mıu:ldeye mlknp bula§· 
çukurla§mış, beyazl:ışmı~. adet! mı,. olnb!lir. 
delinmiş bir kayanın fı:ine akıyor. nu fc;fn narl'k o1mtlsmdan dola. 

dn. yı, c,·Jemr. l·ontııe.n-e yapmak da 

(j~ll:ı.i sahile yaklaştığı - .man 
'entir bey bUsbUtün yanaş. 
~I~ ~nı beklemiyor; ata binmi§ 
~gu halde gUvertedcn denize 
~Yor; yilre yüze karaya çr· 

Evet, btlytilı: annecik kendisin
den bUyük bir zafer kazarmuı§b. 

Çünkü bir kadına inşnmak de -
mek, aşka, yani aile hayatme. i • 
nanmak, vazifede saadet ummak 
ve bu saadete inanarak bağlanmak 
demekti. Yesari Gftndtlı bunu Al· 
ıa:.a inanmak · kadar kuvvetli bir 
his olarak kabul ediyordu. 

- 23. N akleden: IV1uzaffer Acar 
Kayalrklartn üzerini örten yUk • ılol',-nı olmaz. Konıı;en-elerden "Zehir 

ack ağaçların sık dallan arıuım • le:nme ,·akal:ırmm en t'Oğu f!\•ler 
dan sızan YC§il bir ışık huzmesi dC! yapılan sebze ı ·onqen·f'lerlnl'leıı 
bulunduk lan mevkie hafif bfr ı • ctknustll'. Kon•cn ecltıı. bir fl\' ka .. 
§lk veriyordu. dmmrn blleccl:,1 t51f'rdm değfldh', 

ol'du. 
>.:ı~eınir bey Yemende büyuk 
~ ~ltklar gösterdi; San a ..:§h
~ 2aptctmişti. Çok geç1.ıcden 

l>l 1k l'litpesi verildi; Yemen 
~beyliğine tayin olundu. 

~ı ıa_ emir paşa lstanbula geldi. 
~hu}lnan padişah tarafından 
~. li olundu; büyük iltıfa.t gör. 
fı:tlr abeş ülkesi ve bu ülk.::nin 
~1 hakkındaki düşüncelerini 
~ea.. kabul edildi ve bu vazüc 
ltü~~llıe verildi. Özdemir pasa 
l'~ll fakat çok kuvvelli bir 
%r~Un başında Kızıldenizi ge
~ ' Eı·itre sahilelrine çıkıyor. 
!ı\t·ı Oraua kısa b;r zamaı.:a 

i ~f1.:ı lcr kazandı; Türk ! 
~et~nı kurdu; mcmleketın iç 
~~ b artyıc ticaret münasebetle
.ır.., ~cıı dı. ölünceye kadar Ha
' ı1\i "l rbl'yi olnrak kaldı. 01. 

:.- v 2<\man kendisinin fethet. 
~~tt-11: 'l'ürk bayraJ!ını dalgak ..• -

~ Ulkcde, Musavvadaki 
1ne gömtildü. 

Kaclircan Kallı 

Ve Cemil Sermet en güzel saa. 
detlerinl Şilkl'anm yanında ge9 -
riyor, onunla yaptltı milnaka.§3. -
Jardan, genç kımı yumuşak ve zer 
kI konuşmamnda bUytlk blr zevk 
duyuyor, vo ona y~nJ fikirlerden, 
modern dü§iinlişlerin henUz tat • 
blkı mümkün olınıyan formülle • 
rlnden bahsediyor, ŞUkran Serme. 
din bu sözlerlnl gözleri ııual dolu 
bir inantt:la dalgın olduğu halde 
dinliyordu. Sonra b!T'ÇOk defalar i
kisinin de dudaklarmda ayni suaJ. 
ler buluşuyor ve iki gen~ bu fi • 
ki:: birliğinden bUyük bir zevk du. 
yuyorlardr. 

Cemil Sermetle Şükran o kadar 
iyi anlaşm~lardı ki, bir gfin <fok· 
tor Nıizmı bir i" için Kırklareline 
giderken Semıede artık nekahat 
devrinin sonu gelml§ oldu~u ve 
mll~t zamanlarda klrtarda a zan 
gez'ntiler yapabileeettnı li5yledfll 
zaman her Dtisi de ve bilhaasa 
Serm*'t bu · nekahatin pek ~ 

geçtiğini hissetmişti. Kır gezin -
tilerini duyan Şükran: 

- Ne i;i Sermet, Göniilbağına 
gider, ba.z:an da f nceeuya kadar u
zaılll', serinleriz. .. 

Diye sevinçle bağırdı. 

\ ' J 

Tarlalarda altrn ba.,aklnr hafıf 
riizgAnn önünde tath bir hışırtı i· 
le eğiliyorlar. Dere kenarına bir 
söğüt altına uzanmış <.;obanın ka· 
vah kuşlann crvtltılarma rf!fakat 
ediyordu. Dere kenan her znmnn. 
kinden gilzeldi. Koyunlar, kUçilk 
buzağılar Nkin otluyorla.Tdı. Uzak
tan denizin mınltısı tatlı bir nin· 
nJ gı"bi geliyordu. 

lncesuya birkaç yüz metre me
safede Uzeri otlarla örtUJU kUçilk 
bir keıı>lc; evin 5nUndc iki kUçük 
çocuk oynuyordu. Kilçilk sarışın 

baş1arm1 ~liyen ıırtm ııarnıı saç. 
lan beyaz papatyalarla ırilslenml§ 

tL Biras daha kabaca olan er • 
kek ~lt kmn kolona girmJ8. 

Bir elinde çayırlarda topladığı ka· 
trrtırnaklanndan yapılml§ bir de • 
met olduğu halde mağrur adım -
larla ilerliyordu. Şükran ve Ser. 
met durarak tabiat kU\'Vetinin 
hnzırladığı bu manzarayı büyük 
bfr baz içinde seyrettiler. Bu iki 
masum muhakkak ki taklit ettik
leri hayatın ne olduğunu bllmlyol'
lardı. 

Yesari GUndllz küçtlk başlarmt 

sllsliyen bu masum papatyalara 
rağmen temsil etmek 18tedikleri 
hayatın ne kadar karanhk, diken. 
11 olduğunu düı;lntlyordu. 

Şükransa kat'iyyen bu fikirde 
değildi. O bayatı da'ma pembe 
görmUş, aile yuvasmm en b{lyük 
saadet olduğunu kabul ebnlcıtl 

Cemil Sermet blr müddet etra· 
fmdaki manzaralara ve evlilik o.. 
yunu oynıyan yavrulam baktıktan 
sonra: 

- Bahar geçiyor, bahar ••. 
Diye ba~ı. 
1ncesuyun başma gelmişlerdi. O. 

•ri yoeun kaplı kayalıklar ara.sın-

- İşte mucizeli ~u Sermet, sen onun btloo<'ğt tıue eb:r.e bula • 
de bir tecrlibe etmek ister mis.in? mıu'Iı~ı \'likit • sstmalncsğl kon • 

Cemil Sermet cel'ap olarnl·, di7 sen·Pl<'ri, 100 cl"re.ce harareti ge-
çôktü, kayalardan sızan suyun bi- ı-ecrk t~rzda fo!ru:r fnlrnr kaynat.. 
riktiği beyazla.,mış, kenarları Ye> tmlılıtnn sonrn n•rlirmt>kttr. 
sun tutmuş çukur kayaya elini Pi~irllmrsl miimkfln ohnfJUI 
daldırdı. Sonra ıslak parmaklan - 1 tudu 11:\hl> ,.e r:t>vtinlett getınee, 
nı, elini gfü:leri üzerinde gc:ı:dirdl. 1Jnlnnn ilzcrlnt' oolr:ı llmon r,ılana-

Su bir an için karışmt, bulan • vı ihmal etmcm<'Tl!ılnh. Limon, 
mr§, üzerine sarkan dallann yap. 
raklannı aksettirmez olmuştu. Fo· 
kat az ~nra duruldu ve o mmnn 
Cemil Sermet bu mukaddetı su i
çinde yuztıntl glSrdü. 

Oldukça kaim bh· sakal hatta
n incelmiş b'raz uıy,flamı!j ylldJ. 
nU çerçeveliyordu. Hntlal'ma ra. 

hat bir yorgunluk çökmUı. ağzı 

hayatından memnun olmryanlam" 
acı mana.smı kaybetmişti. Bllyfi • 
mflş gözlt>rlnde anlamadığ ıbir a • 
lev parlıyordu. Bu ~rk kalbine dc
pn ~neştn g6slerlne abl gib, 

b:fr şeydi. 

( l':>evnat var) 

1-onscn·clere mn.,.ı.lııt oları mik· 
ropt.nn ~elrbllecek btiytik t~hllke. 
\i h:ırlflettr ••• 

G. A. 

Fran~ada Alman jc;ga.l 
,. ... J s n n m sraflan 

lTM. 22 ( \. \.) - Ofi: 
Rcsmt gnzetc;dc ncşredllcn bit 

ianunun bUkümlerinC' r,öre Alman 
.ı.tı~l kuvvetlC'rlnin mnsmflarmr 
temin irin Fran .. rı devlet b"nluuıı 
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i IHTIKARLA ASIL OCADELE EDiLiYOR? 1 
iti. Uununla. ondım Mr~ para ko
pcll'a.bllir ve bu tiUl'ICtlo Jllzl ~ ~ 
oruç tutturmnsmm JntSaoınwı nl
m1ş olanız. 

•• u aka be 
Aja.nslnr, Yogosl:wyııda mW-Jnı 
Ytısi h~'diseleıin başgö terdlğlııl, 

kabinede tılian bir J!ıtllif yUzür.· 
<len Uç ıınzırm Jsfüu. cttlı';;inl haber 
,.eriyorlar. (Höyter) o göre "na.s· 
'ekil Almnn te.Idlflerl leh ve a.ley• 
h.inııo sarih bir ''ııziyet ıılnınmı~ 
tır. Hill;;fımet gıvpunu tc•<lril eden 
~ ııa.rtt ~fbıdeıı biri Alman tek-

Aşçı Uo seytı:ı, ~nm öylıe W>
la)· kolay para \•erecek n.Wunlıır
dan olmndığııu b!lmelde bembc.r, 
kahyanın Giizünc hıanırlar. Arlm.• 
sına tnkılıp \'ezirln odııı:unm önline 
gelir, dJnlemeğe bn.5lnrlnr. 

ı o ı gibi işliyor 

fl"rlnin ol \Jılndedlr.,. 

K6.hyn odadan içt>rl girince c
f endislnJ et.ekler: 

- Velinlmctfm, der. Bn gooe 
rüyamda slzi görclüm. Siz beyaz 
bir ata bhımJştlnfa. "Ostünüıde sır. 
nıa.lı elbiseler, nlş:ınlnr ''nrdı. Sa• 
rayn g1diyordumıı. 

alinin halka tavsiyesi üzerine ihtikar 
ihbarları çoğaldı kadınlar, mani/ alura, 

erkekler peyniı muhtekiıleıine 
lereBazı mcnb.,lard~ gelen ha~ 

göre de, nnt:ı~~ ~in Yugo
la.vyn nnzırian p:ıznr gtıntl Alıruw

hyn gidcceı lcmıi • 
Paşa. Jcendi kendine mınldanır: 
- Hayırdır inşallah! Vüzern.h

tronrm delMet olsa ı;crelt! 

göz açtırmayorlaı ! 
Bn muhtelif rlvayetttl!'dcn ve 

~:~tan fjf ındillk blr mfina Çl" 
~ uıa.q., bir hüJrtlm vemıek, Yu
G"oıs4wyı:ı. mlhmre lltibıık edecek 
mı, f'tır.iyecd.ıe mi'? ımnUnln ccvu.
bnıı \ermek cldden kabil değllılir. 
no CC\"abı siyneet ma.nh·e]alanın 
eUertndo tuta.ular bile ''er<ımozler. 
Yntnız ortııdn b!r lınldlmt val"!'a, 
111111\· r del lotleri, bllhas Alman-
1a, Yagosb\"')"81Un kendilerl!le Utt
ı ı lç1ıı ı;ıok çalı .makta, veya.but 
<ıudan sağlam blr \'alt kopannak 
i in f !\ knlMc bir ccbt ar:fetmek
t dlr. 

Almanya bunda mnvaf!ak olıı.oo 
ealt mı? Yugosbvyndıın bir §eY 

t o, "rncak mı! .• BunJA.1u. da t.ahml
lle yer yoktur. Valniila.r, pelt yn
J,mda bunu dl\ me" dan:l. koYnCnlt• 
t " • ır. 

Hasis, çol· pnrn cven m!iztıl 
Sadrn7.am..1nrdan birinin kahyası, 
nbçı ı ve seyisi ba.o;ba"a. ''ennlşfer, 
<'fendllcrlnin cimrlliğ:nden aııcaJı: 
bir fodla \'C ~;orb::ı. ile oroç fllttur. 
dugundnn ynna yn.kıln §lliiyct edl· 
~orlar, blrlblrlcrine dert ) myor
J rmı. 

lilıhyn iter ki: 
- Bcnlnı aklının bir diizcn gel-

Vo göbe[,rfnin U<ıtunden örme Jrn· 
sesini ~ılaırarnk ldihya.yn J~ altm 
sunar. 

Hiihya efendisini fokmr et.ekler 
ve J!ralan elinde f1Jkırdatarnk oda
dn.ıı çıkar. Bu sefCl' konu~yı 
dinliJen ehçı içeri girer, a.yı o
tckler. aynı masalı tekrarlar. 

Pnp bira:ı. düşUnUr, ~ l~dc 
bir yn.b>.n olması batırma gı>Jir. 
Fnlaıt iyi bir rilyn. oldul;'tl i~ ona 
da lld lira verir. 
Ah~r ı;:1kıp, arlmsmds.n l~eri da-

l::ın eyisin ctddcrlne s ldırdığmı 

görünce işi anlar, hUey:I sezer \'O 

sert bir sesle: 
- Bro klira.ta? Sen de mi Hlya 

gördün r Beyaz ata mı blnrnl~tJııı, 
eatmıda. 61nnalı elbiseler, nişıınl:ır 
mı vardır •• 

Seyis istifini bomın.dAn ccvnp 
verir: 

- NMıl görmem efendim, U • 
çUmllz de bir odnda yatıyoruz 1 
Onlar izi beyaz nt il tilndc sarn
ya gtderkon görilrl<ır de, ben naı
sıl gönnem! 
Olmaz bir n.şilmall llii hurtide 

cil veı:,-ı:Alı ! 
LAımnı 

Kaş yapayım derken! 

Bir Fransız kadını meşhur fi. 
zile filımi Kondo..nin ite beraber 
bir salonda oturuyor, bir taraf. 
tan konuşuyor, diğer taraftan 
bir mektup yazıyordu. Alimin 
u.rka.,mdan yazdıklanru okudu. 
ğunu görünce canı sıkıldı. M:ek
tuba şu ciı:mleyi yamı : 

"Size btı.Şka ~"ylerde yazacak-

tun. Fa.kat ne yapayım ki Mös .. 
yö K:onda,nin arkamdn otur:nyş, 
yazdıklarımı okuyor.,, 

Suç üzerinde yakalanan büyük 
filim itiraz etti: 

- H:ıyır madam yemin ede_ 
rim ki, yazdıklarmızı okwnuyor
dum. 

Si 
Bugijn; &ıl lrelkıino şen, Ntı§'eJJ., Zcı.rlf ve &ıvlıull 

bir film takcllm c4lyor: 

MEL VYN DOUGLAS - JOAN BLONDEL 
Turalındau ynratıbn tnreketll, kuvvotll \"C knhkntınh 

ZL p • 
~ 

l• r1U111~ sözlil t'ılmlnl gldlp gllrlinllz. 
n!veten: !i'evka!Ade hallbazır m&LZaraluını gl:lıtcrcn 2 film: 

Atlnad:ı Bay METAKS.AS'm cenaze merasimi, Afrika Hnrb., Bin· -
;;azinln zaptı, ve sair,_ 

BUGUN 
En kuvvctıı vo c.u güzel 

TURKÇE SOZLU. ARAPÇA ŞARKILI 
Dram tllml 

Fiyat murakabe bürosundıır J gazetecilere verdiği beyanatta, 
yl1ll. ı alıcmın yüz kuru&itan yukarı her 

Büro latnu duyunca, kağıt ali§ verişte mutlaka fatura is
kalem, karton ve kırtasiye ile tca:nesini, venniyenleri ihbar et.. 
ömtlr çütüten bazı bUrolar aklı. mesini tavsiye ettiğini biliyor
ruza gelmesin. Bu büro, başka sunuz. Bu, derhal tesirini gös. 
"büro''. Fiyat mürakabe 'bürosu, terdi. 
ihtikU.rla milcadele için kurul- Ha.kikaten de öyle. Ben lbil.roUa 
muştur. iken, içeriye giren Niğdeli bir 
Kuruluşu henüz bir kaç aşı genç, bir :mağazadan pulluk, ~ 

bile doldurmıyan fiyat muraka. ban vesaire satın almak istedi_ 
be bürosunun şimdiye kadar çı- ğini, fatura talebini roddettik
kardığı işlerin bine yalan oldu. lerlni ha.her verdi. 
ğunu söylersem, bu '"büro" nun Arka.smdan baŞka birisi geldi, 
nasıl bir yük altm.da kalkın.ağa. kahve bulamadığını, halbuki ba. 
çalI§tıgı kendiliğinden m.~ zılarmda kahve stoku mevcut 
çıkar: olduğunu bildiğini eöyledi Bir 

İhtikar ile mücadele. başkası lnı:nıq Bıtik3nndan, 

Evet, mevzu bu, fa.kat, üç başka birisi peynir da.l!veresin
kelime ile hulasa edilen bu mu- den bahsetti. 
azzam işin takibi, tesbiti ve hal.. Ve bu ih'barhli'm ardı arası 
li için sarf edilen mesainin kro- kesilmedi. Sordum: 
kisini çizmeğe bile üç slitun - lhbarlar, azalıyor mu, çıo. 
silme yazı küayct etmez. ğalıyor mu? 
Bir saate yakın bir zam ndan-- - Çoğalıyor. 

beridir, büro §efi Muhsin Ba.c'm - F.n !azla hangı mevzularda 
yanındayım da hen Uz kendi.,ile ihbar vaki oluyor? 
iki çift lü.f etmeğe vakrt bula- - Bayanlar manifatura, 1:r
madnn. Mewul, hep meşgul. Te.. kekler peynir ihtikannı bilhas .. 
lcfon zili çalıyor, kapı vurulu· sa ihbar ediyorlar. 
yor, memıu·Iıır gelip gidiyor ve - lbbar vaki olduktan sonra 
dooya, dosya, dosya... Saba.1. ne yapıyorsunuz? 
ak§a.m adliyeye verilecek jhtikar - Tertibat alıyoruz ve ctı.r-

maznunlarına. ait dosyalar. mllineşhut yapıyoruz. 
4 ilncll V:akıf hanının ibir kaç - .thhan rapnn vatand~, her 

odasma şöyle bir Siğmıvcren fi- hangi bir sebeple bu ihbardan 
yat murakabe bürosunda. yarını vazge<;fle? 
saat kadar meşgul olmak, lstan. - Bi7. vazgeçmeyiz ki. Sonra 
bulda ilıtikft.r He nasıl mücadele buna sebep te yoktur. Olsa olsa.. 
edildiği hususunda güm! bir fi- cürmümeşhutta yatırılan para.. 
kir ediruneğe kafidir. nın sürüncemede kalması endi-

Muhsin Bac'a soruyorum: ı:;esi ha.ldm olabilir. Halbuki, 
- Deminde®eri buradaynn. şlındı bu iş de halledilmi§tir. 

Konuşmağn bile fırsat bulama. Sonıa, evvelce satl§a arzetrne. 
yorıız. Bu kadar işin içinden na- mek suç değildi. Şimdi suçtur. 
s1l çıkıyorsunuz? Bu hususlarda kanun! mevzuat. 

Mütevazi bir gülümseme i!e: ta tadilat yapılmıştır. 
- ~kryoru.z işte!. - En fazla müşkülA.ta uğra-
- Evet ama bu öyle söylen_ dığmız noktalar? 

diği kadar kolay olmasa gerek. - Azami kfır nisbetleri ko. 
İstanbulda, hemen hemen her nulmamrş eşya satışlarında ih
satıcmın b~ına. bir memur di- tikan tesmt çok zor oluyor. Bu 
kilse, yine ihtikfir tecıebbUslerL takdirde maznun, harpten evvel. 
nin önüne geçilmiycoeği söyle- ki maliyd fiyatlarını, aatrşlar

nir. dnkl kar hadlerini ortaya. çrka-
- Buna zaten imkan yoktur. nyor. Bir takım hesaplar kita.p

Fakat §urasını da iftiharla söy.. lar serdediyor ve soruyor: 
lıyebilirim ki, halkımız. hüktt- - Harpten evvel bu kadar ka. 
metin açtığı ihtikar ile mUcadele zanıyordum, şimdi harp :var, §U 

savaşını gün geçtikçe daıluı faz. kadar paramı riske ediyorum, 
la benimsemektedir. VaJimizin, sermaye yatırıyorum. Sonu bi-

ŞTAY 

linmez bir maceraya giriyorum; 
e .. Şu kadarcık bir para kazan. 
mışmı, çok mu? 

Büroya birisi girdi. Kravat
sımı, taşralı olduğu ıı.nl~ılı_ 

yordu: 
- Ben Gaziantepliyim. Maka

ra satın almak istiyorum. uv A§lt vo Macera tıımıerinin en iyi ve en kuvvetUsi - Tüccar mısınız ? 

BUGUN 

Sinemasında 

BORlS KARLOF • BEJ..A LUGOSl tarafından 

Bo§ döndürUcU - l\lüUılıı - Hoyo<'.ıuılı, mU3.Z.Zalll 1131J11f'llerlo 

tıerı.081 alAkrıdıır tıdoıı memklı nrovzuu llo 

A l 
Ameri1m.dıı mUtbJş bir ittim ile lınksız hllkUm yiyen bir ııdn.mm tüyler llrpeTticl mnoeı:nı5I 

Baş Rollerde : ED\V ARD G. ROBINSON - RUTH MUSSEY 
Aynca: lıtıve olarak: F.ıı son l"oks DUnya b!\l'Bdlslerl ve mUthl& il.arp salın lerlnJ göstcresı 

" SUSI Harp Havadis er· Gazetesi 

- Evet. 
- Vesikamz var mı? 
Adamcağız şaşırmL5tı. Bellik! 

vesikası yoktu: 
- ,.Tar ama yanımda değil. 
- Peki, ticaret odasından bir 

\'esika getiriniz. 
- Bu da uzun sUrccek. Bu iş 

için on beş gün ıazı:ın. 
- Peki öyleyse, burada, pi

yasada sizi tanıyan vardır elbet. 
Onlardan tevsik ettiriniz. 
Kaşla göz arasmda sorduğum 

suallere devam niyetindeydim. 
Telef on zili kimbilir kaçıncı de. 
fa çaldı, Muhsin Bac ahizeyi 
aldı: 

- Yerli ni§adır mı yapma.ğa 
başladınız? 

- ~Peki, nilmune getiriniz. 
Tahlil ettirelim. 

Muhata:bnna sordum: 
- Taşradaki tannunış, tanm

maını§ bir çok ticaret erbabı 

hakkında kanaatinizi söylüyor. 
sunuz. Hepsini tanıoyr musu
nuz? Ya lston:buldakiler? Vazi. 
fenize başlay:ılı üç ayı bile geç· 
medi. Buradaki "kurd" ln.rı dn 
tantyor musunuz? 

- Taşradakilerini epeyce ta.. 
nıyorum. Ziraat Vekaleti mU
fetişi olarak bütün Anadolu fie. 
hirlerinde teftişlerde bulunduğu
mu söyliyebilırim. lstanbuldakl 
tacirleri de tanıyorum. Baba.mm 
buradaki ticarethanesinde bu.. 
lunduğum zamanlarda lstanbul 
piyasası hakkında da bir filı:U 
cdiooıi.ştim. l\Ianmafih, ben §im. 
di piyasa ile hiç temas etmi. 
yonun. Hatta bir çokları, beni, 
eski ticaret müdürlerinden Muh
sin zannedip müracaat ediyor. 
lar. 

- Bana öyle geliyor ki fiyat 
murakabe büroswıun mahrem 
olması şart. İhbarda bulunanlar 
arasında kendini göstermek i&
temiyenler bulunabilir. Baksam.. 
za, bir gazete, büro koridorla.. 
rında. adamJar dolaştırtıp ihti
kar ihbarında bulwıanlan "av. 

lamağa., çalışan açıkgöz tacir. 
lerden bahsediyor 

- Demin de dediğim gibi. 
İhbar vaki olduktan sonra muh
bir vazgeçse de iş yürür. Fakat 
Biıro'nun mahrem olması, her 
cihetten liı.zım. Şimdilik buna 
imkful olmadığını da lbiliyorsu. 
nuz. Şimdiki halde fiyat mura-

kabe bürosunun mutlaka 4 üncU 
Vakıf hanında çalrşması ıazım. 

Handa ise boş daire yoktur. 

Akşam olmağa baş.ln.nuştı. 

Gazeteciler sökün ettiler. Arka
daşları atlamak endişesine dü. 

şürmemek için Muhsin 
veda ettim. 

Kendi kendime: 

Bac'a 

- Bac! llıtikar ile mlicadcle 
teşkilatının ba§ındaki znta hiç 
tc uygun düşmeyen bir soy adı ... 
diyordum. 

REŞAT MAHMUT 

Fransada mahkUm 

olan komünistler 
Clcrmont • Fcrrant, 22 (A. A.) 
Beyanname dağıtan beş komü

nist askeri mahkeme tarafından 9 
aydan 3 seneye kndnr hapisle ceza. 
Jandmlmışlardrr. Bunların Frnn -
sadak! ikametleri de muhtelif 
ınUddctıerle tahdit edil.mlştir. 

'.l'oulouse. 22 (A. A.) - 1940 
da Toulouse'da tcv'kif edilen 11 kc
,milnist dört aydan dört ~eneye ka
dar hapisle cezalandırılmı13lardır. 

Bunlardan bazıln.rmm cezfı.ııı kabili 
tecildir. Diğer bir komUnist bernl't 
etmiştir. 

~Dünkü ihracatımız 
DUn ~mlzden pek az ihracat ı 

yapılml§tu. Evvelki gün 2 milyon U· 
ra olarak kırılan ihracat rekonına 

muka!:>il dUnktı ihracatın pek az oıu. 
§Una l!Qbep dllnkU gUnUn ynnm mesat 

gl1n U oırruı.sıdrr. 
Dlln, Yunantstana balık. hviçeye 

fındık, Almanya ve Mısıra tütün sa· 
tılmt}trr. 

muhafaza 
etmek ıçın 

5 

YiWeroe lira vererek aldığı
nız ve büyük bir zevkle c..rka-
ıuzda taşıdığınız kürh manto
nuzu bir yaz mevsimi zarfında 
harap olmuş görmek tabii iste. 
mezsiniz. Kürk m.a.ntoların iyi 
muhaf aznsı için ne yapılması 
lfızımgeldiğini bilmek, bu nok. 
tadan ihmal edilmiyece.k bılgi
lerden biridir. 

Yünlü elbiselerın ve kiirk 
mantoların en başında gelen 
düşmaru, hepinizin 'bildiği gibi, 
gUvelerdir. Güvelere kar§ı ilk 
hatıra. gelen şey de, naftalindir. 

Fakat, naftalinin kokusundan 
şikayet etmiyen Iradm da yok_ 

tur denilebilir. Hele, bütün bir 
yaz mevsimi naftaJin içinde 
kalmış bir mantoyu arknnu:a 
giydiğiniz ilk günler kokusu si. 
zi çok rahatsız edecektir. 

Bunun için, naftalini bir ga
zete kağıdı içine sararak kürk 
mantonuzun arasına koymayı: 

tavsiye edebiliriz. Gazete k•ğıdı 
,alım, mantonw.un naftalinle 
doğrudan doğruya temasa gel. 
mesinc mani olmaz, aynı zam.an. 
da elbiseyi giivelere karşı dahr 
müessir bir surette muhafaza 
eder. Zira, güveler, naftalinden 
olduğu gibi, gazete k§.ğıdındaki 
mUrekkep kokwrundan da kaçar
lar. 

Bu suretle, gaz.ete kilğrdma sa. 
rarak koyacağınız ı:ıaftalin, bir 
taraftan elbiseni~ fazlı:. na.fta_ 

lin kokınasm .mAn! olacak, diğer 
taraftan, güvelere karşı daha 
müessir bir kale ~kil edecek
tir. 

Kürk mantonuzu naftaline bu. 
la.dıktan veya içine kllğıda sarıl. 
mıa nartaıin koyduktan sonra o· 
nu sandığa kapsnıa.'kla, gUvclere 
kal'§l kat'i muhafaza altına nl
dığnuzı samrsamz aldanırsınız. 
Mantonuzu veya diğer yünlü el. 
bisenizi ara sıra çıkarmak, gi.i. 
neşe sermek 18.zmıdır. 

Kürk mantoların muh<tfazıısı
na kı§In da dikkat etmek icabc· 
der. Kışuı, yün bir mantonuz 
varsa veya kürk mant.onuzu her 
zaman giymiyorsanız, sandıkta 
veya gardiropta şa;kladığn4Z 
müddetçe, güve tehlikesinden u. 
zak olduğunu zannetmeyiniz. E. 
ğer sandığınız veya gardirobu
nuz sıcak bir yerde ise, güveler 
yine çıkacak ve mantonuzu ha
rap edeocktir. Bunun için, ~r. 
dirobunuza soğuk bir kö§e inU.. 
hap etmelisiniz. 

Kürk mantoların muhafaza,.. 
smda dikkat edilecek noktalar. 
dan biri de ıslandığı zaman ku. 
rutulmasıdır. Mantonuzu sakm 
sobanın veya kalöriferin yanma 
koyarak kurutmayınız. Bozul
masıııa ve tüylerinin büttin gü
zelliğiıu kaybetmesine sebep o .. 
lursunuz. 

Kürk mantoları kurutmanın 
en mükemmel çaresi fiudur: 

Yere serersiniz.. üzerine tuz
dökersiniz. Tıız, bütün sulan i. 
çer. Sonra, temiz bir havlu ile 
silerek tuzları alırsınız. Manto
nuz kurumuştur. 

Mantonuzun boyanmış kürk
ten ynpılrp yapılmadığını anln. 
mak içın de ko:ay bir çare var. 
dır: Elinize alıp Uzerjne hafifç< 
üfleseni~ dağılan tüy1erin altın 
dan derinin hakiki rengi görl 
lür. Deri beyazsa boynrunamı~ 
trr. Siyahsa boyanmıştır. 

Yalnız, boyanmış kürkler 
mühim bir faydası vardır: Yıır 
!arına güveler hiç uğrama.ı ! 

7A l'l - Beyoğlu yabancı Mk rl 
r:ubetılııdcn nlı.lığrm ııskc rllk tezkcrr 
ml zn~1 ettim. Ycntslııl nlncağlındııı 

eskisinin hUkmU ~·oktur. 
882 doğumlu tmı:ıll oğlu 1\8. 
mer Jtık, P..eyofln i tlkJAl Cftd. 
<:esi mmıköy mahaUeblcl D'7 
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gil'I tk:arl mahiyeti batır. nlmıyaa kt>· 
çllk U4nlu-ı parun neırolunm.) 

C Ol, O M 'R A l\ O J, OM R A 

P. Mtı inıcc P. Merlmlo 1-'ufenmı teklifleri: 

xxı xxı 

1. Commf' on pı'ııt le pf'n.,er, le 
mot de 'eıı~eanı:e sr prt~"f'ntu pim. 

d'ıınc fois dan.. c l+l•lts, car il 
c.-.t lmpos!iiblı• dı• p:ırler lles Oo~l·s 

<iaDs af131tlt'r1 on snns jusflflt-r~ 

lenr ııa .. ırın ın o\"f'tl•lale. 

1. Dnrhrm~~l hUkmfinti nlan ih
tira.. .. ıarını zem \'Cl a takdfr etmt
irın Korsiknlılardan bahsetmek im· 
kansız olduğu için Orsonun hlkA
yelerlnde, tnsav\'ur edilebileceği 

gibi, öc almn kelimetıi birk~ç defa 
ortaya <·ıktı. 

Havalann açılmağn ba.tşladığı 
1 

taze bir genç kadının gli?.Cl yil
ilk gilnler kadınlnrın hiç hO!JUna ziinil göreceksiniz. 

Yaşım 25, kilom 67, boyum 1,77, 
& um:lcılık ile lşUgal ediyorum. Ay. 
IJk kazancım net 90 liradır. Boyu, 
ı,M, ı,70, kilosu ~-33, yaşı 17,21 a. 
ıaıarmda tahsili meauubaha delfldlr. 
Ev l§Jerlnden anlar gUzel ve çirkin 
mc\'ZUUbaba olamaz. Iyi ve namualu 
bir aile kızı olması prttır. lstiyenle
rln (F.T. 129) remzine müracaaUan. 

.... Orso surprlt on ııcu nıi"" :-..·~. 

,;, f'n oondamnant d'une mımlerf' 

ı;t-n~ralc iN> halnes lntenninabıes 

rlr ~rs oorııpatriotft!. 

S. <Jhez lcs paş-saır.ı, tmıtefot .. , 

ll cherehaft ı\ ks ueoer, et JH'i-· 

tPndait que la \endetk- f'&t le dnel 
d<'~ ı-avrf'ı.. 

4. "cela est ıd 
ııu'oo ne .. ·aS8ıısslno qu"nptt!t 1111 
Mn en reıtle. O.nıe.t.oi, ,le me 
::-ardc, tcUM sont Jes paroles sac· 
ramoot.elles qu'k.han~~nt dcux en. 
nem~ avan de He irndrc des em

tıu~dftl J'un it l'autrc. tı y a pluo; 
d'•~~tnats chf'z noos, ajootalt-:ı, 

qne partout ıı.lllcurs~ mets jaınai" 
'ou ne troq~ez Unf" causc igwoble 

a tt!i crimes. N oos a"·oas, il ~st 
TI'&l, beatıconıı dC' meurrics, mais 
J195 llD ,·oleur." 

.-ç. Lorsqn'fl prononçalt r~ mof9 

ele 'eageance et d" meartre, m'lıı!..<. 
J .ydla fo rf!Jta.rdalt attftlffrfft1Mt, 

mak ııı.ıuı" Mcom'1'1r ıtu.r ~es trı\lts 

la molndre tTace d'f'nıotlon. 

6. Oommf' elle a,-.u Mcide qaıı 
l1 aft la forcc d'lmc neeessalre 
poar sc rendre lm~netnble2 it 
ton~ JeH yeux, leırı sten" e.~ttptk, 
hff-n entendu, clh• oontJnua df' 

crolrc fermı-.ment qne Jes man~· 
de colonel clella Rcbbla n'attf'n• 
draW,nt p:uı lonı;emps in !l&tis

f!M'ltion qu'Us reclamalent. 

7. l)ejia la ı:-~Jettc Ctalt f'n ''tle 

de la QJl'!'e. 

8. J..e pafrnn nommalt ICA polnts 

prlnclpaax de le côte, et. hlm 

qu'fls fnssent tou parfaltement 

hleoml1Ui A ml-.s if.ydla, ene ti'ou· 

vaft quelque plaİ!lir a 89\olr leul'!I 
nom. 

'?. oı~o yurttrn;lnrrnın sonsuz bu • 
· um('tlf'rinl umumi bir tnr7.da ten. 
kit ooeı ek tnU! ~C'\1li birıız hay. 
retle bırnktı. 

S. Bununla hcı aber kö\'1Ulcrd<' 

ounu nıezur ııö~t"rTfl"'~ • uğrrunvor 1 
V<' knn ı;i.ilnıenin d~ıı:kiinl,.,rin bir 

düellosu oldu{hınu teri !rllrUyordu. 

gitmez. Bugilnle:rOO aynayı eline 
alan şrk baynnla.r renklerini sol. 
gun, cildlerini buruşmuş bulur
lar. Havaların biı"Clenbire değiş
mesi, ~ok sıcak odalar, dışarıda 
kol gezen sert ve soğuk riizgftr _ 
lar kadınJarm Y.emin cildi için 
çok zararlıdır. 

Fakat aynada görUlen sinıe. 
da·ı ürküp endiRCye diişmek doğ
ru olmaz. .Müracaat edilecek bir 
iki tedbir, kışın bomuğu yüz 
güzelliğini yerine getirmeğe ka-

4.. ''Hakikntvn bu söz çok doğ. fidir. 
rutlur, diyordu. knid<>tr.n llllCRk ııa- j . .. . 
vıışa davetten sonrn insanı QldU. · Hem bunun içındebtr guzcllık 
ıtirler. tld dfi~mannı blrfhfrlrrine emrtitUsUne müracaat ederek bir 
kal"§t put!u kurmad:ın önce teali 

"ftlltlcri mukabil sözler ı:unlnrdır: 
Ren kondlml konıyonmı, sPn de 

kendini salcın. Rl7.dc dl~cr yerler. 
deın daha ~o1c öldllnne valmlan o. 
hır, d~·P- iUivc ediyordu; fakat bu 

cinayetlerde hiçbir l'~'lmM ıdça.k~" 
bir sebep bulıım..'l.28Inl7~ Hakikaten 
bizde katn vardır, fakat bir bll'&tz 

)"OlrtUl" .,, 

~. Orso &; ''e innn öldUrme k~ 
limelerltı.i söyledikçe mltı V·dia dik· 
(catll bir surette omı tetkik edf}'Or, 
fakat yUzO.nlln ~lzgilorind,. l"n kll

cUk bir beycc:uı etıcrl &ezt>miror-
d11. 

6. J.ydia Orsonun şilph,..r;ıh:. kcn .. 

dlslninkller hnrk;, bUtiln ~ö?.lerden 
dll§iindüklerlnf saklryabilecc>k de • 

recPdr> lliztımlu bir ruh ktı\•vNin(' 

malik bulunduğuna hlikmr.tt!ii • .. 

rin, albny dı>lla Rcbhla'nm ruhu. 
nun ha'k'kı olan huwra kD\'U~mnk· 

t.'1, d1tha uzun ınman b--ltJMni\'eCc· 
t!iıır kuvvetle inanmakta devanı 

etU. 

7. fı;kunıı nl"hk Korsil<n ııulnnnıı 

girmL'jti. Kepttın kıyının bNllhaşlı 

noktalannm isimlerini s8y1Uyor ve 
Lydia bUtUn bunlan hlı: tı-ım"'• 

makta bf'raber L.Urn1erini 

mektcn zevk duyuyordu. 
öğreıı- 1 

çok paralar sarfctmeğe ve bir 
hayli 7.ahmete katlannıağa da 
lüzum yoktur. Basit bir iki çare 
siz.i bu beyhude masraftan ve bu 
beyhude zahmetten kurtaracak. 
trr. 

Cildin zarafetini yerine getir. 
mek için ilk başvurulacak çare 
günde iki elma yemektir. Elma· 
!ardan bir tanesi yatarken bir 
tanesi sabah kahvaltısından 

yarnn saat evvel yenilecektir. 
Sabah kahvaltısından evvel bir 
bardak şekersiz SJC<"\k suya ya· 
nm limon içmek tc yüz gUzelllği 
için çok yerind~ bir fedbir olur. 

llkbahar başlarken bir ay kn. 
dar her sabah yüzUnUzU yıkadı. 
ğınız suyun içerisinde bir ikı 

yaprak marul. ebegömeci, mir
''er. veyahut bir avuç arpa at· 
mak, ve eğer cildiniz yağlı ise 
bu suya bir iki damla linıon sık. 
ma.k güzelliğinizi iyileştirir. 

Eğer kış içerisinde yüzünUz 
bu tedbirlerle eski taravetini 
bulamıyacak kadar fazla bozul. 
muşsa o vakıt buhar banyosunu 
ve maskelere başvurmak zaru
ridir. 

Buhar banyosu: İki litre su 
kaynatmız. Bu suru bir elt.ası 
içerisine dökUnUz. içerisine bir 
kahve kaşığı tentür dö banjuvan 
ilave ediniz. Başınızı ve eltasını 

(J) Hticum etmek (2) Müdafaa etmek. CS) Se rendre hn~n~
trable, dUşUnccll'rlni giıl"m"'k. (4) MlinC5 OaUncc manes'den): Ruh; 
Ro~!llılnl'Cn insan öldllkten sonra uJühl olduğuna ina.mlan ru~ ölünUn 
ruhu. 

tüyfü ıbir havlu ile örterek yil· 
zilni.i.zli kaynar sudan çıkan bu. 
ham tutunuz. Eğer cildiniz çok 
fazla yağlı ise buhar banyosun. 
dan sonra yU.zUnüzü eter ile 
ıslatılmış bir parça pamukla si
liniz. Sonra içerisine bir tutan1 
borat dö sud ilave edilmiş bol 
80ğlık su ile yUzü yıkaymız. 

ANALiZ ve TEORi 
Haftada iki defa yapılacak o

lan bu banyo on ~ gUn içeri. 
sinde yüzünilre bir bahar taze. 
liği verecektir. 

ı. ..\ ,a~la'il !iUallcre Cf:\'SP , ..... 

rinlz.: 

a. Oiı dellıı R€bbia avnı•.=ı fait 
set! 6tudes? 

Della R.cbbia nPrf:'de okumuı,tu? 

b. Qıtes -~e qui cha.ngea les ma
nieres et ıes cli~Uomı de mw 
l.1ydia ft. l'egnrd d'Ort'JO. 

Mis Lydia'nm Orso hakkmdaki 
hareket ve dilşllncelerinl ne delil
tirdi? 

e.. Queıt~ quallte11 physfques et 
morales remarqua .. •..ı-ııe alora <'lıE'2 

le jewıe lieutenant? 

O \"akit o gPnç teğmendı- ba.ngi 

bedeni ve ahlAkf \"Rsdtan gördü! 

11. Aşaitdald <'Ümlek'ır fl'Ua8IK8-
ya çe,·irtnlz: 

a. GUvertede ktm vardı? 

h. Gemicinin earluamı keaen ne 
idi? 

e. Ballata nedir! 

d. Birisine ritnbecco vermek ne 
demektir! 

:\faskeler: Anadoluda çamaşır 
yıkamak için kullanılan kilden 
bir miktar alnuz. Bundan iki 
kahve kaşığı dolusu aynı mik· 
tarda toz halinde talk ve kar
bonat dö manyezi ik! karıştm. 
mz. Bunu bir hamur haline ge .. 
tlrdiktcn sonra bu hamuru yüzü. 
nUzUn her tarafm:ı srvaymız. 

Boynunuzu ve gözlerinizin ctra· 
fını da bu çamurla sıvamayı ih. 
mal etmeyiniz. Yirmi dakika 
gözlreiniz kapalı olarak uzanınız, 
sonra bol su ile yüzünlizti yıka. 
yınız. 

~~ Ô?'80 n~fn rimbecco'yu 
yeni cilmek istiyordu! 

ıöyl'. ı Bir hafta sonra yilzUnll.zUn bU· 
tün ~matı sıkışacak. çizgiler 
ve buru.5uklar kn.Y'bolacak ve 
aynaya baktığınız vakrt ter ve 

K3.hve telvesi neye 

yarar? 

Şayet kahve bulabiliyoraamz 
ve evinizde kahve içiliyorsa sa. 
kın telvisini atmayınız. Kahve 
telvisi evinizde bir çok işlere yn_ 
rar. 

Süprüntil tenekesine bir mik
tar kahve tclvısi atal'S3nız, sllp
rlintü kokmaz. 

Toprak çömleklerde yemek pi. 
~ircnler, ,·cya reni bir d~tiye 

su koyanlar ekseriyetle toprak 
kokusundan şikfi.yet ederler, E. 
ğcr içerismi su ile doldurduk· 
tan sonra bir miktar kahve tel· 
visi ila\"e eder ve kaynatırsanız 
o kokudan eser kalmaz. 

Yağlı sürahiler veya bardak. 
!ar kahve telvisiyle oğulursa 

tertemiz olur. 
Madeni eşyayı cılfı.lamak için 

herhangi bir clüı yerine kahve 
telvisi kulla.nabilırsinlz. 

Halılara rutubetli kahve tel. 
visi toz halinde atılır ve sonra 
süpürillürse halılar paı'lar. 

Kahve tclvisini kömür toziyle 
karı.rt.n·acak olursanız dayanıklt 

bir kcimiir elde edersiniz 
Parke döşemc!er kum kahve 

tehisiyie oğulursa parlaklığı ar. 
tar. 

Kahve telvisini kaynatır ve bu 
su iecrisinde siynh kumnşlan ve 
koyu camaşırları yirml dört aa· 
at bırakırsanız çamaşırlar sa. 
buna hacet kalmadan bir iki 
çitilemeklc tertemiz olurlar. 

Doktorun 
nastbatıarı 

., Eğer ömriinüzlin uzun olmo
sını i:stiyorsa.nı7. zamanında evle· 
niniz. Bütün dünya istatistik
leri evlilerin bekarlardan daha 
fazla yaşadıklannnı göstermek
tedir. 

Büyiik adamların garip 
huyları 

Meşhur musikişinas Haydin 
besteleri yapmadan evvel mu. 
hakkak traş olur, ve bol bol 
budrnlanırdı. 

Balznk yazı yazarken fincan fin
can kahve içerdi. 

Komey yalnız gece yazı ya· 
zardı. 

Meşhur ~tckiir Gbuk çal~
mak için piyanosunu bahçeye 
çıkartırdı. 

• Uzun boylu, &anflJl temiz V'C ka. 
naatkAr dul bir n· kadını kendtlile 
müle!uuıip yaşıi bir tekaüt veya ben. 
zeri bir bayat arkad:ıt1ı arıunaktadır. 
1sUyenJerin t1'"'.A.) remzine mllracaat. 
lan. 

• Hayatta klmscnı yoktur. Şlmdi
yc .Kadar hiç evlenmedim. Yalnızun. 
Ayda kazancım ~ liradır. Gencim 
kilom S3, boyum l,75 Ur. Fakir ev 
bir arıneslolmaıı iyi bir terbiye gör. 
müş dul veyahut 'k12. balık etinde 
kumnıl yahut buğday rengi olmaaı, 

ıırzu ede.nJer (Ciddi) reın.z!ııe mUraca.. 
at. Fotognıl olursa daha tyt olur, ta. 
de edllmal şarttır. · 

• 30 yaşındayım. Bir devlet mUewıc
sc.sindc memurum. Yalnızım. Oturmak 
t.a olduğum bir evim ''e lüzumu kadnr 
da eııyam \'&r. Tahaillm ortadır. Tam 
eıhhatll, kumral, uzun boylu ve balık 

ctlndeyin. Bir ev kadmmm bllme!d 

!lzımgeleıı ev ve el lflerine tamamen 
vL\kJ!ım. Neşeliyim. GönJUm bedii 
ZC\'klerden çok ho§laınr. Uzunca boy. 

la, aylık kazancı 1()().160 Ura olan cid. 
dl blriallo yuva kurmak emelimdir. 
Taliplerin (EvcUıııe.a) ~ınzine mllra
caatıarı. 

• Ya§ım 35 tir. Askerlikle ılifi. 

ğlm yoktur. İyi blr aileye merunıbum. 
J\:lmaom de yoktur. Boyum 1,66 kJlom 
dl ~ıiifm. -ı§ı Gir mUüleaede yuı 
!şlcrı fil! u~t.a~. Elime ,ayda 
yıılnrz 31 lıra geçmektedir. 

Ben!mle mesut blr yt1va kurabilecek 
bir bayan aramaktayım. Arkadqım 

20 HA 35 ya§larmda olmUt ve dul, 
kız gtızelliği 1Be mevauubalıa değildir. 
Yete!' kı sadakatll ve namualu olaun. 
Bir çocuğU bile olsa kabulllmdUr. lç 
gUveySi de girerlm. Tallplerlmin 
(S.Ö) ı-emzlne bllcllı'ınelcrL 

• Yeş: ~4. boy: 1,70, kilo: 60, kum 
rol, eıı\ gözlü 60 lira maaolı devlet 
memuru bir genç orta aileden asgad 
Uk tahsJlll ev l§lerlnl bilen güzelce 
25 yn~mdan fazla oımıi)'ıın dul veya 
b!ıklr bir bayanla evlenmek laUyor. 
Boy, renk me\-zuul.ıahs değil. Fotoğ. 

raf v~ ı.arlb ndreJ;kırllc (Şen Yuva 101 
rcmzl:ıe müracaat . 

• Yaş: 24, boy 170, kilo: 68, yllk. 
ııek l&luıUlnl bitirmek üzere bulunan 
nyda yn~ lira gelin olan. bir genç, 
ıf-.!J )"&fl.'lda abl.!l.kı ve nuı.zlsl temlz. 
boyu)'l& mütenasip fazla Ji§JD&n ol
mıyıın güzel bir genç kızla evlenmek 
lstcmekledlr. :tııtlyenlcr iade edllece. 
ğindcıı emin olarak fotoğraflannı da 
gönderı:blllrler. CŞ.H.H.121 . remzine 
mürnt'aat. 

• Yaş: 19. boy, l,50, kilo: 40, eY 

işlerin~ bilir, annesinden ba§ka klmae. 
=ı! yok, llkmcktep mezunu btr bayıın 
boyuy:a mUtcnasip esmer 20. 30 yaş
Jormda alkolle alAkuı olmıyım, rna
cışı 50 den aşağı bulunmıyan nqeIU 
btr bayla evlenmek istemektedir. 
(Küçük; remzine mQracaat edllmeai. 

• 'I ~; 84, boy: 1,61, ktlo 65, sanaU 
terzi. Dul, kaş göz; atyah, ev ııterine 
vakıf kimaealz btr b&yan 39-60 yqm. 
da evtne bağlı. c!ddl, ince ruhlu btr 
bayla evlenmek istemektedir. (H.M. 
84) ::oeır.zlne müracaat. 

Meşhur Jt"ransız Burdolu vfi. 
izi kilisede okuyacağı vaizleri 
hazırlamadan evvel keman ça· 
lardı. ~ Yaı. 38, boy: 1,70, Kilo 90 eemer, 

ltaraka§lı, kara gözlü, §ell lçll ve hu. 
'C'-'·i Yunanı·staıım manıf .c.cA au, kaza neUceal hayvandan dllfm6. 

tiyatro mUcllifi Arfstofan ancak den a-01 aynğmdan mauu, butonla ge. 

adaınakılı sarhoş olduktnn sonra zer. Ayda 21 ura maun maqlL Ev 
yazı yaza.biliyordu. kirası yok. Ev eoyaaı mevcuL Valdeal 

de yanlnnda bulunur. llılazial temiz, 
Fransız bestckfirı Mchill pi. Tecrübeli dul veya bakir bir bayanla 

yanosunun Uzerinc bir ölU ka. yuva kurmak ıatemektedir. Kendlal 

fası koymadan beste yapamazdı. tlmdlye kadar evlenmemlftlr, (H. 

Fransız şairi Tcofil Gotye İl· Ö7.80y) remzlne mQraca.aL 

hamım kala.'bahk sokaklarda ge· • Ytiksek tahafllnt btUrmealne tıd 
zinerek alırdı. sene elan btr genç. Yat 21, boy 1,73, 

Fransız ı-essamı Matis ancak kno 70, evtrıe tıe..kabllecıek lkUdarda. 

kuşlar arasında tablolarını ya_ Namwıha. VoCUUu& dul "J& btr tı.. 
b!l'rd' R · d U kire, aagart orta okul nuısunu 17.26 

pa. ı 1• ~~ın .evın e Ç., ya~tan aruında bir bayanla 7UV& kur 
yUz ku~ bcsledıgı rıvayet edil· mak faiemektedir. Tip mevzuubaba 
mektedir. detıL (Erkek l) remalDe mUraca&L 
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ı, .-.y.,.ı.,. 

* Evvelce bir şirkette ve plY8Jt10 
gi§clennde çalışan tecı1lbeli b1r genç 
ya:ı:ıbanclcrde iş aramaktadır. Arzu 
cdcnl'!r Beyoğlu Ağahamam 64 numa. 
ra birinci katta (J.P.) ye müracaat c .. 
debil:rler. 

• Lisenin 10 uncu smınn.a devam e.. 
dlyonım Öğleden aotJrn bo§ kalan M 
saatlnıdc çalışmak iBUyorum. 9 eene 
romence tahsilim vardır ve romence.. 
yi çok iyi biliyorum. Romence den 
verebUlnm. Aldkalı mUesseaclcrde ça
lışabllır ve aynı zamanda tcrcUman. 
ilk ta yapabilirim • ., Jatiycnler ruete. 
sinde (N • 107. Ziya) remzine mek. 
tupb müracaat edebilirler. 

• 25 yaşındayım. Aııkerlllı vı~.lfemi 
nl yazılan fevkaltı.de okul' yazarım.. 

Herhangi bir müessesede vazife almak 
iBt.lyorum. lsU~lerln Zonguldakta 
bal.Jc fırkaaı kUtOpbane memuru Bay 
Nuri yanında (H.Ç) remzine tıUraUe 
mUracaa tlaJ'L 

• ~ yqındayım. Bundan eVYel dok 
tor ;ranmda çalifUm. Şimdi de bir dok. 
tıor veya ~et yamnda çallflll&ll latt· 
yorum. EıaJeltıılyon yapmaamı aa bili· 
riın. lsUyenlerin fU adreae müracaat· 
lan: '.l'opkapı Fatmasuıtan Etemden• 
dl .okak 10 numarada be.yan Zabel. 

• Orıamektep mezunuyum, as yqm 
da;rı:n. Aakerl!kle bir iliflğlm yoktur. 
Eııkl Juırfleri mUkemmelen okur yaz&. 
nm. Daktilo da bilirim. MUe.neaelerde 
~Upllk iııtiyonım. Aza kanaat ede 
riın. Jııteklllertn, B. K. rumuzuna tab· 
riren mllracaaUan. 

• Veni barllerle mükemmelen dak
Ulo otıeo orta tahsilll tecrübeli gene 
bir Tllrıt bayan resmi, hususi dalr'e ve 
mtlencselerde 1§ aramaktadır. Ibtl· 
yacı oıanlann Şehre.mlnl Eaalkadm 
sokaS'J 13 numarada tffet adreııme mü 
racaauarı. 

• lKB'l tevellüUUyUm, lıaeyı 1)'1 d• 

recede ikmal ettim. Herhangi bir mu. 
giderim. Her if1 kabul ederim. lste.k. 
eue.ede bir 1§ anyorum. T&§raya da 
lllerto tEr Tam) rumuzuna blldlnne. 
ıerı. 

• W.ede okumaktayım, alleY1 vazl 
,,.um mektepte okumama engel ol • 
dqğundan_ ben de hayatımı kazan • 
mak mecburiyetindeyim. Herbanı::ı 

blr mUeueaede veya yazıhanede liA. 
Upllk yapabtllrlm, arzu edenlerin En 
Son Dakika gazetesi naıtasile (Mı, 
nımur.una mOracaauan. 

Der•ler 

ehven bir !iyııUa riyaziye n fizik der~ 
• Ortamektep ve lliıe talebeler'.nf' 

leri vermek is~yen bir genç vardır 

1steklllertn Haber gazetesinde M M A 
rumuzuna mUrııcaatlan. 

•Ll.Be mezunuyum, Almanyada mu 
berıdlallk tahsili gördüm. lıtiyenlert 

evlerinde busuat Almanca \e tUrkc:" 
dersleri vermek !.!Uyorum. Arzu edt-n 
terin Haber gazeteal vurtaatle ( A M 

S .) nmıuzuııa mOracaatJan. 

• lsL tJniveraitesl kimya mühen. 
dlsiyim. Flztk • Kimya • Umuml ri
yaziye denııertnl ( tUrkçe, fra.nBIZC8 
olarak veren tecrübeli blr hocayun 
Olgunluk - Dc\'lct - Deneme imtihan. 
ıarma bazırlanmak laUyenler ( A B 
Kur) remzine mektupla bildırslnlcr 

Mütelerri~ • 

ıı: Lök• ~ocok arabaıu: Odeon mar .. 
ltft 40 model çok az kullıınılmıo ltlkB 

bir çocuk arabası satılıktır. Be§lktao 
Tqvtklye caddesi 10 numarada g!Srill. 
mest. 

Sa.tlhk vllll - Flor,>a - Kalllaryll 
ufal~ Uzerinde beş oda, banyo veııa. 
lr mooenı lhUynçlan kar§ll&yacal< 

bir 09kllde 450 met.re murabbaı bir ar 
sa ilz:ırlne ln§a edllml§ bir vlllAt yedi 
bin liraya aatılıktır. laUyenlerin gör .. 
mek ve gö~mck için yerine mUra. 
eaaU.n. 

Aldırınız 
......... •••• -y.-. ...... 

nyueuıa..-- ...ıaraa ..... 

•elltupl&l'l lda1"9 ....... ladea ··~ •_.ta• lfleye k&c:Ju ... ,.. aat ı7 
,_ _,. aldınlalan rt• •l•n•. 

(R.F.lil) (A.D.) (Tam: 2) (Güne§ 15) 
(AkyUz 23) (D. 30) (A.D. 122' 
(A.D. f;) {GERÇEK) (C.X.C.) &dık) 
( S.F.::5. 22) (Deniz 12) (Deniz 3001 l 
•{8.F. 11) (K.t.Ş.MET) (Azra 17) 
(A.B.C. KUP.) (S.S. 202) CH. Y.) 
(GWııeren tlO) (Çidem) (Dikeni 
(11. Z. U) •(P.R.R.) 
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E3tayQk nareKetıı zabta romanı 

., ~ 1. '"Yırttrlmış 
Muvaffaklvets·z,ık (Bu paıçalaıı 

aheser11 

-ıa-
Yaıaa: Ra9'eden ç•••Hft 

A. ÇE.HCV SERVET LONEL 
den Qlktı. lfterl tere gfdlyotdu. 
Yaterluya fiden treııi lstuyonda ·· 

lk1 uat bekledi. ORda_ f>elller-IP, 
bOtün ....... gue&eleriDI olsudu. 
FwtaoU.daJd cttw alNyetlerl ... 
yU. put.olu llarllerle Defl'et&ll • 
lerdl OOwrda lna1~1ipde bqJUDM 
adUlQI ... ıa9*6t Pelll>W, 
.. fUdur" dtye yuılnuyo.n, 
Demek polll onun K&1f olAlu1a 
daha Mlmlyord11. 

ltaadtt Kayalll •~ aelıtalrlar • 
daa otdutuıJ11 blUyordu. Acat. 
tayyareden ~en de Dq nolrıablar • 
dan 11nydl T Berhald• ille .ı. • 
eütı. 

Ne olurılu, IJllN Mldllrltnd .., 
leeeydj! itler o umq p koı.,·. 

11110~ IJalbüJ u ~ .. 
... .....,....... lltlfettlf .... ta7 
ytl'llll .. ,_.. .. hltl* "' ..,.. • 
ıneoı'WU. 

Bir bDmece kıartm'adaJft Bt1 • 
meceyt balletmek idi ltqıka titr 
yoldaa )'tlrilmek llrla pliyorda. 

Kornelya Darakomb, faclanm ee 
l'IU'IDI J'al'llebll.. •• 8lmeft 
.Ma.kneUn mam'nde aramak il • 
zı:m.geldltlni Baylemlftl. »-n• 1N 
>ı>la takip ttmM lc;ap odf)Wda. 

lılaklvl'lln &iSmtllm.... dlrt 
g1ln llOll!'&, Kornelyayı llyaret et. 
ti. Kadm matem elblıle9f ıtymJ • 
JqrdU. StaDdltl '°""" 11411PU • 

~Pi ... 

h,a Serglç Peplov ve kansı 
llya, S.,.ic PeplOY vı k&nsı 

Kleoıw.tu Petrovna kulaklarını 
kapıya dayauaışlar iterieinl din. 
lly0r~. Kapıamm .nannda, 
~ lllOllda. anl~u bir 
il&lıJ gk laAdi1e11i Clft)'U edl. 
,ordu; lllnı aek edenler imlan 
Natqonlıa ile orta mektep mu
alli.ıııi Şçupkiııdi. 

Peplov sabınızlılrtUI tf~ 
tele ve elleriııl ofuttwarak: 

- Ke~lk pntada ! diye fısıl. 
cladı. Dikkat et. Peb'Qvııa, onlar 
lıJllip.ttan baJiaetmt)'I bqlar 
be1lı1111t$ duvardan taeviri indir 
w tüdil etaıep gir.ıha... Ka-
lllDI' Taviılt takclJI ittik ııJ 
iti 1Ntmltt1r ... ı.ıone pıahk .. 
ye ~ bMIM• ft yaqyı 
lmrtanmU artıJL 
Sapının arkulPda 4a f871e 

konUfUluyordu; 

Şçupldıı; 
- J(mllterbıllf bir tarafa 
~ clNi ve ıuumlu ltibritl 
kartll paataJe>ttUN oiwek yak. 
ı,. 1'e.ll ıLM k&t'l;:ea taektup 
)'ipnecJan 

Kız her an aynaya 'l"aJraralr ve 
ııdUl dafıwlltde luntuak kalt.. 
kaha U. sUldO ve: 

- a.u 1'i llMldlller ptfrdl-
Dll wat T - Evet, evet:! Sankf ben .t• 

- 11.,tr -.,.. lforne1ya. w, el yaZDUI tlilmiprdum dedi. ~ 
•• .,_._. lltedtllm 1ıll' teY derhal taDıdna ! lfem "' aea
..,, ~-~ l!ll.lıılı ,tpeinls! RIP4bıls ll•otıat m~-
ulrtrlllı "'*" 4lllr mı?tıı ı-. alllnd ......_ lalJcle yunıız 
ft1 ""' ...... ...,..., ........ '° 

ArUl&ba ... .,. 111 IUDt ,.._ Q4ar çirkin yuthtu- laal4e 
dl. BUJi oluym 41a hU.Dba& MI . ., 
•--u.~,.. , ...... ,.~ . .,.ı. ~ "-!JIP.ntUDUZ. 
~~il lk.-Vll&.A&M -"u;,.!... Hım!~ •• M .. tıla 
t>Gıi lı:ıeunu ~-- ODD ' ' r:b.nmiyetı ,m Jd! BOmilblt 
lejlyonda nbay olarak ftllt• ser. deninde ebanmiyetli olan .. Y 
..,._. ... ..a>ı•ır ._,ısı yuı deji1. talebenlln terbiyem. 

Bay ltQdil. euaıa .......,_ ld clir. Khalnl1t W.... eet\111 
•• ,... ... ......... ... tf.htuml lndlrlnln, kimini dil 
l(üllvelln ........ l'uboJm kt'· lltli durdurunua... Gfllll yur 
yQ dtlll, ee.trdktl da ne imlt unlri! Hiç! Nekruov 

- ~ ftr, peUale l'ar • •uhantftll, RallN-* el JUllllDI 
~obDda nılfllll ohaneıı, ben Ce • l6nenis utanınuın. Baa .er. ::,.:dlCClll ve onda m8f1Ul ~ lerinde el ya.- ftl'dır. 

KOflllel,_r -... .. ..... .......... 

~upkin yerinden fırfadı ve, 
ı~ermi hayretle açarak. mil 
sa.'bunu kokan tombul ele dudaJL. 
laruu yapııt~ 

Pepllov dirNli ile 1ranru 
ctllrtttl, helecandan urwdı ve, 
ceketinin dutmeloriai llildiycn)J 
acele ile: 

Taniri indir, dedi. OlriJO
rus! !kydil 

Ve blr saniye blle beklemed~ 
kapUUD iki kanadını da açtı. 

- Çocuklar .•• diye mırddrr.nch 
V<t, yap.nul gözleriıü kı~. 
ollerini havaya kaldırdı. Allah 
•iJi takdle. etain, çocuklarnıı. .. 
y.,_yum. .. Mera veri.Dl&. •. Ço. 
talJIP&. .. 

Aaae ~ aflıyank: 
- Ben .... de takdiı ~yo

rum... diye muıldandı. Bt.htiyar 
oluaus. 1ev1il1 pvrulanml 

SQılıra Şçupldn'e bitaben.: 
- AJı, şiz benim elbndep biri

cik hazinemi ahyonwıuz! (.edL 
~ aevıııiz, ON &CJ)'ıJU&. 

hapldn hayret ve 1EorlrudaD 
•im ~ kalmlftl. Devqpln 
hücumu o kadar ani vt o kadar 
eeaunne olmutta ki blr kelime 
bile li>'ll,,.,. ik~ d4ttilcd. 

Dehfetiııdpıı "8Yılınak radde_ 
line ptnılştl. --Yaka!uı"1n ! tem. 
tıntıiar! dlr dlltündl. ~ 
kapandan turt.uJam••n! Yan. 
-dınZ" 

..... lii 
devam ettJ ve o clJ ~ 

- NN&JIQ, tmma ... Nlpnlı.. 
nm J811ıbqına geç... Pttrovr.a, 
telViri ver ... 

ll'akat burada baba aflamuau 
kesti ve yUzU hiddetten altllat 
oldu. 

Kanama tehewlıteı 
- Duba, dedi. Kat beyinli! 

bu AıB biçim tuvirT 

- M. bafmıa gıelenler! 

ihtimamla toplayınız) 

9e7tlJ ...... , ............. 1Kdl"'4'H ile ... ,..... ...... Qdu lılrl ..... 
• ..,._..,.. &Su wu.aıuunııı ..aı ·• trlılwı't ........ r . .-r ..,, ...,.. ,... '* 
~ ... ... wta I*"\...,... &oplı .. ıM•ll. Dtrlbtrut~ ll>'JIUI I~ 

" ...,. ....... bit ,.._SfJTlll f'Qı,aıamıı t1.Jp. ıyacall, tmıbmnt: uyıuıı 
,et.tu im '''""' yapıpı1acak vı 1'te~lıw tabloyu ortaya ftl;oıar(Jk 
bu~ unıı rıSlanfın aen oıauıunu '" •anıı müzede butunu,,gum. 
ıjJyltyltddnu. 

la ......-.k ..... ,......,., ~> -.. ,.,..,tlf. Biüiıt .,._,.,.,. 

"''" ıcamanda11-ıı•ıa11 san•a ,,,. btf ıü11 ıçıftdı fJtlrraüırt .,,.,..,.,.. 
bar """'' yapı#ı•tn•• ~"ude ır.tırdıl•t.ıc 1eP11 tablMt..,, •f.~$0..,.. 

""'lld"" oe ı.b~ ••nıt "'"""' bu......au;ı.m. da "''°'"' IUf"Pflt 
de şari~ isini ve adrınnu yaıal1 ,.,, ıçıPU toya(M ,,, ıart1 btışkUt ıa 
ratından tl{ll#lıyacok 141(1ldı mdürbyıı••· 6 en ISOler GalıfJ 11,,.10 

le tulu,. ıdlbllet '""' ~a1e:he,.muı. 111.dr edıcet " •uAooMla ... 
ıdcırelıantınıldn sıra 11uma1ası tOŞIJIOn ..,, ,..,,,,.,0 alocusınıı 

lt1Ttltnın "'"' ;ımdı>t ltodaı ıusı!>lf11uı baıtılı vıı'"..aa ...,.r• 
._.,. f.'f l~ ""'""'00 Jıad., J• dt!vanı • orc•k o/aıt trd>onuırr ko,..
ya lfim1't yolttur. llllalar ile m,,,_...._ -.-.ınt w 111••kefVM llUNlt 
dlktaa ........ )'el9lt .........,. ıelleclltl _. ~~,., 

Müsab<lluıüırdr.. ttUO""'lf bıılunan bı• OftJfl<'""'Ml biu h n. 
PG""'1ı t•• olarat ,., .. ,,.. büliira *'.ıHt"' ,.,,. H«tl•'" bal••lı .,. 
bun4arı bec.CeUııına Odn.e• ıJfAe 4MI l6)d..U old11j..,.,. bllnulWn, ,, 

Büf\ik bir fınat 
lclare .... end• ....._bllkalennusnı llnlaJfı" w ~ ıia,._.. ..,.., Wr 

llfll9&1 11aç ... ...,. -.&rwly~ ewıuaaOl"'-t ... d..,!tıı.1'1111 ., ~ 

flmdl,. l&adal lfl'ÇPI .. llUp<Jftlali l• ......... J..-U..a.rblr ~ .....,.. ...... 
1111 .. .,. ... ,., bu ......u M'Ucwleıalp ........ ,,,.,.., 14f,f'ft'tlft'llll• ........ 

.._ ... ,. WM laMlıll M&ull Mlll"*'lrl ~- OClt:~k 11W.u1e .. 
mama.,...U~nMr. 

Yırblmıı pheaer 81 parçadır" 
cısı ı .. rea,.. .,-nra,. ~ .......,... ~ ....,, ••- ....,.. 

lm)"f sıaım ....... tar . • 

Hediyıleriınb '"'*' ~ - ............... lebl ............... tlldl)fle .. ... 
anaeoatdımbr: 

1 - ~ 111 _.......l'Wf .... 11 ...,..... ..... tMI ....... ~ ,... 

nlıM-aa& w •r• -.••> mM ....,"' ... ,. •n--. ....-rı laUll 
lerlr ................ _ ...... _..._._. wrlitotott&. .......... ..... 

_. ......... , .................................. ..... .......,......., ............... . ' --......... , .............. ,..., ....... """"" ....... 
lnlr' ... IUI ....... let ..,.,. ....... .......... tlt l&ltlUU 111'11 J 

1 - .. 11 .. 1 T ...... ~ ............. .,,,.. ... , .,....... vet&I.._ 
• + ~ li&ft.- ... ...,. • ........ ........ .. ..._... ....... 

• 
• .. • - ' ..................... llA9rlnih --- ........ .,_ 

• ......... ....... .. ....... IJU ..... "" ..... ..-.t ....... ................... , . ,_ ......................................... ""' ... 
. .... ....... 

• - ...,. ........ .,...,_.. flldlt• • .., ... o ldflr a11a q1:1ı ..... 

*'""" 
Bir tavsiye 

1 - 11 ~,.. lllrtlllrhw """''"-" ~ "" "' ........... -
............... ., .... l&. 

• - ........................ ~,.. "-......... " lhUtU ........ -
'1llllulnoa,_ ,...,.... "' il ~la> la ••pttt•ntııc•.ı.ıı _,.,.. tu• .. lnb .,.. .""',,,.. ... 
m11&1 111)1"1P mukıa'INll)'a np1t1Ulb9I• par\-... M.rta yapuuı ld .-a ........ 

MıuailUl poll ... baa'ldu af• 

- NeJıruc:w bukı, N bafka.., 
ffc;ini çeJm'), ,_ sııemısuniyeU. 
aubtrrire VJl'll'dmı. o bana ha. 
""3 elarü ..... titr ,..... 

Aeaba ne olm1iftU ! HllenQhat wvn•fltll ,..,.,._. ,...,....., 

-- &MÜ ............ flln 
..ntllr. 

_ .. ..,.., ....... thtlm· ........ ,. ..... -.. .... ............. 
-adllll ..,,......., ., ........................... ...... ....,.,. ........ '""" ....,,. 

- ..... ,,.. .... , .... 11 ... 

• • ............... , ...... ............... ..,..,.... .. ,.. 
llay.s:;rmalt. ~ 
~ birdenbire ~a~ı 
Bir eli ~ Allk olan 

bu ;ıdam. tan~ Omudeııl ha,. 
ka kimle clelildi. 
ı.~ya Jst-' lmdr flllıalt.an 

fnmete baflatk, Pabt. tmıtıuracı 
ömer dorbal IOkı.la ~ ı.uıı 
reçyanm ~ine takılıqtı. 

Luknoçya o gün k,.odisini tamo ,....,.....,, ..... ....... 
tıeYf11iye·tilt. ~.,,. ... ,....... 

pın ~ıncıa. bir cwira ~ 
df. OtUl"M -~ °"""" kendf 
ııini t•"·ıcalJI ~ * ... 
memıftl 

Orııoriıı. Lukreı;JIYI kim vanfı. 
- ltlpı pltn batan Wket

ı. bip orı• rOtllndlft&tir. Al kaldı ... i_.. ...... ,W31""'4i. 
. di1". f..ubtwan JllSlllllftl 
Yok\ımı on.nda; 
- L\llc.·tÇy&... ..... apyor. 

tun1 bini blldt ••. ~ clb 1°-'rlr 
rim var, diye btlıR 

- Sa1tt aQU ~ ı. de 
lllr~ 

muallimi bakmağa C8aftt ide. ·=·----------------------
- 11..ıa peye clalr? 
- Aflra. .. ~eı.. .. Sflln JlSz_ 

llrirıi~ tlalr ... Olru,.eak olu...., 
- akl!IP9 alır.. O&zlerinlz 71l• 
llftl'! Eter me pt?'lerin titrle. ,..._ ,...... ............ 
bile Opmemt mDeude edenilalt ! 

- Aman ne de ebemmıyetli 
te~if L llauU bile lpll)ilinl. 
nJll .. 

ıııedln gözlerini yerdoA laUdlr-
tJ vt kurtulduğunu r6rdll: .. 
ne, aeele ile, du..Pdu tuYhıtn 
ymne muharrir Lajeçnlkown 
PortreainJ llldlrm'uti· lhtiyar 
Peplov ve karı... KJeopatra Pet. 
:rovna. ~llerind~ portre, ne Japa· 
Cloklanm v' ae .Ojt11"Qftrhıi 
llflnltlf .ahcup bir vui7ette 
duruyorlardı. HUanübat uıuaıu .. 
mı k•Mfıktılttan ıautacıt. cMteret 

·~·· 

VAK iT matbaas' 
K ilaı; kısmı.ıı 

ta '' ı ~ n• . e d ip 

qenıdeı 

açmışlıı 
Kitap. meewaua . f!rQZt?l~ basar. 
Tah:-ı,..r ..... - .... ,-: • .ıı.: :.• .. .,. 1111.,. 

-----~---- ,_ - --- ...... ~~-- ...... ---~--~---- - - ~.. - - . __ ,......._ - -· -·~ ... ... , ....... ._...... • .... r 

' 
T .r: ~ ı k a C· ı ~ =, .-3 r ô y ı n a , J ır · ~ r 1 

CASUS LUKREÇY A 
Or,r.: ... ', , ·.Lı. J t1evrındc bır Venedılc sö-.al üs;nın ~ıtı 

Ya1~n: i~r<ENnE.R F. SERTELL 

Uıkrlgl 80lcPta bir rezaltt 
çdrma.cwidan korkarak yava§!adl. 

- Ne ltttyortUn ..... ? 
Ye tert bir tıvıı1a ~ peyta

dı: 

ları hepsi birden etrafnm 98J'dı .• 
Bent ~ Utlralllt ...... 
sin<iaJ\I\ ıtW4IIN. Ay)Jrca zindan 
k~lerht& inledim duldum. 

- o Mide tllll<fi bmdtn ISı t. 
tlYl)rsun? 

- Bir ,., ittemİ)"Onllll. Mni 
geçerken tanıdnn da. Baftmdan 
~enleri haber vermek istdm. 

- Bütüa bu anlııtıklaım blP 
ÔllM!J birdlnbirt _.ılldı: lihı bir -ıkçe bile etmez. Bunları 

... ._mis bir it MYal• Mit 
w bu jfJQ llı'IRbiHni dovemılft.ım. 
Neden benJm dedtkterlmi yapma-
din dl bllli lolc-Jc1ılN d~. 
"'8k idam? 

- Betı • • delilim. Lulu~ pa"'l~ah burada iken haber vıtf• 
,., sen beni tanımuım. 8en va- rpelfyohı! .,... ,...._ r-...,.,. • ~fa )'iiıiQ'up iİ~ i*' 
nin o kadar dapanm var ki. bun- .eli. 

Taıtt.uraa O..ı 
... Btll JMkr..,. .... •ın 

YM11den bir elftlll kaybettim. 9" 
foltktt, .. ~ .. ıeıdi. Artık 

~·fiA--

Omer: 
- Şımdi sana aomatp ba~ .. 

dun, Lw.reçya ! dedi. ~nin pbt. 
pacfi~hqı gözbel)eğl ola~ bir P. 
dm :>u~n ne yapabilir diye d6füıo 

- Ne odu koluna? qüvorum. 
-Vtl* .alum illifi dol;ı'1an· Lukreç)'i\ ~ten$ c:rvap verdi: 

pı Or;ır.ek ve ~ta}ıa be1lı etme- - Ser: kendim dficün. Bak, bit ' 
mek ıçin beni hazi~ soymak cür kolunu kay•..ıetmişsin.. Havatnn 
m<ıyıe ıindana tltınrkeıı ceza cı. nacu ka7a.,"~ksm? Sazını qasd 

laı'Ü da elimi lwtlr<U. Al kaldı ~ılacaksın1 
bu VOsden !!qun da ıtdl:ro:du. - Artık t i h"llPJJYOf\Jm L~ 
ı.~ ÖJn""' kelik kolunu ya! Anamın tvinc ~Jd;m .. or• 

görünçe birdenbire &Qdı ve vcdck otunıyonmı. Beııe \etdiJin y«ızQ. 
sultana ld1'ffttti: iO ~ tliftllderı ~drlar. 

- 8'ni _,vdııı kaçırtan o fet• LukrlO-. ;nçt dü~Jj "1tartlfn-
tan kadm değil mi? den biı ıııci koparıp Omere uzat· 

- ()wıup. ~ın;l çorap &Tnbdtli tı: 
inşan yoktur. Şimdi olhı sefere - Bunu al .. sana bu kadamk 
ajtti diYt msydao oa1 kaldı. Seıı1n Ql!un Flt'dınıJlll dokunsun. f akit . 
sokakta dola!ltıtmı. turada bura- lalan beni ıiirdüiünO kipeyt aDr 
tta ~1i11f cluyane va lahl hali11 1111.. t mi? 
ha-a~tır. ~ 1nriv" alınca wvlftdf' 
Y.qa~ vavq l«>G~ak ıokUfU - 6L4 ~ine· etil mt? 
~ . ,~.,, 



' 
Varı Şaka 

Muhtekirlere mersiye 
(iarip değil mi, ne zaman kale- 1 

mi elime alsam muhtekirlerder. 
bahsetmeden geçemırorum. Ne 
ı<ara beladır bunlar.. Daha ıhti 
karın başladığı ilk günlerde ıhti . 

k!rın vatana hiyanet sayılacağını 
yudık, anlatmağa çalı§tık. Olma. 

Türk Çörçile ·· 
italyanın harbi· 

dı .. "lhtikrla mücadele lazımdır ,. 

di_re bağır?ık. H~~fımet l!il ko ne·UÇ'er paktına 
künden hatletmek ıçın ıkı tedbır 1 
ler .aldı. Olmadı. Tuttuk hileleri· 1 · 

ve bazı kelime-nin envaım ~azete sütunlarına 

döktük ... Utanmadılar. Hükumet 
tuttu muhtekirleri teşhir etti. lb. 

leı e dair ret almadılar. Sürgüne gônderil
ctiler. uslanmadılar.. Ne yapmalı, 
cemiyetin bu :·üz karalanna? iyi 1 
yudık o madı, rica "?ttik tınma- ' 'ı;;zan : 
dılar. tenkit ettik a1ctırmadı1ar. M uzatfer ACAF< 
kulak arka ı ettiler .. Ne yapmalı 

bu tüz karalanna..... ı m:ın n~ısrna bağlamıştır. 
~l~ ?i~ ~ıkra g~li}:o:: . Almanların Buıgaıı ıanet gir~· 
Şaınn bırı ıhsan umıdıyle bır teri keyliyetinı şımdıye kadar bl 

zengini . metheder. zengin kulak ıa\'t}'l!'cien gorinck hata olmaz. 
\'er111fJZ •• Şair takaza eder yollu 
birkaç beyit söyl~. zengin maı e
dinml'Z. Şair hiddetle hjcv~er 

Hali. üçlü pakt 

zengm ona da aldırmaz .. Hiç bit Me\cut. malUm, rakamlann 
fimidi kalmayınca şair geliı zen· kıymetıE:rın mihver ortak.arınca 
ginin evin.in ka_p~sınrn önüne ot~ ne pıfına Bade ettığinı aruamak 
nır. b.ııgın ~ırı kapısında go. çok muşkül .• 

rün~. . . [ Bur.dan bir müddet evvel, Al 
_ Be ad~, der .. ~fethet~ın bır manya _ f talya ve Japonyanın il 

~ vmnedım · .Taka~ ettın ku tihakiyle bir Gçlü anlaşma ımza 
lak a~adnn .. Hıcvettın, aldırma edildı Hemen bir iki gün sonra 
d Dah ·· 11' • ~ kald· ım.. a so~ ı}ece6.n ne Macari.tan. Romanya ve Slovak 
ki yolumu bekliyorsun.. \·ada bu anla-maya imza koydu-

Şa!r kemtli sükunetle şu ce\·abı iar ve mihve/ tabirinr.e yeni ruza· 
verir: ma dahil oldular. Nihayet geçer. 

- Cenabı Haktan efendimizin gün Bulgaristan da yeni nızama 
hayatını almasını bekliyorum. dahil olmak hevesiyle ilçlil anla~ 
Bir mersiyem kaldı, onu da SÖY· maya imza koydu. 

leyip gideceğim.. Benim garibime giden üçlü an-
Yani ne yapalım?. Biz dt şu !aşmaya daha dört devlet iınz::ı 

muhtekir"erden kurtulmak ıçin koyduğu halde anla~nın hala 
Cenaı')] haktan bize mersiye oku. Gçlü olmakta ısrarla devam etme. 
tacak fırsatı vermesini mi dileye. si.. Acaba 'lti!ıdtl\ 'bu' aftlapna ar'· 
lim?.. tık yedili anlaşma · olmuyor? I~te 

Türk Çörçil ben bunu çok merak ediyorum 
Yok Almanya, İtalya ve Japonya 

·"iman propagandası Hü~ bu anlapanın patronlan. efendi· 
yin C.ahit Yalçına ••ç.örçil,. ismini leri oldukları için anlaşma üçlü ol. 
takını .. Buna sebep üstadın lngi· makta de\·am edıyorsa, merak ~ 
lil te!ru kuvvetle müdafaa etme· ı' diyorum, ~ koY8:11 .. diğer dev· 

. . letler ne vazıvete duşuyorlar? 
si midir? Bunu bılmıyoruz. Eğer. ....r • .: d" tilki · • ben 
_stad t .1. t . . bu k da be !"e vazıyeu: uş · ennı u ngı ız ezını a r • .. - . . nl 
• rek üd' f ed' rsa ....... soylemıyeyım, sız a aym .. 

nunseyt m a aa ıyo uu. I 
nun elbet bir hikmeti vardır. Ge- 8 k ı· 1 • 

mi h t Alına t-ı·n· u e ıme erın manası 
çen umu arp e n - ı • ? 
de a~i kuvvetle müdafaa eden neymıt ı 
Hüseyin c.ahit Yalçın her halde Bilmem hiç dikkat ettiniz mi: 
ac;ı bir tecrübe görmüş olacaktır Diktatôrlük ile idare olunan mem. 
ı.: bastondan daha kuvvetli '~ tl . 1 · · aı, . . . . . leke erde diktatör ere, yem yeru 
Ming(iden daha Sl\Tl IGılemını şıd· . . 1 .1. ..1...,..1 .. AlmanJn• .. h' t ısım er verı ıyor. ı" "'~ cı .... 
~~ kullanmak luzumunu ısse •

1 

Hitlere "Führer,. İtalyanlar M~ 
mıştir. soliniye "Duçe,, lspanyollar Ge-

Fülırer Almanca (Führen) fü. 
!inden gelmektedir. (:Fiihren) ida. 
re et:nek mana~ma gelir. Hıtler 

Alm.in milletini idare eden şahsi
yet oluuğunclan kendisine Führer 
ismi verilmiştir. Alman tarihinclf' 
bu .;ıfatm hiçbir ımparator tara. 
ftncla:ı kullanıldığı görülmcmi~tir 

Duçe kelimesi, latince Düce 
Ou~) den gelmektedir. Bu ke 
Jımemn karşılığı. idareci , rehber
dir . .fii!?hara bu kelime ordu ku. 
manc!am \·eya şef rnanalanna d& 
~e rniştır Musolini Roma üzerıne 
yürüdüğü zaman Duçe bınini ken· 
::li kendine vermiş \'e bu kelimenir. 

1n~ına~ır.ı "Rehber,, olarak kabuı 

ımı~tk . 
Kodillo 1 panyolcada ordu ku. 

mandn°nı demektir. Filhakhca ev
\ eke lspanyol orduları Kodillolar 
tarahrıdan idare olunurdu. işte bu 
-cbepıedir ki bugün İspanyol mil· 
.etini idare eden zata: El Kodillo 
F:-anko denilmektedir. 

Korıdüktor kelimesi Uıtınce 
Kondüko fiilinden gelmektedir. 
~u fiilin ır.Rnası idare etmektir. 
ayni zamanda bu kelimeye topla. 
mak, birleştirmek manaları da ve
~ilmiştir. 

Görü'üyor ki Führer olo:.un. Du. 

c;e olsun ,Kodillo Yeya K.ond~iötor 
olc:un hepc:i az çok aynı manaya 
~elmektedir. 

MUZAFFER ACAR 

Göz Hekimi 
Dr. Murat R. Aydın 

ISryotlu Parmakkap1, lman 110kak 
So. !. Tel: 41MS Muayene Ye ~' 

ctirlö c6z •~lly•h fllrara lçlJI ........,_ 

BORSA 

ı 

lOO 
100 
100 
100 
100 
100 
IOC 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
lOll 

D MART- JNl 

Sterlln 
Dolar 
P'rc. 
Llret 
Iıwlçnoı Fre. 
ırıonn 

Ra71§11w'll 
8ell'8 
Drahmi 
Leva 
Çek kronu 
Peçl'ta 
Qott 
Peııg( 

lAl' 
Dınar 

Yen 
lJlveç kronu 
KUDte 

FAıbaat w l'ah,.ilın 

1'üpanı~ 

5.24 
132.20 

%9.98 

0.99if 
1.622i 

12.93ib 

-
3.175 

31.137n 
31.097/i 

Ergııni 20.15 

Milli 
s. 

23 M:Xlı:T - - .. , 

küme 
Bir haftadan beri dedikoduııu atlren Milll küme maçları nihayet kııtt ,ek liD.1 ıua.rak dün flkaUlrti oeldlmls•· 

Bu fil<stUrü tam bir oekilde qa#Jya oedvel halinde koyuyoruz: 
' 

Tarih Is tan bul Ankara lzrnir 

S0-3·9U F. · G. s., t. spor - Be,lld.a~ D. S. • M. S., Hrb. • Gençler Altay· Alt.morda 
5·4-941 B~. · Gençler, l S. - D. S. A. O. - Hrb., Alta1' ... 
6-1-fHI Bşk. - D. S., t S. • C.ençler Altay • Rrb., A. O •• il. 

13·4 ·9-H ı·c. · ~k., G. S. • 1. spoı· ll. S. · Gençler, Hrh. • M. S. 
ID-t·D·U Hsk. - D. S., GeDÇler - t S. 
20-4-941 &,.k, • Gençler, D. s. · 1 8. 
26-4-941 Bşk. • Harbiye, l. S. - M. S. .\ltay - Geaçler, D. S. ·A. O. 
274-941 B.sk. • M. s., t s. - Harbiye A. O. • Gençler, D. S.·Altay 

8-5-941 G. S •• Harbiye, Ft>. • M. S. Altay· ~ A. O •• D. 
{·5 941 Fener • Hrb. G. S. • M. ıııpor Gençler • A. O., Aıtay-D. 

11-5-941 G. S. • Bıtk., Fener • 1. S. GMrler - M. s., Hrb •• D. s. 
17-5·941 B~k. • Altay, t. S. • AL Or. Fe. - Gcn('ler, G. S. • D. S. 
18-5-fMl BŞk. • Al. Or., t. S. · Alta~· G. S. • Gt'nçler, Ff'. • D. S. 
z.ı.5 9U Gençler • G. S., Fener- D. S. B~lc. • Alt.ay, A. O •• t. 
25-5-9! ı Gen~lf'r • Fener, D. S. G. S. B,k. • A. O., Altay • 1 
31-5 941 A. O •• Harbiye, Altay·M. S. 

1-6-941 Fener - G. S., Bşk. - t. spor Altay · Hrb., A. O. • M. S. 
7'6-9U Bşk •• Harbiye, 1. S. • M. S. 
S.8-941 Bşk. • M. S., t. S. • Harbiye Alhnonla - Altay 

15 6 94 t Fl"nPr · Rşk., G. ~. • t. !11por D. S .• M. S., Gen('lE'r · Hrb. 
"' Ci 'Hl O. S. - Altay. Fe. • A. ordu 
.?2 fJ 9 tJ G. S. - .\, ordu, Fe. • Altay D. S. • Oenr.ler, Brb. • M. S. 
'?9 6-Dtı G. S. - &k., Fener - 1 spor Gm('ler • M. S., Hrb. • D. S. 

5-7-9.U •·e. • Harbiye, G. S •• M. S. 
B-7-9-11 ' G. S .• Harbiye. Fe. • M. S. 

1 ınh;sarıar U Müdürıüğünden : _________ m_u __ m ______________ ~ 
l'lnııl Mlkdan Eblltnw. tekli 11aatt 
Lamli demiri "X,, 20.000 Ad-:t Pazarlık 10 
K6ı1e muhafazası "r" 200 Kg. " 10,30 

lkherl H cm. amJakta 
··x·· 4 delikli nndık lçla 
"r" 4 delikli nndtk lçta 

Cam çivisi 35,45 m/ m llk 151 ,. ,, ıı 

I - Mevcut listesi mucibince yukarıda cim ve mlkdarlan yazılı mııl,..eme pazarlık uırullle atm aım•c.d 
n Pazarlık 27. 3. IHl per§embe gUnU hizalamıda yazılı saaUcrde KabalaJjta levazım ve mtlbayaat ,.W 

sindeki alım komlayonunda yapılacaktır. 
m Liste aözü geçen tubede görillebllir. 
ıv - lateklllerin pazarlık lçlıı tayin olunan g'Un ve aaatterde tekil! edecekleri flat üzerinden yilzcle T,8 ... 

venme paraslle birlikte mczkQr komisyona müracaattan. (2lt7) 

~~\PARA 
\\. \ RAY&TJ_TARIŞINI~ 

' DiREKSİYONUDUR ............. - -........ ~ 

1 T. iŞ BANKASI ı,.---------..... -------TaôlJ8 çaaau11eu ı l 

' 

Küçük taaarrul 

hesapları 1941 

ikramiye planı 
rŞIDELER : 4 Şubat, 2 lılayıa 

l Afuatoe, 3 lklııclte§rln 
tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 L.lık = 2000.-Llra 
3 

" 1000 " = 8000.- " 2 .. 750 ,. - 1500.-
" 

f .. 500 .. = 2000.- " 8 " 
2~ n - 2000.- " 

35 100 " = 3500.- .. 
o .. 50 .. = 4000.- .. 

100 
" 

20 .. - 6000.-
" 

ZiRAAT BANKASI 
~urulU§ wibi: 1888. - :iermayesı: 100,000.000 Türk Lilaa 

Şube w Ajanıl adedi: 266. 
Zirat "' t~.,. "" ....,. IHmio ,..,,.,...,,,,,.,_ 

Para lllıtktlrealel'e .......... Usnmt,e ....,... 

lknce Çörçil ile Hüseyin Cahit neral Frank.oya "Kodillo .. Romen. 
arasındaki benzerlik a)-ni derece lef' Ger.eral Antoneskoya "Kon
.. müessir olan baston He kalemin düktor,. diyorlar. Hiç merak etti. 
bemerliğinden başka bir şey de- niz mi. bu kelimeler nereden geli· 
iildir. yor. ve ne mana ifade ediyor diye? 

NOT: 14 mart 9U tarihinde Anim. ~!!!!~~~~~~!!~~~ 
ra bor!uınm dolar fiyatı yanll§lıkla .: 

Dokuz ay on gÜn sonra , 
1 

Almanya Polonyaya taarruz 1 
ile Avrupa harbini açtıktan tam 
dokuz ay on gün sonra mihver ar
~ İtalya da bir harp veledi 
t)ojurmuştu. 

Bir türlü sıhhati doğrulamıyan 
bu velede şimali Afrika ve Ama· ı 
wtlukta hacımat yapıldıktan son· 
ra. şimdi de Alman usulü teda\•i. 1 

sine müracaat olunduğunu görü. 

voruı. 

Almanlar bir tilki kumazhğl ile 
Bulgar'arı: "E<te'&> mahreç. ~arhl 
Trakya. diye ba~ırtıp ağızların· : 
daki peyniri aldıktan 'lOO,.a. üç kol 
dan rnnan hududura clo~ru indi· 
ler. S'J da 20-:teri,·or ki. \lmanla- 1 

rın maksatları propaı.?andalannm 
ya;:~-ğı gibi muhtemel bir t nıtiliz 
hareket ini önlemek üzere <'mnivet 
tedbir?~ri almak dlil doğrudan 
OOğruya Yunanistam taZ) ik fü: t. ı 
talyan _ Yunan sulhünu temindir4 1 
ÇftnkO çok müsait şerait içinde 1 
dolan ttalyanm harp vt>Jf"Öi hu· 
~ ~r bir vaı;yett~ir. 
K~ dP mrtul~ ümidini t\1· 

129.ZO olarak ne§redilmlıUr. 13.2.20 
Anlatalım: olarak tashih ederiz. 

' .. ' Ja,, Dif, Nesle, Grip. Bomatıama 
Nevralji, Kınk'rak ve Bütün Ağrılarıaı:r.' l.>ertnal K~T 

lc.tMed• il•• 3 .... alıııaDlhı. TA~LlnEMINOf.N SAKININIZ 
HF.R n:ınlr. rtıt.LU 'l(LITt'l.ARI ISR'ı\RLA 15Tf \ hlll. 

tanbul Levazım Amirliğinden veril:Jn 
nartcı askerı kıtaatı ıllnJarı 

·-.-~..... ----~......,------------------Beberlne U>Jımln edilfn fiyat: 100 kUMJ§ olan MOO adet zincir yular sapmın 
ekailtmeAi '!1'.3.941 salı günü aaat 11 de Enrurumda uker:t ııatınalına komı.... 
yonunda Yl!Jlllacaltt1·.Klltl temınatı 750 llrad1r.NUmune ve prtnamesl ko. 
misyonda cöıU'ür.T..ıılplerln beli' •akitte komiayona gelmelerL -<2161)(2250 1 

• • 
Beher ldloauna 2~ l<uruı tahmin edilen "5 ton ırutkoetik paaarlıkla aatm 

Rlın11cakbr. thale11i ~6 3 90 r,:ar~amba gtintı saat US de fzınlr Lv. Amlr
litl Satmalma komi-.vı nunda ~&pılacaktır. Tahmin bedeli :ıı,:?~O takarrür 
edecek tla.t Unrindea kaU temın•t almae&lıtrr. 4&rtnamest komt.yoada J6" 
rttHtr tBteltlllıol'lr. bellı \"aklttıı knmı~a g'!!lme1ttr1 '21lU 21•41' 

1 iyatro ve Sinemalar 

Şelair Tiycboau 

•
~~=,:;.-;da 1 

lmrahnın 
lnaanlan 1 

• • • 
lıldkW ~ t\f-medt ._ .... 

Gllndliz U,30 da 
Ulpm ... da: 

DADI 
Beyazıt. LOJeü, .u.ar&Y ŞehNmt 

aı ve Topkapıya otobUa c.:ı.ün olun 
aıuotur. 

Be;yoğlu Halk Sinemaaı 
BulfUn llattne 11 de, akfam il de: 

1 - RozaU. ı - Bomltalar yajaro 
k-. ı - RM11lll Mlkt. 

~ .............. , 
Dr. Kemal Ozsan 

lt.!1"ar yollan haatahlc 
ları mütehaııı11 

lleJotht lıtCOlW ~ N• "'' 
itana h 'VI IJ•at Ollaayu 

-'P"~· .... : 41Ull 

..,..., Bankumda lnlmttan.11 .... ..,.. CU&n'al ... "'"· .... - • 
~ llruı tıaıunanJara eenedt • deh ~kllece.11 lnlr'a 9t ........, 

pC&aa 16" Ucraneye ~ktlr. 
......................... Ora ı• ...., ae lll9llıls .,.. • 

& • MI • 1.181 • .. ....... . 
• • !M • • ..... ••• ti .... . 

.. • ıoe • ""' • 
DIKKA T: BMaptarmcsaJd oaraıar blı .... temde • ....... 

ıtlfaüyu.leN IJD'am119 gakt.ıfı t&ICdlrde "' 30 fUIUIJle .......,.idt 
KqldE"ler: 11 Kart, 11 .Huiran, 11 Eyl(U, 11 BtrtnclkAauB ~ 

rinde yapıltr. 

Maliye Vekaletinden 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden kal 
ması hakkında ilan 

Dııntalsiz bir kunııluklarm yerine dantelll bir kunıflukJar daJ'p 919 
yıuıaya kltt miktarda cıkanlmıt oldufundan dantelsiz bh- kurufluldatll ~ 
mart 941 tarihinden eor.ra t@davUlc!t.n kaldmlmuı kararlqtmlDUfllr·_ ~ 
telsiz bir kuru§luklar ı eüıan 941 tarihinden lUbaren artık ted&TUI e~%;..::. 
,,.. bu tarihten 1tlbaren ı.ncak btr Hne mUddeU~ yalnız ma.llfll'dı~ 
hur:tyet Merkez bankuı fUheltt:iııce .,.. CUmhur:tyet Merkez bankua fd 
bulunmıyaıı yerlerde Ziraat bankuı fUbelerltıee kabul edllebll~ktb' · -il. 

Elinde dantetr.s btr kut\lfMI' bulanan1&rm bunlan ~ Ol"P..! 

·---------.. -· 1 ~t llUl'lra w Ziraat baııkalan fll~ltır19ı" tebdil ettll".,._. .. 
~- (UU9) 


