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lıı hıgiliz gazetelerinden birinin 
~ g\lteı-e aleyhinde bir meslek ta. 
~p eden bazı de,•Jetler hakkında 
~!"ettiğj bir mllt.alca çok dikkat 
.. •let-ek blr meseleye t.em!!.<ı oo:-
~Or· İn j .J ~ giUz gazete8i ,bugün n• 

~ .teyo düşmanca blr hattı ha::Cet takip edip do yann ln~lltc• 
'"n g&Jebo ettiği zaman onun ci
~ lllertllğine sığmma)·ı rn 7.ar&r• 

)''-l ltl&sun kalmayı düşünmenin 
'O ~'J bir hesap teşkil edeceğini 
~liiYor ,.e bunda pek ziyade lsa· 

gösteriyor. 
ıı..~V\·eıee de 00.zJ miina8ebetlerle 
f1'6ttilimlz gibi, İngiltere tara
~ illn edilen harp· gayeleri 
t., 1.!~letlerec pek i.di bir suret. 
~ .... tarlar eciilmiftlr. :tngllte.re. 
lıt-~ iher milletin hayat Jıak
~lundoğunu tasdik ederek ba 
~ Almanlarm çlğnemetdne 
ile J_ obnak iı;ln ~ı ryor, netioeo-
1~ ~bir mlllet lıakMz bir mu.ama. 
"'t!.chıÇ&.r olmryM&k ve bagtin 
~· bazı parçalarını elinden 
~ yamı İngilt.erenln gale
tt,--e, \ekrar orüan lreA-nlr-
~ d~~. . 

)' ttlterenln mllletlerla httrrt. 
raıet 'e istiklali, müsa,-atı p~ 

111'11ida.raa etın~ ve bunun· _. .. 
crııu srfatiyle mütehakkim dey. 
~ ~tle mücadeleye ı;onuna dar 
~ "'1a karar rnnne81 tnglltere 
1lr bir zaaf sebebi te§kil etmiş· 
tı..;. 'Ya.nn 1ngilte:rmln ve Amori
lı Ilı galebeslle sulh aktolunaoa
"N ~' yüksek \'e insani prcn• 
""~re uygun prtla.rla. bir bey• 

'QllleJ siyaset nizamı tesis edi. 
~'1.ee en büyük kaba.bat bugün 
ı.......-Unıane ,.e ha.rh heM.plan ile 
k.~Yeto \"e ahlika ~ı suç 
~' olan mllletlere ait ola. 
,.,:;'· ~Çiinkij bunlar, yalnız Al
.._.~ korktu1a.r , .e kendUe
ııı.... eıı Ufak bir tehlikeden bile 
~ tatmak için medeniyet cJe,. 
~hıyanet ettiler. Bu hıya• 
~bir cezasnu gönnlyecck 
~ Yunanistan gibi hürriyet ,.e 
~aııistan gibi hürriyet ,.e 
~lr i§lkı bir milletin bu yiik. 
~ ldea;ı uğnında o kadar feda• 
\'11n: Yapmasuıa ne lüzum vardı! 
' lstan da hudutlarmı Alman
e1&..-. 'cabilir \'e Almanlann hu. 
~~dan ~ktıklarmı görmek 
b)'~ lııgUlıJerin galebelerlnl bek• 
sotUJ'dl. N atlle yere de birçok 
~ gencinin kanı dökülmezdi. 
liJ llkt 'Yunanistuı hiç böyle zc
\ ' e lbenfur laesaplara kapılmadı, 
~eıslıı.i yaptı. Bö) le bir Yuna
~ lbilstakbel sulh moahede
~~le tekrar dirilmek hakkını 
~1ır. Fakat bil'!:Ok mem• 
~ er miistakbcl galiplerden 
' ~ 8ebıpatl bekllycmczler. Bu 
l~lgartstan Almanyaya karşı \>' ettiği meslek yüzünden 
!'lele topraklarının bir kısmını 
' etını, bulunuyor. Yarın' bu. 
~ hulbafaza edebilmesi kabil 
ı-.._ !'Sade bu l,.'U.<tpedllmlş parça• 
l'ı Jrtrı ladtıstyıc )ine eski hudutta,. 
~ıı de rahat yaşamMma galip. 
~~ildi flılisaacJe cdcceldcrı de şüp· 

r. 

~Son ıantaıllarda Fransa ba ~ii
'~letlerin küçük , .e idi he. 
)C)t l ı takip eder gibi görünü• 
'e • hgiltere Fransaıım eski pn 
'°":tefUc dhilınesine taraftarlık 
~eriyo~ \C bunu _vaadediyor: 
~~ kı İngilt.ererun galebesi 
~ için mohakkak bir kir ola.
~lr. Fa.kat her lhümale br1ı 
>-, 1~ İngiltere aleyhinde Alman
\>~lı e ~rleşerPk ıhareket etmP.k 
>C)t Yh ihiikiimctipee faydalı görülü 
" · ·~u idi , c küçük hesahm 
C)~'7. hlilleti idn pahalıya m,ı 

•nda.n ~ok korkarız. 

göç başlıyor r 

Bunların T ekirdağından vapurlarla 
nerelere sevkedileceklerine 

ait program hazırlandı 
B iıet ald ıkl arı halde v a ktinde 

h a reket edemiyenlere h er 
tü r lü kolayl ı k gösterıliyo r 

Kendi arzulan ile Anadoluya Tra.kyadan Ana.doluya geçecek 
geçmek istiyenlcrin tren yoluyla. olanlara ait program hazırlanmı~ .. 
na.killerine devam olunmaktadır. tır. Bu program şimdilik Tekirda. I 
İfita.nbuldan ya.ptla.ca.k nakliyat 7 ğmda nhareket edecek yolculara 
hazlra.nda bitecektir. inhisar ctm~kted.ir. Diğer vilayet. 

Mezun :zabrta Dlt!murlanndan bir kısmı Takslm lbldeııl etrafmda 

1stanbulda.n başka bir de Trak- !erden beklenen malümat ve taf"• 
ya havalisinden Anadoluya geç .. nif .işi tamamlandıktan sonra bu 
mek istlyenlerin niı.killeri vardır. vilayetlerden Ana.doluya geçecek 
Bunların na.killerinin 7 hazirandan olanlann na.kil programlan da ya. 
l!IOnr& da devam edeceği anlaşıl,. j pılacaktır. 
maktadır. Trakya.dan ilk meccani göç 31 

Mayısta ba.şlıyacaktır. Bu ayin 31 
nde Tekirda.ğmdan hareket c:de • 
cek kafile şehrimize gelecek, bu. 
ra.dan da Mudanya tarikiyle Bur .. 
sa, B&ndnma t&.rikiyle de Akh;. 
sa.r. ve havaliaine gidecektir. Şeb. · 
rimilden deniz yoluyla Ana.doluya 

Polis 111.ektebinin 
Yeni nıezunlacı 

Hür Fransız 
tayyarecileri 

(De\"JUDı 4 ilncüde) 

Emniyet ordumuza ilt ihak etti 236 
memur bu sabah Abideye Çelenk koydu 

Suriyederi Rayak hava 
m~ydamm bombaladılar 

· 1 Oğleden sonra mektepte diploma tevzii merasimi var 
İstanbul polis mektebmin elh başla ve tam bir f crağatlc yapa.. 

Kahire 20 (A.A. ) - Suriyede 
Ray&k tayyare meydanına yapılan 
turru7.& müteaddit hür .~ 

JıUdtla.n "iftjriJf etmllör. ~ 
.... ..,, ..u.ıaa' .. ,,...... a..r. 
~mıı, h&nprlarda ~r 
.Çıltanbııııtır. 

Suriyede. 
A skeri haberlerin ne§ri 

yasak edileli 
vı1ı, :o (A.A.) - Beynıttan bildi. 

rildlğtne göre Suriye ve Lübnan fev. 
krı!A.de komiseri general Dentz umum! 
emniyete, mnu müdafaaya ve ukert 
vaziyete ait her tUrlU haberlerin neıir 
ve ta.mimin! yaaa.k eden bir emirname 
çıkannı11tır • 

vııa1etıa. ba 
saballlll :tamimi 

Şehrin ewtQfi'\ müsait yerlerinde 

Temizlik amelesi ve 
mankumlara u.mumi . . . . 

sip·~.rler kazdırllacak 
Arsa 
• 

sıper 

6 aya 

ve bahçelerinde 
kazdırmayanlara : 
··kadar lıapis var 

Bugün öğleden ııonra saat 14 de 
vilAyette bütün kaymakamla.rm 
jşÜrakiyle bir tople.ntI yapılacak· 
ur. Bu toplantıda evlerdeki ve u. 
mum.i ye:rleiaeld ~per ve aığı .. 
nakJann kontrolu ve . yeniden h u· 
sıisi aığnıaklarm ya.pt.mlmam et. 
rafrnda müzakereler ·cereyan et • 
cektir. 

Diğer ta.raftan. vili.yet, bu sa .. 
ba.b halka tebliğ edilmek üzere 
ka,ıa. kaymakamlıklarına bir ta• 
mim göndemıiştir. Bu tamimde de 
nilmek.tcdJ'l' ki: 

3 - . Her kaza dahilinde umumi 
siper )"3pmağa müsait yerlerin 
kaza heyQti fenniyelcrince he • 
men teebiti ve buralarda. mahalli 
tanzifat ve heyeti fenniye amele.. 
R.i · ile b"erabcr cezalan ez olan 
mahklllnlardan da istifa.de ecliJ.. 
mek 'şartiyle umumi siperler kaz.. 
dınlmasr. 

Bu tamim kaymakamlıklar de • 
liletiyle ve mahalle ibekçilerl. po
lis memurları ve mahalle müınee.. 
l!lillen vasrtasiyle her mahallo 
halkına ayn ayrı tebliğ edilecek
tir. Faaliyete derhal başlanacak• 
tır. Her 15 günde bir neticeyi ra-

bayrağı ~klliyor. 

Dük d'Aosta 
Musoliniye 
bir mesaj 
gönderdi 

': ltalyan kanile sulanmıs 
bu topraklara yakmda 

döneceğiz ,, 

Habeşiatanda dört 
İtalyan fırkası hala 

'mukavemet ediyor 
Roma, 20 (A.A'.) - Dük d'Aoata 

Musolniyc apğıdakl mesajı gönder. 
ml§tir: 

Fazla miktarda bulunan yaralıları. 
tnızı barındırmak ve onlara bakmalt 
imklnsız bir hıı.le gelmiş ,.c \'aziyet 
gijııde:ı gUne mU§kUU~l§tl. En bU.. 
yilk 1'edah-Arllklam katlanmak prlilc 
bile ınUdafaa ancak az bir müddet 
devam edebilirdi. Binaenaleyh dU~ 

(Devamı 4 tinctide) 

Bir Mısır vapuru 
Atlantikte battı 

Vapurda 26 Amerikalı 
: haatabakıcı vardı 

ı - Evvelce kaztlml§ olan st .. 
perlerin kış mew~i dolaytSile 
dobnuş veya." yı1nlınış olanlarmm 
temizlenmesi ve yapılması; 

porla. vilayete bildir,..ceklerdlr. Ne,·york. 20 (A. A.) - ln.gi .. 

2 - MUsait ar8a. ve belıçelerdc 
halkm korunmuı için kazalarda 
mevcut nümune1erine göre yeni .. 

-·~ 

Kaymakamlıklar, emrin lıilifm• lh·. Amerikan seyyar hastaneler 
da hareket edenler vilılyet ve ka- cemiyeti tarafmdan bildirlldiğinr. 
za idare heyetten karan ile p8l'a göre cenubi Atlantikte lbattiğı 81>y 
cezasına ve paııif korunma kanu· ı lenını Za.mzam adındaki Mısır va .. 
nuna göre de 6 ay hapee :mebkimı purunda 24 Amerikah sc-yyar ııu .. 
edtlebjl~ekleNlr. tane ~~mı buiunuyordu. 

dördüncü devre mezunları !bugün ca'Jdarını bildinniştir. 
&at 10,30 da Taksim Cumhuri. 'Ntku müteakip geçitremıi 
yet a?idesi. ö~ünde toplanarak yapılnu§tır. 
mera,sit)'Ue ~-bid.eyc ~enk koy· Bugün öğledcnsonra da. polis 
mw ve ~dıçmi31.enlir. meııt:miAin Yıldrmaki binumda 

-~~rasıme, 10,~ ~ ~ndo- diploma tevzii merasimi yapıla· 
muzıkanm çal~ıgı ve yenı .. me. cal...i:ır. Merasime 16,30 da başla
Z1:1!1.lann. h?P tbır ağızdan soylc· nacah.'1.ır. Bu münasebetle mek· 
dıgı 1stıklal marşıyla başlamış- t e tek" h "tl •:ı.. 'd · p 
t Ma.,..;~ ··te ki • b.d p ı şe ı er auı esme era.. 
ı_r. ~-:;. ı:ıu .. ~. p, 1 eye em. palas hfı.disesinde ölen :polislerin 
nıyct mudurlugu namına çele~k isimleri konulacaktır. 
konmuştur. Bundan sonra, mik· 
rofon önüne gelen mektebin ibu İStanbul polis mektebinin bu 
devre birincisi Cahil Akhan, elli dördüncü devre mezunları 
bir nutuk söylemiş, ark~an- 236 kişidir. Devre birincisi Ca.. 
nm hissiyatına tercünıan olarak bit Akhan, devre ikincisi Safer 
vatan ve mmeleket hizmetinde Düzel, devre üçüncüsü de Fevzi 
Üzerlerine düşen vazifeyi canla Aytaç'tır. 

iŞ YERLERINiN BU SABAH 
KONTROLUNA BAŞLANDI 

İşci sağhğı için tesisat yap
mamış iş yerleri kapatılacak 

Mmtaka iktısat müdürlüğü, 
cumartesi gUnUnderlbcri tatbiki· 
ne b~lanan i§Çilerin sağlığını 
kuruma ve iş emniyeti nizamna· 

ÇERÇEVE 

Allah 
kahretsin! 

Necip Fazı l KısakUrek 
Allah, hesap ' o mantığa dayan• 

mıyan cür'et i kalı ret.sin!!! 
Biliyorum: 
Ferdi, ailc)i \'C conıiyetl mc:z.

. bahaya sürükler .•. 
Misali ben \cre~im: 
1914 teki (ittihatçılar) styat.e

ti ... 
Fakat Allah, c·ür'cte dayanmı

yan hesap , .c mantığı b;r kat da. 
ha kah retsin! !I 

Biliyor musunuz: 
Fenli, allcyi \"O oemiyet i ldam 

schpasma sürükler ... 
Misali yine ben Yere~im: 
Ataf:ürkten ewclld (İtilifçılar) 

siya1>ct1 ••• 

A ilah, ek>ğlonun kaq. 'gözü uğ .. 
runda ihtiyat \'e infiradı teı1<rden 
riyakar r,ömertHklerl kabret6ln ! ! ! 

BWyorum: 

mçsinin tatbikatını kontrol bu 
sabahtan itibaren bütün iş yer
lerinde başlamıştır. Esasen bun. 

(Dmamı 4 lincUde) 

l<'eroi, ailc~i , .e cemiyeti iflMa 
götürür ••• 

MisaH ben Ycroyim: 
Mlhl"er ııcyklcrinin, iiı'ididen 

besbelli \"a.zlyeti ••• 
Fakat Allah, eloğlunun kan 

gfızü uğrunda olmasm dJy9 ihtl. 
yat 'e lnfiratta kalan samimi ba
sisliklcri bir kat daha kahretsin! ı l 

Biliyor mu:ı.onuz: 
Ferdi, alle~i YC cemiyeti, (bR

siibidelmm t) ı;iz bir ) okluğa go
tfirlir ... 

Mi!'l8l.i ~ine ben 'cre)im: 
l\lih' erin ka.r!• ında bütün kur

ban bitaraflar .•• 

Allah, tereddütsüz teşebbüsü 
'e tcşchbüssüz tereddüdü, Allah 
akılsız duyguyu \ 'C duygusuz aklı, 
Allah tcennislz hamleyi \'C ham· 
loslz t<ıennlli, Allah temkinsiz ce. 
5arett ve cesaretsiz temkini bir 
arada kuhrctsln!!! 

Bir millet için aziz: olan nesne
ye meseli toz diyelim... İşte bu 
tuzun tc.rldhindc cc\'hcr d.lye De· 
riyo sürUlccck (Södyom) tooz 
(klor) \'C (klor) soz (sodyom) 
dan herhlrlnln, n millet hcsabma 
ö1dürli~ü bir zehir teşkil edeceğf. 
nl anlaınıyan her tcWddyl Allah 
kahret..ln!!l 
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BUYÜK KORSA!.J ROMANJ 
• 

39 f azan : KADlaCAN .KAFLI 
D~nizden uzak olmak Ofelyadan uzak olmak de· 
rnekti. Ömer hemen fikrinden vazgeçti. Zaten 
Tahir dP onu bu mesele üzerinde lüzumsuz dere· 
cede titiz buluyor, tenkid ediyordu. 

Tahir sordu: 
- SUleyman reis nerelidir? 

tUn hayranlık gö.stermi§, demişti 

ki: 
- Sınopluymug. - Burada sana devlet var! 
- N:ıe1l bir adamdır? Ben de senin yaşındayken gelmiş. 
- Uzunca boylu, c.smer yüzlü, tı=ı; fakat pek cahildim, timdi de 

kara bı~ıklı bir jiğit... öyleyim )·n .. <.,ahlllik kötU şey, kö 
Onun ağzından, bıımundan, ka. tU ... 

ra.kterinden bahsediyor, memlc • 1 Onun kulağına sokulank f.JAve 
ketinde bir halum.lık yUzUnden a• ediyordu: 
dam öldlirdUğUnU, orada 8.llihcılrk - Sakm yeniçeri olma. O ocak 
etml olduğunu süylUyor, lakin bozuldu. Serke-1 adamlardır, ni -
hunlal'a r ğmcn hakklle anlnlama zam tanımazlar, hoyrat olanlar Us 
dığmı :.!Ilarnk orada hazır bulu .. te çıkarlar. E.zllir, unutulureun. 
nanlar arasında SUleyman reise Levent ol. Ben Abdi reise aöylc
benzlyen bir!slnl anyordu. En son rim. Seni önce ayırır. 
ra onu bilyilk bir dikkatle dinle - Bu sözler Ömerin hoşuna gidi· 
mektc olan Ömerin Uzerlnde dur. yol'du; •imdiden dostlar kazana. 
du: ralı: babaslle kendisi araamdaki i~ 

- Aba, bu delı1.a.nlmm kıran. tilifı tatlıya bağlamak imkA.nı da 

tasr. Yaman Karadeniz uşağıdır. çoğalacaktı. Koca 1shaka rica ct-
Leventler onun gemisL'le yoldaş ti: 
olmak için can atarlar! ÇUnkU - Ben Tabirden aynlınam; o 
mal .canımı değild:b'; gok cömert benhn ağam gibidi~ 
davranır!.. - İyi ya .. 

Ömer hafif sararmı5tı; etrafı,.; Biraz sonra onun kıç kasa raya 
na bak'ındı; bUttin gözler ona çev doğru gittiğini, birkaç basamak 
l'ihnişü. 'B~rekeı venWı ki caki merdiveni çıkarak kızıl çuhadan 
levent r,imdl Mehmet hocanın Fa.!! çadır altmıı. girdiğini gördüler; 
kıyıların'\. yaptJğı seferleri, Re - döndüğü zaman yUzU gillüyordu: 
cep reisin on çok kış ort.a.smda - Oldu bitti! Diyordu. 

Mesina ıboğnznun ceımp a.ğzma Sonra artık bin kulaç yaklaştık• 
yaptığı baskmlan anlatmağa ha~- lan şehrin ve civarmın muhtelif 
lamL5tı. noktalannı göstererek anlatıyor • 

LevenUeıin .kışlalan limanda du. iskelede ve oldukça dUz bl.r 
ve hemen bemc>n şehirden ayn bir ila.htlc yakuı ohm kara parçalan 

yerdeymic;; zaten en çok iama.n. Beni Mc~an, Cezayir! im it, gel'
lan akınlarda ı;eçcrm1.ş. Yeniçe • rin. ismi bundan yahut eakl illim
riJersc FE'hrih içinde KAsriye d<ı - terinden biri olan Sczarea kellme
nileI?t ~ 4ııltladW otunırlanmş. 1 sinden .ıe:Jr~~ı}p. CH.a.lrln 'fMiui\ 
Halkla tcm~sları daha çokın114,1 'duğu s'iınfı :il!:.nkli ve Ince hli' ~c· 
halta ~efılrde kendi Ul1'Ctlarile rlt gibi u;\ıy~rdu·;. ~nra 'tç°eriyO 
meşgul olurlarmış, Hm- serttl Ce- doğru çabuk yükseliyor, blrçok te 
zaire gelen acar delikanlılardan peler halinde şehre hikim olu • 
çoğu lev<'nl olmak istediltlcrl için yordu. Fa.kat bunlardan yabm iki 
ycniçeriliğ<' girmek daha kolay • tanesi ye.km ve diğerlerinden 
mı"; bu orağ'l. ~vvt:>lfl kendileri iı:. yilksekti: adeti l}Chrl iki taraf • 
tiyenle" alınır, yetmeme ötekiler t.an kucaklıyor, himaye cdiyorlal"· 
de ayrılı Öm .. .hemen babr- dı. Şu tepedeki kaleye Sultan ka-
sile ka~ıl • .ıaıak için film lesi derlermiş; eulh zamanlarında 
dilik yenlçeri olnıa;>ı dilşUnUyor • orada yüz kişi bulunurmu.5. Onun 
du; lakin bir defa girdikten sonra daha gerisinde yedi köşeli ve asıl 
bir dıı.ha bu ocaktan aynla:mamal· <;evrenin kırk metre açığında yeni 
ihUmnli de onu korkutuy'OTdu. Bu kule görilntiyordu. Şehtln dip tn • 

:uı sordu. 1 rafında ve ı>n yilksek noktada hı-.. 
Yeni rllikt_en . leveııtli~e, ıun~n kuıeyP. Kasba yahut f!a.to 

kv ntllktcn yc>nıçcnliğe gccıl - derlermiş; bir cephesi ııaıl surla 

mcz! biüşikmi~. iki burcu \·arınış, bu • 
Deailer. Dcııiulcn uzak olmak 

Off !yadan uznk olmak demekti. 
()mer h~en fikrinden vazgeçti. 
Zaten Tahir de onu bu mesele ı:

zl'rinde lilı.un18oz derecede titiz 
buluyor, tenk't cdi)ordu. 

Gittikçe daha tehlikeli mınta • 
kaya giıdıklcri cihetle sahilden 
gidiyorlnr<lı. Bu sahiller sığdı, pek 
çok nokt..nlarmda baştan kara et • 
mek ve gemldl"n cı1tmak mUmkUn 
dil. F'ilo hnlind('vkc>n geceleri yi.!-

' 

nun muhafaz.ilsı y<'ııil'crilere ait -
rnifı; Cczair hazine'ii oradaymış. 

( Deuatrı ı vur) 

Yeni Sabah 
Hllaeyhı Cahlt Ynlc;ın, "$Ut1\'C \'8-

zlyetı .. ~lıklı ~rl nı11k11lclcrlndcn 

UçUncüsUnU yazmıotır. 

Kuharrfr, bu makale.!llnde Sur•yr. 
nln alacağı muhtelif \'Rıı:lyctl~re göre 
Ttlrklyenln nokta1 ~nnı tahlll ,.~ 

tetkik C'lmrktedlr. 
mı ol uz kulac deıinlikte, demir a- ı Hlls viıı C'alılt Y:ııçın dh'or ki: 
tnr .. k y . ...mak ıidC't olduğu halde "~ıırlp·deki l"ranıur. lcf:trMil "~1<1 

Abdi reıs hunu yapmıyordu .. Cc· ı;eklh·Je d••\"l!nı ı'<l4"C'l'k midir? Alm·ır-

z:ı.irr bir an PVVl'l ulal}lllak ist • 

diğine AUphP 'oktu. 

ıarın "ıırl~ .. iı"krl.1d~n llıtlfndeo etn~·· 
fl'riıı • mu-ıınılı• oluıml'ıtk mıdır~ \"ol_ 
!la \imanlar SıırlF·~l n"':l'ıı kln"rt. 

Biı perşembe ~babı vaıdiya teori~ •~raı •~'"'k orad:-n lnıka ııe<". 
S<:vinç}P bağırdı: llM'k ,.,, tralu da 7.aptrtmrk plluıını 

_ Çezalr! .. Cozair!.. takibe lmlkncaklur mıdır~ 
1 Bu mubt4ilf lhtlmaJlf"l-e jt'orl' TUrk'-

Şimdı herkes kalkmış, kadirgr. '"nln ~ırh·~ hakkındnkl nnktal nu. 

nı•ı provasınm çevrildi!,'1 noktay°' f 7.arı da teh~lllC t'tllll'k :r. rııridlr. ı-·ran 
krctık b!r taş yığının: andıran y1:- ı.11.lar ~urirl' mancınsını ıntltattkedt>n 

ı ı> baKı~ordu. Onu daha evvelden 1 soıırn olduğu tanılıı sô_ylı• bö,\ it! hlamf! 

b'ıknc defa gönnPmiş olanların 1 ettlktıırı \'f! kar,tMn!ık 111hunmıt lml,\-
dıın \rıı?ı• .ı,ııt .. rl f"'l•dlrdc, bizim ltlıı 

t. ı ı oul.um'.I, hatta orada biı şf· 
, •'tio;i gibi ıl ..,. ıtıc hır vıo.ly"'t muhıı-

ıı_; ı hulundufıınu kıı bul " .,, "'lerl - hı , 8 c.tml'l. teu tıa"k" ·' a1ııhll'ak btr 
nP lmkı\n yoktu. Fnkat bu be>lı·· 

siz w• kirli nokta yn\·aıı rav... b' -
yüdü, b"yazlandı, bir tıu; ~ ıgınmı 

.ındırdı. 

lhtıyar h Hr Koca 1ııhıık, Ömc- ; 

.. ey "'"' ·ıı.'lı~ 
.\1nı ınlıırın !';tırl\'t.' tll~·ynr,. RW'~'dıu•. 

lannd:ı•ı ı~tıfıulf! rt:lll'lf'rlııl" lfPllnc•e, 

bı,••i'n hıı 1 'if.l '" l•f'' fiH•tl bir emr'
"-n' 'dl~. <, n •r>I l>l'nlz Sıırt~ ı• U11••rift. 
drn \ ım ın t:ı' ~·nrplı•rl., hı --.nl11 n!_ 

rin gözle rinde okumuştu ki nn - , u•ı·~ u , ı ı~ııı rd: ..,r: f;·:ırh·,. t!ı~ ''""' 

lı:ttığı ma<"t nlaı ı en f~ 1 anlıyan o 1 mp ,• · ı'::ı ııın lrım .. ırılnl de "te!<11dllfı., 

idi, kC'nJ!siıtin tn ı'le ve baska · ı·c:ı.ı f' ı ı-ltında tPvllll llıırc•t-. ıtımr" 

şeylere benzeter k nnlatm!lğa c· • ııırr ır 'c ' ~ or. lrıglllıı:lı•r. rramııı1.l11. 

ı t 
• ._ __ •-b' 

1 
. Ö -n l•u • 'i. 1m \'1' ma dıırhıtl m~ıl>~hr., 

~ tgı uazıı .... ır ~n dl' nter h • 
lr c l r 1• 1 '~ '-r.rı• mr~ daıı\.•rın• borr• 

men hıitırlatıyordu. Onun okllına 1 h:ııdm ~n ettıırr. inzım fikrimiz.~. 
yazmıı bllçlifüni ögr ııinre bU&bü • Fraıı .. ı, ıüare .. iııin \lnııınlara bo mli-

19 mayıs 
piyangosu 

Dün Ankarada yapılan 
ketidede kazanan 

numaralar 

Milli Piyangonun tertip ettiği 
1.9 Mayıa fevkali.de çekilişi 
diln Ankara.da Sergiev1nde 
eaat 17 de çekibn:if ve bu çekil.iil 
kala.balık blr halk kUUeel takip et
miştir. 

Bu çekilişte kazanan numalan 
aşağıya yazıyoruz: 

S0.000 lira kazanan numar:a 
141893 

10.000 lira kazanan numaral&r 
2!2102 291262 

5.000 lira kazanan numaralar 
033764, 197016, 081184, 271499 
1.000 lira kazanan numa.rala.r 
Sonu 3103 i!P. biten 30 bilet 
Sonu 7829 ile biten 30 bilet 
500 Hra kazanan namarala.r 

Sonu 2100 ile biten 30 bllet 
Sonu 2553 ile biten 30 bilet 

100 lira kazaaa.n nunıa.nlar 
Sonu O:S7 ile biten 300 bilet 
10 lira kazan:\11 numaralar 

Sonu 60 ilı• nlh::.vct buluan 3000 
bilet. 

ı KARABOK 
~ ıi FA B R i KAS 1 

IYalova daglarındaıGenişıewecek 
l • d l Rizede bir de tel ger l çay o u li fabrikası açılacak 

KarabUkte boru, inşaat 
Çay fiyatlarında görülen li demiri ve gemi saçı 
yükseliş tabii sayılmıyor yapıhyor 

Son zamanlarda çay tıyauarmaa 

bir yHkseliş nazarı dlkkaU celp ot. 
mekte:Ur. AlO.ka<lar makamlara göre, 
meml::l:et d:ı.h!llnde daha uzun mUd-
det ihtiyaca klı.fl gelecek çay stokları 

1 
otduğu gibt y.mi partiler de gclmek U. 
zere olduğundan bu )11ksell§ gayrltu

t bil oımak gerektir. 
1 Diğer taar. tan, memlekellınlzdc 

yerli ı;ay yetiştirmek çln Hlzccle ku .. 
rulan çn.y fidanlıkları üzerinde geçen 
senedenberl ilk mahsul nlınmağıı. bıış
ladıil'ı mı-nde :tstanbuln en yakın bir 
mıntaknda kimblllr ne kadar uzun 
11cneı!rdenberl yerli çayın malfım ol
duğu ve köyltlıertn bunu kullandığı 

meydana çıkmıştır. 
Yalova köy}erine giden milli sanayi 

birliği umumi kAUbl burada köylUler 

Bir genç 

Anks.radan blldlrild1flne g!Sre l<"' 
arasından kılosu 40 kuruştan çay a.. rabUk demtr ve çelik fabrtkalarns" 
lıp aa.tıldığmı görm~ ve ~8y1Ulcrden genişletilmesi için esaslı tedbirler _. 
scrunca Yalova civarmdakı dag-ıann ı ıınmııtır. Demiryoılan in§&&tmda JcuJıo 
6aatlerce imUdnt eden saha dahilinde !anılacak ray ve travers im&ll ıçln ...., 
Ç'ly fldanlarlle dolu olduğunu ö6'Ten- ı zırlıklar bitmiştir. Bundan başka ("' 
ml§Ur. Sanayi birliği umumi klıtlbl 

1 
ml saçı ve ln;J&at demirleri de ~pıJ

bu çaylardan numuneler get:innlştır. maktadır. Muhtelit Jruturdakt BU bO' 
Umumi kO.Up bazı mtitehaesıslarla bu nılarırun imali ile aynca Rl.zede bit 
dağlara gider k tetkikler yapm•<ıtır. de tel tabrikuı kunıtmuı kararl&fU. 
Yalnız terblve ellllmedig·ındcn kafi lı So _._ K ~nıı 

• rı mış r. n zııma.nıaruo anıuu 
evsafı hsiz bulunınıy'l.n bu çay renk, fabrikalarında 1070 Tllrk tekn18lyeai 
lezzet bakımından bugUn ptya1111.da çalışmaktadır. Fabrikalar genı,ıettı
buıunan vasat çaylar ayanndadır. dtgt takdirde bu miktar bir mlalııı' 
Koku cihetinden noksanı vardır. Fa. 

çıkacaktır. 
kat esasen rayiha her çayda bulun-
mıya:ı bir hassa.dır. Bu nneak harman 
Jara muayyen clll.!I çayların karı,..tınl. 
masııe h881l olmaktadır. 

Bu sene 

Beyazıt meydanı 

2 lira kazanan numa.ralar 

Sonu(~) ile.nihayet bulan 30000 
1 
N·ışanlısını 0-·ıdu·· rdu·· 

numara ikramıye kazanmışlardır. 7 
50.000 ı;ralrk büyUk ikramiyeyi J 

kazanan 111893 numaralı biletin 
bir parçası İstanbul ve blr parçası 
da Gönende satılmıştır. 

Trakyada 
gürülmemiş 
bereket var 

Molozların aüratle 
kaldırılmasına 

çalıtılıyor 

Bcl<ıelye, Beyazıt m )danında ylYJ
lan b1naıc.nn rnoıozlannı auratle ~ 
dırtmaktudır. Bu halta zarfında tıııJI' 
radnkl moloz kl\nıllen kaldıntacak ., 
topraıt tesviyesi yapılacaktır • .BunU' 
acınra Koaka caddesinde yıkılmıt ot-' 
binaların yaya kaldırımı dışında kaı-' 
kısımları kaldmlacaktır. Koaka c-6' 
dealnd"n son kalan ve belediye ne .,, 
zuiı lbtılltlara yol aça.-ı ahfaP tılt 
buçuk kaUı berber dUkk&ııı da nÜıa1" 
yıkılmUjtır. 

10.000 lira kazanan 212102 r:u. 
maralı biletin bir parçası Ankara. 
ve bir parçası da Jst:ı..-ı.bulda, ikinci 
10.000 liralJk ikramiyenin bir par
çası Sungurlu ve b:X parçası da ls. 
tanbulda satılmJştır. 

5.000 lira kaıa.nan bileUerin 
dört parç:ı.31 lstanbul ve bir par
çası Edremit. bir parvaaı da Ayva.. 
ide ta ı.ııatılnıJftır. 

Diğer ikramiyeler yurdun muh
telif yerlerinde satılan biletlere 
faa.bet etmJttir. 

"t•ı_,'rdeki fOl'~P .;aki "' 
; ·nelerine 1pliktevziatı 

Mmtaka iktma.t müdUriüğii, 
evlerde çall!ftınlan çorap maki· 
nelerine iplik tevziatı etra!mda 
tetkikler yaptırmaktadır. Bu 
makinelere pllka ve 811'& numa· 
ralan .kooacaktır. 

lolik tevziatı, bu eeas ibııerinden yapılacaktrr. Numaralama. 
if i pereenbe gllnilne kadar bite. 
cektir. Şimdiye kadar 90 kişiye 

· iplik tevzi edilmiştir. Aynca 110 
kişilik bir de liste hazırlanın~· 
tır. 

-<>--
Tütüncülerin toplantısı 
Geç0ıı. 86*1 kurulın&auıa ait resınt 

muamelatı ikmal edilen ve te19kkli!U 
bir hayli gtiı1MtUIJ1 olan tUtUnoUlcr 
cemtyctl umumi heyet toplantuıı cuma 
gtinU ~apııacakttr. Bu Wplanuda. w. 
tünctllUğU al!kadar eden mellele!er 
gö rll ,tilece ktlr. 

1'ıtnı:ah , .. , bltaraftltt bm.tde ~ 
mal ı-!.:1wktlr. Fakat Fransfr;. Alman 
ıthirllj(I bu :nlsbet ClablUncle kaldrkça 

' fiirkl;ı.·t• lı;ııı !'ideli bir tellllke tefldJ 
dın .. ı \ru1;. ı\lmanlana Sartyeyt el. 
lf' •inr ı.M:lrmrlrrl, Surlyeyf! Mkf'r ~ 
1,111 mdları , .,. Ol ,Hl ku\.'*11 IRU't"tul 

\•'J !Ptm lerldlr ı.ı Türkiye için çok 
'nhim H' hrı~ nti l.lr khllk•• arz.eder. 

Almaıılar Sıırh1'~1 l!lttlA)'I' ve on. 
ilan lrıtka !i8rkm11~a feff'bbüs edeecl<. 
lt:r midir~ Şimdiki balde bu MJale "• 
\'et df'llW'ıte tmkfıu yoktur. Aynı u. 
m"nda, ıi,pht'lllzdlr ki ellerladfın geıllr. 
~ Alm.nlar bu ı.tllA llarelreUlıl fitle 

ç:kann:.l•ta lrir an blle tenıddOt et.. 
nıl3 1"1'.l'k~rdlr. l\lee&"ltı Almanların 1•
tıı_, ip ı,l<'miyt.'<·,.klt'rind•• değil, l•P•ı• 

~1lııaıııı ~ !H';t klıı rındadır. 

1\lmaııl1trın Suri)ed4ı prop1111andıl. 

y11pmalftrını tallrtkAtta bulunmalaı·1111 
tabiı aılıi. , ... t>lllrb:. hakı ayaklaodn. 
mak i~tf'dlklflrinM. , . .., aellere .-ııertn. 

den gf'IE·n yardınır yupmal.'1an gt"ri 
ıltırmlldıklarmcla fÜplw! olıanamaz. Al· 

m:rnl:ır ~a'uı1. Surtyf! '"' 1rakı cletfı, 
ı· ilistln!, : ıı .. ın, ~r.lreUlıtrabı da tıı .. 
~llzl01· al•\ Mili' harf!lw~ f(>fl·lk ede. 
c:el..lc·rdır. l ihRn harbinde biıJm Ara
t>lıt'anda, :rakta \'fi 8arlyede çektlklf'. 
rlmi:r.I ,\•,nanlar da timdi lna1Uzlere 
çl'ktirnwk lıtlyeMklerdlr. ln .. ll:r.lr.rbl 

hörle bir t11Jırik ,.e t.efvlkl ~ktanw
rl düı.waerek mukallll tH'9trlerl•I aL. 

kendi de öldü 
Kızın babası da 

aqır yaralı 
Ziraat vekaleti 5 makine 

daha gönderdi Gebzenin Tepeviren köyünde 
bir cinayet olmuş, bir genç ni· 
şanlısını öldürmüş. Nişanlısının 
bcı. basını ağır surette yaralamış, Bu sene bütün Trakyada gö· 
kendisi de ölmilştür. rülmedik bir bereket vardır. Ha· 

Tahkikata r.azaran ibu köyden valar ziraate çok elverişli geç. 

demirci Hüseyin, aynı köyden 1 miUşt~~mi müfetfü,lik, ,..ü•"iyc 
Ahmet kw N~i ile evlenmek . ~ . "' ~ . 
iııtemiş, nişan, nikMı hazırlıkları oryüc ve harman ışlerınde _genış 
da yapmış, fak.at bir meseleden mıkyasta yartiım tetkttclen yap
oolayı klzm be.a~a arumda. maktadır. 
ihtil!f ıkınca e\lfelA:~ kızı: öl• 1 Geçen sene Ziraat Veklıleti 
dürmUŞ~ Neşedlinin "ba1bas'L ~h-' 1.omrııkra iftçilerine .Ul orak mıı: 
medi d~ ağır surette yaralamış· kinesi vermişti. Ziraat Vekileti 
tır. Katil elinde tüfenkle sokak· i bu sene de. ~~dY!1- ~ adet 
lardan kaçtığını gören halk .pe. ı harman makinesı vermıştir Ma· 
~ine ta.kılmış, HUseyin de telişla 1 kineler. Çort~;·a gönderilmiştir. 
bir yol kenarındaki hendeğe yu.. 1 Ba:beski, Luleburgaz ve <;or_l~ 
varlanmış, elindeki sililım tetiği }'.ede~~ merkezler olarak seçilmış 
çalılara. ta.kllarak ateş almış. çı· tır. 
kankurtun kendisine isabet ede· 
rek ölmüştür. 

Talhkikata devam olunmakta
dır. 

Ziraat Enstitüsü talebe· 
si seyahate çıkıyor 

YUk:sek ziraat cnstitüsU talcr 
besind~ 300 kişi, yarın Anado
luııun muhtelif Y.erlerinde lbir 
tetkik seyahatine Çıkacaktır. 

Talebeler, geçen oose olduğu 
gtbi bu eefer de köy bayatı ve 
köylünün vaziyet.ini etüt edecek. 
lerdir· Seyahat, 4 ay Bllreceldir. 

Bakırköyünde 
bol su bulundu 

Belediye sular ida.re.sinin yap· 
tırdığı tetkiklere göre Bakırkö. 
yUnde kasaabnm 'biraz ilerisinde 
ıncıJzul miktarda su bulunmm~
tur. Art.eziyenle yapılan sondaj. 
lar 11eticesinde bu suyun terkos 
sularından .miktar itfüariyle da 
ha fazla. lezzet itibariyle de daha 
iyi olduğu a.nlaşı.mışbr. 

Surly;, ve lraka ~erleflll6lerl kifttllr. 
Bö)1C bir IJE'Y olursa Tlirkl~·enln harf. 
d dÜllJ'll ile DIWL .. ebetl tamamL'll ]ti'. 

.Oeceıktir. Saıi1e ve lrak Almanya
ıun eline g~ ne Mel'!'ln vo lskl'n. 

:aeıec!lye, Beyazıtta yıkılan ~ 
inkılA.p kUtuphaneııllc Katık& cad~ 
araStnda kalan mUaelleate şark kaJı\lto 
al !.nga ettirecektir. Fakat bu ~t 
Bey&P.t meydanının as!aJUanın&n ., 
tama:nen tan.zlmlnden ıso!U'a yapıl.., 
cağmdan ııtml1illk bu toprak ......... 
ye§Jt saha haline getirilmesi mukatıl 
rerdir. Bu §ekilde burası toz yaplll"' 
yaca!<tır. ı. 

Beyazıt meyıl nının teınizlcnmcal 
1f lhalo edılmiş otan mUteabblt dl~ 
ta.raftan Mısırça.rpsmm YenlcaP' 
meydanına nazır dUkkAnlar.n en~ 
nı d& bu ııatta sonuna kadar kaldJS'' 
matı t.aahbUt etml§Ur. 

--i>-

Ağaoğlu Ahmedin 
kabri ziyaret edildi 
Bundan iki yıl evvel, 19 tıtJ 

yısta. üstat ve mUtefekkir JJt' 
met Ağaoğlunu kaybetmi&tik· 

Ölümün Un ikinci yıldönUnıU ~ 
lan dUnkti gün, dostları ve ta' . 
heleri, merhumun Niı1antP.tJUl 
daki evi.nde toplanarak hatırat'' 
nı taziz ehmişlerdir. 

Bundan sonra merhumun bl' 
lunduğu Feriköy kabristantO' 
gidilmiş. merhuma karşı duyıa" 
lan lbağtfük ifade edilmi~tir. 

Memleketimizde Bokıit 
cevheri bol 

mıt olma.Jan taznng~llr. Biz meseleyi 
;J&IJm Türk menfaa.U b•lnmmdan mU. 
taıea ettlflmiz tçın, Atmeıı1ar Arap 

deruD Jlmanlan aolk kalır; ne Ba"r:ı Tayyare imalinde bUytlk ebeJP,_' 
yolu. Bu, TUrktye tçtn lloRularak ın.. yeU hal• alllmiDyumun ham ~ 
~ktlr, Jıavaaıabldan 111'Q('ktlr. Al. n_ ....... ,_ Um'-"'" 1 .. 

ülkeleri therlndekl , ırnıtlM'lnl hu 
bDhsettJtlmis Çf'r .bilinde bırııı •• 

tıklan IDDddetf ı de llfi milüı<. 
laale eıleı:ek fı>·. 

mna huet olru •. 
tedbirler ı 1111 • 

. • ı kanaatlııde~ l.ı. 
Yalnız, Alman· • ıa 8urlyf')·e usker 

cıkannalan ve ~ıırlyedlı yerle"nıı-1 • "'ı 

mc elc$1dlr ki bizi ml\dahaleyc ml"<'
bur blrakrr. '.förkiJ •' bugüıı Alman~ u 
ile komı:ııdıır n• .\lmıınya. ile hucıutı.ı. 
rnnız ~lttllq,:c ıırlmı !.tadır. Karadl'
nlz kryılat nda.ı b.ıı;lıyaıı 'l l\rk .- Al
maıa hududu biltlııı 'fnıkyıımnı lnata
tıyor. Rıı ~ember Eg~ dcnl:r.lııde nlhıı. 

y•·t bulmrıktMlır. Oııılan sonra. da adş.. 
lar ıı.nyı•tjindo ı:enıbt·r Aıınd,•ht sıd:4r
rln6 rıakltdlliyor. (:ııııaklutlıı BoA"an 
ilki Alman adaeı taraluıdan kapatıl

mıııtır. MJdlllldeu ıtlbereıı iRod06& ka· 
c r Mr zlııl"r glbl OO\'Dm eden Alınım 
adalar: ıee Akdenizd~ ııablllı•rlnıh: 

ı.ıJcf 1J1kıya ~virmlttlr. • lblğ,., rno. 
sa, ı>tre3e yerJe11ml1 olan Alınanlar 

~ıwııı .ah1Uerlrul7J kııı,aunış bir \ 11. 

:dyrtto bulundukJan için adalan ı·ldc 

trtrne1eri busıısl bir \."&bamet anetm1-

~'6blllr. Faka' berhalde buglln ıurası 
m1Jhakkakhr ki Karadenlzdoo batlı. 

yarak Ttirkl3e drafnııla gcnlı bfr At
man çc•mbeıi teeMtltı etmiftlr. Bu <;enı 
bt-rtn tamam olma,., ıı:lıı Alm.nlarm 

el olan _,_W&& memıeır.e ...- 1" 
mnnlula 1raJda, Surl,fetle, J\kdeıılı.. nız B&nmma. civarında değU, b.., 

1 
ık, <'tır.a.ldutlcdc ve Tnlkyada ıanııım yerlerde es. oldukça zengin yatal<~ 
h ~ lıududulll\JZ lınlonaeaktır! Türkllc l mevcut oldutu teablt edtlmi1Ur. ;su,. 
~e harlçW-.n ufaelk bir yardım bUe ı:-:- r'ft1fa Zonguldak, Alanya, Kıoı-~~ 
lerni~c<'l'Jdir. Geni' blı mııhaYra lc;ııı 1\leli. ~ebilk8yde :SOkat cevheri ıort' 
ele k1Iucalrz.. Böylt• bir tabiye tam mtt§.~r . 
~ lrıan tablyCllidlr. Çünkii her .-r. et 

tlklt"rl blkede usd müdafaa hntlanıır 
<' •\ lrel'f'k ~emredJk noktalardan 
ı.cndileı ine bir akın kapıil a~:nıı,ıar
d•r. alr Alman hlicllDID mantrkaa 
'l'rak,r.ı yoluyla beklenebUlrdl. MQllUI. 
üaıı, Surlyeden Alman kur:f!tlerlniı! 

tet-avU·~ edebilmeleri dtlne &dladye 
kaüar klm8enln aklına gPlemer.cll. ~ 
~Un ıfo bu belki bir hlilya.Jan ve vc.. 
himdoıı ibarettir. Fakat Almanlar Su
rl~O) i \.'I' lrııkı istil.A. t~erl~ bir ha
kıknt ııauıı~ ıgirttektir. Binaenaleyh, 
'l'Urklye l~ln Alınanlann Suriye ve t. 
rıtlca y.-rleşlllf!lerlne, oo babMtna olur 
a. olsun, mtimanut etmei<'Ye mütte.. 

nklerlmlz tngtllıderle Uımu1 mubafa-
7l\ e:rlt·ıııı•k, harici dünya lifi daimi 
bir mın aııala yolu bl~ en kat.I 
bir 'nl7Jfedlr. 

Al.omn)a ili' d0&lane münaeebetlerl. 
nı!z Ctf'vam ederkeıı \e Almany• tara. 
fnıdan her vMUe ile do,.tlulc w nlnat
lıın 'erlllrkt"ll va:ıı.lyetl böyle ka~ 
lık ;;ö1'11M'fe bak 'V'IU' JDIClır f Bn aok. 
ta~ ı yarın tetkik edecell&-,. 

Tramvaylarda yaz 
tarifesi 

Tramvay idaresi yaz tarif~ 
nin tatibikine ba.şlamıvtn°· ,. 
nelden ilk araba. 5,55 de. 9()11 tt 
raba 23,35 de hareket etnıelt ;ı• 
dir. Fatih_ Haıbiye hattJnd.a~ 
araba sabah eaat 6 da, ...,,... 
22,50 dedir. 

D. ~ ~·'- ·ı . _ ... -·---'• d3 lgeT n- I Va.ntaıar'»-:-_. 

yaz ta.rifesı, ay Oaşından .!~ 
ren ta.tbik edilecektir. BöY~~ .. 
aef erler sabahları ıı>iraz (Saba 
ken başlamaktadır· 

--<>---

Maliye vekili .Ankar•1" 
döndü 

Maliye Vekili Fuat ~.!!; 
dün akşamki ekspresle şcıu~·-
den Ankaraya ~· 
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l ~}.~!:J!:I.... -~. Ta r i h Almanya 100 binden 
li~ya (l:"··a·S·.,a· n aşa fazla Fransız esirim Ec~~h~bt~s;~~:ir 

hrrakıyor Hes ıngııtereye 
\ t l'"şı, 19 (A. A.) - Amiral 1 h · · t . 1 

"T,• {fclzetesı, Namık Kena. . su 1ç1 n g l rn 1 $ 
r-'~anııc muhasarası'' isimli DarlaJJ, yarın ısn.:ıah Paı ıs'e ha· 

tefrika etek üzcred·r. reket cdcce.At:r. Cl'rllıı, lll (A.A.) - Bir hususi mu· 
•'kahramanı Tiryaki Ha- Vi~i, 19 (A .• 1.)- Ofı: habır b!ldlriyor: 

Osmanlı tarihinin en Rcsmı bır te;.,116, ytiz binden Aluıo.n mulıtcll! habcrıer, gazeto 
r <..:.il v~ rn~hur şahsiyetlerin· fnz!a l• r-..ınsız esiTin•ıı Alman tınşmnkulelcrı ve bunlard!ın radyo 

ı ır; Avrupa t~hleri ta· makı:.mları tara.tından ecrö23t ne1ıil"tı. Hessln ıcyahatindekl bakı. 
d.ı aynı ehernnuyetle bırakılacağını bıldirmekt.e1ır. ld ml!!rsadııı blr BUlh akdi nldu[;ıınu 

~ n bahsecl'lir; hatta Fransız - Alm~n müzakereleri söylem.-~c müsait bulunmaktadır. 

t 
l tar. hlerınde resimlerine fia.yanı mcI!lntıniyet bir tarzda .Atm:ı.nyanm ikinci mUmtaz şnhs1yetı 

Il 
olum·r. O -Oevirde de• am c.tıncktcdir. btiyU'r lı!r idealist oıup dalmn kcn • 

b r t 'k 1d re \"C e1·onomı· bakı d dine mahsus bir Alemde , .. ~ıyurdu. at dolayısiyle rc •. :m ' ~. mın an .. 
l . n' ct.T 'l ur erde lıi<: ı.'}lcri başında bulumnalan Jü. Hess 1918 deki muhnrlp zıhnlyetlni 

. 1 ' ] a·· Uı,şryor<lu. /.Jmanyadn daima yaşıyan 
1 

ı :bunun icin resim zum u o.an m 1.ıuı ar ve en us. 
ı vardır. Yalnız Fatih gibi tri ve zirn<.t MUCSS€'Selcri şefleri, bu zumı.rct ıoıs dckl:.e mU,a.blh bir 

, \ r V<.> " rbcst C:. "1\inccli E;imal ve ~ar'~ memnu mmtaka- felflketın h"r ne b:ıhasma olursa ot· 
" acbm ~ll İtikada ehemmi lnrma gıreb;Jcct\Jı:-.rc1:r. f.UD t"'kerrUr etmemesini isUyordu. 

\( emı •bazı reaimler ya;:, Bazr sm!f t:.ir!eriıı memleket- Harbe de\·nnım P~k tok insan haya_ 
' L'- 1 · · d · h ltl d t:od'l tmın ,.e muazzam servetlerin kaybol· ı . I erme ıa esı .a nr. a mc u 

l' ;ı...• ı· t tk"k • ·· d d' mnı;ı dı:onıelt olacağını dUşUnen Heıııı, . a .. Ha_:ın P""'"' 1611 sene- uır p an. c. , ı m. n· ·ıın _ır. d ...,..... Eld d 1 l t h b §alıef bfr temasla bir tavassut tcc. 
nı .O. u. Afyon müptelası ol· . c c 1 ~n : t n~ 1.~e ar e ış. rUbetrlnde bulunnıak istemiştir. Cua.. 

ıç n T ıy 'a denildiği vazı. tırak ctmış o ~n bı:lun erb~1. on. retli hareketi ve cUrctk~rltğı ile İn • 
l da Afyon ccken bir ·ada- h."şılnrm ~v,l t::ı te-:nin etmek-
tı d ece faal zeki 'e ce· tır. Bu suı t. de ılı• olarn 1- serbest glllz crın teveccUhtinil kazanacağını 
ıınası ıhtinıuli 'yoktur. Be\· b!rakılac~k. C<"'İt lC'rin mi'drır · 100 ve sôz!Prln'1 inanııacağuu Umlt cdJ -

J
rr ralık cckmia de adı çık. bın ve. belk_ı de:> b;r.a.z d<>ha f;7la yord•ı. Bu !Ubarıa Hess htıdlneıi deni· 

If ~ tah d J k len bu mesele hakkında Almanyada 
111. ~ asan pasamn nereli ve 7mMın c ı m~ teaır. .:ı hdlf! deveran eden pek muhtelif fnr:ı_ 

O<"~lu olduğu hakkında. bir a.yıs an.ac;rr.~.sı 1·1a mt•kay-
~d.if edilmedi. 1574 de yet yaş ve ağır hastalık gibi va.. zlyclcr )~anl!§tır. ÇUn1dl Alman gazc. 
ın r· ~bdan bulunu- kalardan bac't:ı, evlenme \'C do. teıert lıç gUndenberi hiçbir kelime 

~ "b• h I1 d yazmndudarı için İngiltere haberleri 
Sonra yirmi yrla yakın gum gı ı :ı er de yakın :ık- mntfım değildir. 

l'cıan Ziketvar beyi ve Bey· rabaya me.,.'.!Ul ve se~best. mınta- :ca hl\dl&e esaaı itaat olan bir rejim 
ı ldu. Eflii..k muharobelc kaJar n.rasındnki hududu J::"ecı• ek için çcUn bir darbe teşkil etmekte 

il ;t t k başına düşmana saldı; serbestisi verilece~tir. Bu husus. ve hnrbl bUtUn ,-aıutaıarıa idame e • 
v lllukavemet ettiği sırada ta pek yalanda bır nizamname derek her iıc bahasına. olur&.'1 olsun 
tarn.rından kemerm· den tu- neşrolunaca.ktr. ..ı ...... IH • tı t lh ı l':ıı zafere c.~ .. e6 • ıs yen rcsm z n. 

ı 1 zorla geri alınmıştı. ----o----- yetin Jıcrkes tarafından paylaııılma • 

eli. 1 .. ~:~yid!~insoed~ Giritte asayiş mükemmel ~~~::e!ö:S:e~~~~~~~0erh!::ııı:: 1 
~J..lt. 1 de ikinci defa Bosna Hanya, 19 ( A.A.) - F..ğc .a- derek bUtUn harpler gibi öldilrticll ve 

ilifi." ne o-bnderilmis; bir jansr bildiriyor: faydo.sız olan bu harbin devamına 
Sa~ arımı tır. Asıl şöh· DUşuıan propagandası Ciritte mAııl oımıı.k. ı.temıpe, ber medeni in· 

temin eden :Kanije mu.ba· guya. anarşi olduğu hakkında bir sanın takdir ve taa\•lblne hak kazan 
ond, n sonra gelmiştir. takım masallar uydurmaktadır. mı§tır. 

e Ka İJCYi muhasara Bn propagandalara göre Giritte Kahire, 19 ( A. A.) - Hess 
A ük F\..rdil}j nd ku. askeri erkU.ndan biri öldürülmüş hadisesi hakmda ilk hakiki Al. 
ındakı askcnn otuz bin ve onun imdadına koşan bir meL man aksülameli, Mısır hududun-

-mu yazar. Naima'ya gôre ropolit de yaralanmıstır. Bu id. da esir edilen Ahnan askerleri· 
bin. hatta seksen bindir. dialar son derece gülünç birer nin ifadelerinden öğrenilmiştir. 
'
1 Türlde ın sa.vısı dört yalandan ibarettir. Giritte asa;'İ§ Bu esirleri isticvap eden tngı1iz 
ardr. Fakat g~k erzak hiç bir zaman bugünkü kadar ı subavı Hess'in firarı hakkındaki 

r k c phane itibariyle çok mükemmel olmamıştır. Giritli düşünceler arasında büyük 'bir 
ı. Tıryaki Hasan paşa as· lcrle diğer Yunan vatanpcrverle- t.ahalüf buh.rnduğunu söylemiş· 

r-ı.. lannda ya..,attığı rinin kuvvci maneviyesi yüksC'k tir. Nazi partisi izası olan as. 
t mukavemet kabiliyeti, olduğu gibi aı:imkarlıkları da kerler 'bu hususta ileri sürülmüş 1 1 ruhu kurnazlığı ve va.· zerre kadar sarsılmamıl}tır. olan muhtelif rcSıni tefsirleri 

it' tl rin • ~a.katleri sa.yes"i:ı-
raya dayandı; düsma. 

lrdı; tar'hin en ucuz fakat 
l: ... yük znferlerinden l:irini Topaılak gemi <loktoru yerinden 

sıçradı: l ı. 
thı J ı günü du..~ana bas· - Nn.sıl? Nasıl? dedi. Kalb 
ı>tıgı zaman kend'si altın sektesinden olemez mi?:. Vakıa. 
. d lu ,. kese ile Ziget &zin devlet ııefinız Bay lHUcrdcn 

Iı-d duıuyor; gctinlen emir almamış ama, nasılsa bir 
n lannm bedellerini küstahlık ~erek kallı sektesinden 

I') tdu. Naıma Hasan pa~a· 

Yazaa: 

Casus mektebi profesörlerinden 
İsveçli 

F rans•zları Maresal . 
Patene karşı 

isyana teşvik etti 
Londra. 19 (A.A.) - General Dö 

Gol Srazzavllle radyosunda irad et. 
Uğl heyecanlı hlr hitnhe ile l<"ransız • 
Jarı, vatanlarını sattıktan sonra şlmdJ 
de imparatorluğu tcalim fJdE'n hainle· 
re l<af'!!!I isyana davet elm~tlr. 

a..,:ı.:-rnl hitabe.sinde ezcümle §Öyle 
demiştir: 

••Mfimh"iln oltı.n her yerde Fransız 
!ar bıı .ı:dnınlara itıı.atten içtinap et · 
melld.rıer. 1mparatorluk 11T1•zlslndeki 
bUtUn Frn.nsızlar. fırsat zulıur eder 
etmez dtlihlarmı düıımanıı k r9ı kul. 

ıanm ıııaırlar. 

Frn'lsa bizimle berabCr<llr. Alman 
s-azet•lerl bUtiln .Alrikamn tek bir 
kontnl altına nımacağını ~:mdlder 
ııt\n ctnıektedlrlcr. Mtııte\•li, tn.o:av -
vurlıırınt tnhakkuk ettirme:.: O~re 
bulunuyordu. Faknt impıırntorluğur 

bUyllk tıır kısmında Fransızlar hare· 
kete geçere!( :r"rnnmyı hıı.y5lyct kırıcı 
blr anııı.şmadan kurtarmışlıı.rtlır. Bu 
Fran.ııızlar orduyu ve hava klwvcUc _ 
rinl yeniden meydana. ı;etirmeğe mu 
vaffıık C>lmU§lardır. Bugnn baynı.ğr_ 

mı.z harp meydanlarmd:\ daıgala.'II • 

yor." 
General 00 Gol ecnebih.re de hitap 

edercit Franm: mllietlnl bUgilnkü zl· 
mam•lıı.ı·Jnrmm hnrekcltet1nc bıı.karak 
muhRltcme ttmemelerinl tr.Jcp ctmı~. 
tir. 

General sözlerini şöyle bitlrml.ı'!tir: 

Fransa.nm istikbalini sllG.hlan elle· 
rlnde tutanlar tayin edCCt'k\ir· 

reddetmektedirler. Naz.i partisi
ne mensup ol.mıyan esirler ise 
Hess'in İngiltereye sulh teklifle
ri götürmü.~ olduğunu zanneyle· 
mcktcdirler. 

Alınan esirleri ~ölde muhare. 
be etmekten kurtuldukları .için 
bariz lbir surette memnun görü
r.üyorlar· Alman esirleri uasm· 
da 17, lŞ YH~cJit.: ~~ ~ 
askerler de bulunmaktadır. 

Bunlar Seliniğin zaptından 
sonra kendilerine veril~ §erit" 
leri taşımaktadırlar. Bunlann 
bir kısmı Napoli'den ve diğer 
İtalyan üslerinden tayyarelerle 
Trablusgarba, Bingaziye ve Der. 
neye nakledilmiştir. 

Bazı ecnebi gazeteler Bayan 
Rudolf Hess'ni güya tevkif edil. 
diğini yazmı:şlardrr. Alman siya· 
si mahfiRerinde bu !haberin asıı· 
sız olduğu kat'i ~bir lisanla !beyan 
edilmektedir. 

Çevtn-n: 

H. D. 

rn kız bin baş ödedij;;rinı ölınuı:;! .. Ölemez, ne demek? •. 
· bu an o .adar korku Hovek doktorun bu icıtihzasma 

I tı . i Ferdinad'm cadı- adC'ta köpürdii, 

A. Menghmn 
• 25. 

erli tahtı, kırmızı ka. - Bu adam bir subaydır \'C sa. 

1
n ıki koltuğu, çok değerli 

b ı orada kalmıştı· Hasan 
~al'I ilk gelen yedi as· 
gı'1hdı. Zaptedilen eşya 
!l'In sayısı, hayret edile 

daı- coktur: Kırk yedi top; 
li' ~.bini kapının sağında!.i 

rıı.ya. mensuptur! .. Bizzat kral ta
rafından bir vazifeyle gönderil
rni~r ! .. Vazifenizi iyi ve dikkatle 
yapmanız için sizi Jknz ediyorum!.. 
Ölilyli i:ı i muayene" C'diniz ! .. 

Grmi doktom kirpiklerim kır. 

pı.ştırarnk hayı-elle Hovokc bakı. 
yordu. Onun bir gözünün donmus 
gfüi hiç oynamadığını forkeder~k. 
klist'lhr-:ı. bır tehditle söylediği bu 

ac:ıib sözlrrdcn ti.deta ürktü. 

l'~ 
0 

Yirmi bini solundaki ku
~1 4F bini diğer yerlere a. 
"ili~ 0 an geri kalanı siperlerde 

h n deksan altı bin gülle; 
d n fazla külünk ve kürek, 

tı r t:iofra taknnlrı ve şam· 
"lıl ' on bin <'3drr, trampetler, Almanca olarnk: 

ar. <:anlır. arabalar. bir - Znt:ıAliniz dahiliye mütehas-
ı ~· i: e::.yn ve altı ibin C!:ir. sısı dolttoru musunuz?.. dedi. 

uradın l<nni.ıe kah 
yazd ~ f"I'7nanm bir - Hayır! .. 
anlı tar"h ndc tesadüf - PC>ki ama .. PnKi n.ma ... Bizim 

Ona "Bcrhurdar ola.sın; muayC>ncmizi üstı.inkörli yaptığı -
Vezaret verdım. Seninle mıza ne hnkla hiikmediy<ırsunuz? 

ar olan 1 ullarım manevi - Herhangi bir hakla değil! .. 
1l"ıldrr· ··zı . ~ 1 yu erı ag o a..... Fakat, bu ö!Um süphcli ol:tbiür ! .. 

Benim sıze söylemek istecr.ğim, 

dikkat ve ehemmiyetle muayenı> 
etmf'niz lazımgcldiğidir ! .. 

Tostoparlak gemi doktonı hld. 
detle söylenerek t ckrnr cC'sedin 
üzerine:> <'Ömcldi ve ölüyü yeniden 
büyük bir cUkkatle muay<'neyeı ko 

yuldu. 
Hovek. Ptrnfa toplanm1ş olan 

bircok güverte yolculnn r-ibi dok
toı u mernkla takip ediyordu. 

Doktor gemin!n ~ci süvarisi. 
nln yardaniylo cesedi evirip çe_ 
virdi. Çantasından çıkardığı llel
lerle vücudunun ötesini berisini 
tekrar tekrar muayene etti. 

Sonra homurdanarak ayağa 

kalktı. 

Ve tepesinden aşağı, kendisine 
merakla bakmakta olan bir gözü 
cam adam, yani Hovekc dondil: 

- Beni boıjubo§una uğraşbn

) Orsun bay Alman! .. dedi. Sa ma. 
jeste kral beni kurşuna dizd.inıin. 
eğer bu centilmen kalb sektesln. 
don ölmediyse!.. 

Sonra daha !azla gemi halkmı 

me~gul etmekte hlç bir 8UretJe 
moon görınUyormuş gibi hiddetli 
bir tavırla ikinci kaptana döne
rek: 

- Ba.y Horana! .. Fazla meşgul 
olmakta. mana yoktur! Cesedi has
ta kamnrasma naklettirebillrsiniz! 
Ben de raporumu knlcme alaca. 

i;'lm! •• 
Dedi ve Hovcke gayet aca.ib, 

dargın ve hiddetli naanlar atarak 
yolc\riann arasmdan kaptan ka.ma 
rasma doğru yilrüdü. 

Doktorun bu ölüm teşhisi, genç 
ve yakıştklı adama pek acımış o
lan kadın yolcuları hayli tee.kin et-. 

miı:ı idiyso de gece vampiri Hoveki 
son derece hayrete düşürmüştil. 

O, genç subayın katiyon bır sui. 
kasta kurban gittiğine emindi. 

Güverteye g~ ge7.direrek esra
rengiz kadını tekrar aradı. 

Garipti kl hemen herkes vaka
)'I duyup güverteye üşüştüğü hal. 
de genç subaym vapurda yegine 
ve en yakm dostu olan melez ka
dınnı ortada görilnmeyişine son 
derece hayret etmekten kendini 
alamıyordu. 

Birdenbire alı:lma, bu kadmm 
da aynı zamanda bir suikasta kur
ban edilm~ olmaaı hitimali geldi. 

Onun i~in, hayret ,.e merakla, 
hemen birinci sınıf sa.lona indi. 

1 

Salonda kimse yoktu. 

Kadmm yattığı kamarayı bildiği 
için hemen birinci smtf kama.rala. 
rm olduğu yere girdi. 

Vapur garsonları luimilen gıü. 

vcrteye Çtkmış oldu1dan için ko
ridorlarda hiç kimse görUlmilyor. 
du. Hovek, kadının kamarası ol
duğunu bildiği 28 numaralı lı:ama
ranm önUnde durdu. 

Kamaranın tapun amııkI kap&. 
lıydı. 

Gece vampiri kulağmı kapıya 

yakıa.,tırarak ~i diDlOOL · 

r::;:~;rhğm bir tttıllmnl ;:;:-;;:::;· "'111Ueot ıa~bla t!lik1 ~ ·ı· 

I• dalrua ı;ayr. ı:.ıh14ki tellUJd edilmlt n ita~ Domoy Te Sodom Jaal ut 
kavminin bem;wi te~kf'tl bana 1ıofl8mlllfhr. Eski AUna bfilclemba4e marad 

• ıt.,k ba:cr bııvlt~ · filor:orıar ta.ra!ındam t.er'ellnDm edllmLt olmakla benl>ft-

! bu11aıı dn'lf munarıebcl &eklindeki t.esahllrtl dabna merdut o1m;uştur Bo.. I 
! ı;iinlln nıhl:'l'll\ llrııl dnııi daTietttı ahlllarrdık1an zlyacle Dl&nU'J c~ye:t 

l.!:~~~~~~:~:ı:~~-~:~~~::mm" www , ' O O •••-------

Dr. RASiM ADASAL 
He r erkek tocul: cinsi ha.yatı- maaı tarih kadar eskidir "Ye kürei 

nın henilz §nurlu (ena) mal"ifeti. arzın her tarafmda, hor devrinde 
le iptidai komple.k,slcrdcn ısıynla.- bütün tn.ba.kalarda, en IJjağı inaan 

mnmış ol:ı.n sa.fihasında bu rakip seviyelerinde olduğu gtpi en yük. 

bnb:ı knJ"§ısında kuvvc~c ve otc- ı:ck içtimai sev\yelerde de gö~ 
rite bakımından zc.bundıu:; ~ l milş ve görülmektedir, BekArlar 
ka:ıçur ve adeta fste:m.iyerek ba.. arasmda daliletzedeler ~ oıma. 

bıı.a·nn dii9man nnzarile ha.kar; r~ dığx cihetle bu marazi Mkm ta.h
kat babasının kudretine karşı fi:. lillne, velevld kJM da olaa, Xıti. 
len bir ı.ıcy yapamaz; hatta 7.00un- yaç Yard.ır. İnsanlığın tarihi sel .. 
keşlik hissi içinde cinsi kudret ri içinde e:imd dali.let birçok yer. 
yokluğu ve bu· mcynnda tenasüll lerde gayri ahlıild tel&ltki ediJJJU6 
aletlerinin kudreU;izliği gibi dU)• fC buna tev<."llSül edenler filddeUe 
gulnr meY~uttur. Bu :ı<tıretlo bu cezalandırılmı§tır. Sodom -.e Ga
ciıısi uzuvlannm kesilmesinden, ınore fadası yani Lüt kavm.iniıt 
re~i\li kuvvetlerini karoedecokle- batma gelen. semavi felitet bu 
rir6on kol".kn.r. BahusUll ebevey • ma.rad &§km tıtr- cezası minaama. 
nin sünnet tclıditlerl ve saire ee- ahnnnpır. Kitabı M:ukaddeate de 
zaları inznnam eder-s.,. castration §U tb&reyi oltuyonıs: "Bir erkek. 
(silnnet konıplek~l) •ahneye M • le müna.-ebette bnlunan erkek 
kim olnr. İşte mevzubahs ettiği.. Yeya hemaimini seven bir kadın 
miı iperseksüel insanlar bu cimıi daWett.e bnhmmuş olduğu :için aa .. 
hayatın maraz.i tesfrinden kttrtu • dtirillmellclir.,. Daha o zamanlar 
lamımtL) olduklan cihcUC', <iaima lhrannenle İ.llpaııyollarm "Peeado 
tena51ili aletlerini kaybetme en- nefando" diye andık.lan marazi 
di;csi içinde bunlann henüz muJr. aşık illetine milpteli olanlar din 
tedir olduklarını da.imli ispat et .. , olanJt yakılırdı. Daha eonra te
mek istarler ve mtikerre"r ciD111 panya 'bu hqin kanunlan tadil e
muamelelere koşarlar; hatt.A baD- den ille memleket olmuttu. lılar 
tan bunu doğrudan doğruya mi>- balln büynk Allahlan olan Horua 
kerrer Jstimna ile tavik ederler. ve Sr.t'e cinet dalAJet atfediyor. 
Kadmlarm nymphomanie ll'llltini Diki Yunanlılara göre de Japlter 
alan şolıcvi kamçtlnnmalan bu ru Te. erkeklerin en gijzell olan Ge
hi mckanimıalarla iza.h edilebilir. nymeda arumdaki mtlnuebetler 
Hakikatto bu kadınlar mütemad'- gu1&mpeftJ8t! tel.A.kkl ediliyordu. 

yen erkek aradıklart halde hakiki Eıski Yunamst.anda ve bUhue3 

bir zevkten, aşk ttm.inıu:ı_mdaıı Atina beldesinde omoeebualite • 
mahrumdurlar. Pek &ıl &11sel ol .. ma çok reTaÇta olduğu ve o 11a. 

"1t!ıklan halde :.Uvaca Y*""P"~ kit.ki cemiyetin bir nevi mileeee
yan ve mUtemadiyaı ~ ı.tka "8f tel&kkl edildiği :maliimdur. 
erkaklerln kucaklarma atılan ~ Berbe?' dükk?ı.nlan ve hamamlar 

~~ahlşeler da bu grup& dalıtli pederutJann mlllüat yerleri idi. 
nır. J.imnazyomlarda erkek gGseWli • 

ClnM dali.let , .e lııeküiar. - nin temqası bir aşk mahiyetini 
Cinsi dalalet ve bu meyanda. ·f!r· haizdi. Neteklın bu aşkın edebi 
keğin "erkek, kadının da kadın eserleri olarak bilha.saa Efli.tıınwı 
sevmesi (se,icilik) ve hatta ay • (Ziyafet), (Ly&is), (Phedre) gibi 

km cinsi münasebetlerde bulun - muhavere kitaptan, Sokratm bir 

c•) Diğer ya~ıtar tm'l\ He 2, 4• 7, 9 çok hitabeleri, Sofokl'un Niobe ~ 
12, H, 17 mayısta çıkmı~tır. Aşil'in doetlart, Evripide'in (Quy .. 

Hiç bir ses f~temedi. 
O vakit fiddetll bir meraka ka.

pdarak kapıYJ birdenbire açtı ... 
Ve hayretten kamaranm kapısı 

önUnde fi.deta donup kaldı. 
Zira esrarengiz kadın, gayet 

müsterih. bir tavırla karyolıumıa 

uzanmış, sigara içmekteydi, 
Ya.hancı bir adamın kamara Jta

plBtllı birdenbire açtığmı ~rilııee 
yerinden bile Jmntldamamış, hiç. 

pir hayret ve teIAş eseri g&ner
meınişti. 

Yalnıi gimşekli -.c feci bir ba. 

kışla Hoveke bekmlf, onun yanl1'
lı1da kamara.ama girdiğini zannet
mJş, hiç istifini bozrıuyarak bu ya

bancmm kendJsinden af dilemesini 
beklemeırteydl 

Fa.kat Hovek Jiiç aralarda Olma.. 
dan, içeriye girmi,, ağır adımlarla 
genç ka.dma doğru ytirilmiye ~ 
lemııJtJ. 

Kadm o vakit hafif bir telif e
aeri göetererek doğruldu ve ingi.. 
lisıce olarak: 

- Kimsiniz, ne iMtyomanız, 
bay? •. diye eordu. • 

Hovek, tek gözüyle genç kadına 
korkunç bir halde bakarak: 

- Mis!. dedi. Arkadaşınız geD9 
et1bay güve?t.ede birdenbtre öldil ! 

Kadın kirpiklerini krrp'fbrarak 

gayet soğutteıılı bir tavırla fU 

cevabı verdi: 
.-Ya? 
- Evet! .. On d&ldlta evvel! .. 
Kadın. eonra, hafif bir te. 

1" eeerf glıstennfye lüııum ~-
rek: 

- Doğru mu söyUl~us?. 

,U,e eordu. ı ( .Dıe'VClt9M uw) 

Bipe trajedisi) gibi eserleri bunıa.. 
l'Dl beııfmdadır. .ttiada'da, Arilıto
D1lD buı yuılannda da bana dair 
kayıtlar meftUttur. Fakat AUna.. 
da erkek qla nispeten :idealise 
cıknue ve estetik, killtilrel, ahJJlô 
ve aakerl fuiletlerle tetTiç edil· 
ım,t.1. Jete .(Ziyafet) ten bir par .. 

.sa: ••Aşk kendiliğinden ne güzel 

Te ne de ~htindir. Şeref kaidele
rine göre seven için güzel, akal 
takdirindeyae fenadır. O halde lı:ö
til Te Ju•urlu bir oa.bsa ve fena. 

..Werle iltifat etmek ~
tir; halbuki iyi saiklerle fullet 
labibl olan bir erkeğin qı1r;ma bağ 
alnmaba bir ~tir.,, Kartaeada 
bu marazi aşk çok yaygmdı YEl 

PUn muharebelerinden eonra da 

Romalılar arumda raibet g6r. 
~ Sesar'dan Octave'a, 'l'i
bere'den G&ligula'ya kadar bir. 
çok Roma Kaş7.erleri aşikAre bu 
dalilette bulunuyorlardı. Claude· 
mı ·damadı olan Pompoe lmp&nl• 
t.cıl'Un mahbubu olan bir cl.Tanm 
kollarmda görilldilğil için bçak

lanıruftı. Neron erkek sevgillaine 
kadm eJbieem giydirerek onanla 
evlenmiş ve .K&yzerin karmma ait 
bütün şerefleri bahşetmişti. Ad. 
rien'in gilzel clTaDr Antinoua meş. 
burdur. Nllde boğulan bu dellkan. 
lı için imparator çok ağlamıftr. 
Horace'm §lirlerinöe de erkekler 
11.rUtndaki aşklara dai.ı' bl~k ~ 
yıtlar mevcuttur. Daha aonra ~r. 
menlerde, Framuzlarda, Ehllealip 

ordulannda, birçok papalarda bu 

marazi aşk bUyiik bir kıymet ifa· 
de ediyordu. Diıri.plinJn ..-e beka• . 
b'k hayatmın Pddetle cmt oldı· 
yentçerilerimbde de bu dıı.1rıı 

me.eailyetine bııiJz. 



a AB En. - Amm Pott..Jn 

Amba • Alagide!<i 
) . 

7000 ltalyan 
tes im oMdu 

ita'van askerrerı 
ıstıhkamıardan 

ç karaK 

ingirz kum t1''a

!:O : l 1-. •• l S - 1!.' '1 

Suriye hava 
meydanlarını 

bombelıyan 
• 

lnglliz . 
tayyareleri 
Kıbrıstan 
ka; tmış ! 

nnun Ö'1Ü da İf Surjyeyc para~iltçü 
• . Alman kıtalar indiril-

QBÇ .. ~11 r,e~. i yaphlar
1 

diki tekzip ediliyor 
D d A t l 1..on.ırn, 19 (A. A,) - BüyUk 

U • OS a ve eene Rtitanya ile Bitlcşik .Amerika dev 
kurn yı bugün tezlinı letlerjnin Suriye hakkında.ki azbn. 

l ki'ır hattı hareketi knrş!Slnda. v;. 
o uoyr 6lcıe görmen altsülameııcrden Lon-

Londra, 1n (A.A.) - B tdirlldiğlne dranın resmi ınahlillerinde bUyük 
g6re, Amooalagi t ıım oımu~tur. nu_ blr ihtivatln bab&GUilmoktedir. Bu 
gün 1:1gUtzler r-hrl ve gamızonu tes. nı.alıf Uler bu kad r o.çık bk va.ıi· 
um <'C!lkl rdl1'. yet nlmac:a!';'Ulr tahmin Qbnlyen 

Ka1tirc, 19 (A. A.) _ lngiliz vi.,inln şlmdi vaY.Jt kıwı.nmağa çe. 
orta .:ırk umumi ka.ı.-a~ ahmuı 1r tığınr kaydetmekle ikUfa eyle -
tebr ~ m ktedirlor. 

ıgi: E>sasen 1'::den Suriye mC!iele.sin· 
Haoc~istan'dıı. Amba - Alagt. deki tngi.& hattı hareketinin s:. 

dcld ltal) an f.uvvctlerlne :ram- yasi olmaktan ziyade askerf bir 
lılarmı toplnmnk için tam bir l'la..'ıiyct arzedeceğlnl kAfi dere • 
gUn mühlet \'erdıktcn sonra, bu c !e sarahatle eöylemlotlr. lngi
:ınmtakad:ıki h lyan kuvvetleri- Uz hava kuvvetlerinin Almanlara 
nin heyeti m cmuasmın tam tes- meriıale tQtlkil eden noktalan v:l 
limiycti lb:ugün vukubuhnnktadır 1raka gitmekte olan kıtaları boır. 
Esir miktannın ye:!i bin kiı-:i ola· bardımancı devam edecelderine 
<.·ağı tahmin edilmektedir. Mu. t,:ilphc yoktur. Fakat Suriyeye tn. 
azzam mikta.rcb top ve maJr.eme glllı: panışntçtılerlnin göndeHldJfi 
de iğtinam c-dilecektlr. hd:kmdaki haber ltat1 eurette 

Bundan ba~kn. mi.i.stacel talebi tekzip edilmektedir. 
iwrine, Wk D'Aooto'un. refa.- Alınanlar hJç vUıphesb. on iki .. 
katiılde general Rer.uuıi ve &~- dtılar yoluyla. Beyruta kıtalar ib
nel kurmayının oiitün md>a.yları racına t~Qbbtis edeceklerdir. u. 
bulundutu h~de yarın tlğle ~· kin şarkf Akdenlzdc, Alman tarı .. 
ri teslim olması taknrrilr etm~.. ielerinln muYaffakryeUe eeyrtlM
tir. ferini ancak tesadll!e bağlı bu • 

Sudan müdafaa. kuvv ti cüzü· lunduracak e.t1u bir konb'oı yepıl. 
tamla.n, H . vatanı)erverleri. maktadır. Bu nuntalt&daki sulara 
nin mı· eretiyle, Gondar böl- mayn dökUlm~ old~~ sfbi nal·. 
gesindo mühim bir mevzii zap- liye gemilerinin de Kıbrıs yakm
tet.miş ve d .. smana çok za.yiat lanndan geçmelerindtn lbe.,ıta ~
verdirmi trr. Hare1:!tt, şayanı re yoktur. Bu tngUlı:a OesO, lu~'i ~. 
memmmiyet bir tı\nda devam ztrdakl ıerait dRhilinde bü.)"Uk t>ir 
etmektedir. e.b~iyet almaktadır. Bwv.ı, 
:Uabk--uBeıneh h&Y&Cllık bakmımdu. !büyük hn .. 

Cenup mmtakrtlr.rıuda, kıtaıa.· lı:ln1ar teıuln eden bir yer olmalı. 
rımız 16 ma~ı ta Soia~ciaman.. la ıbera.ber her şeyden evvel !bir 
na'nm ili 1 romctre cenubunda deniz ~dUr. Suriye h va me~
mUhim t'ıir demiryolu iltisak danlannı bombalamak :ic;iıı giden 
noktası o!e.n Dallc"yi zaptetmiş'- loctUa bombftrdJman tayyareleri • 
tir, uvaffokryetlc tcte~ e· nln Kıbmtruı havalanmadıklan 
den bu hn.rekot n ticcsi~, ikisi öğrenil~tir. 
albay \a b r miktarı ':urmay su- -.ımıı.n propagandn.'mlm hUmma 
bayı olmak ilzcre 800 esir aldık h fo.aliyetine rağmen Suriyedekl 
ve ilti top ve iki ıırhlı otomobil Arap cemaatler.i:nln, bazı İraJdılar 
i~tinam. et k müat a olmak l17.ere, R~ Al'· 

· \ le ti .... ~ nin ba:reketinil iltihak içiD en kt'. 
Dıg'-°lr bJ ge rd • dde i .Tus· çilk bir ıırzu bile göstemıediklerl 

murlnra rağmen umumi il ri !ha. burada memnuniyetle kaydedil. 
• •• :m~ d~m c.tm"ktedir. nıektedir. 
no n, 19 ( .. .) - tuı.ly:ın or

duları umumt k rarg~hmın 348 
num:ır:ıh tC'bli0 i: 

Ş2litt Afrl:tn'cla Amba • laji 
gnnıh:onu, ht-r ttlrlil iml:nru fev
kinde bir mulı:avmıct göstel'(Uitten 
sonra l I~ ecck ve Jç çek en ve ya· 
rnhla.rı t dnvl etmek imkanından 
mahrum knm ı~ oldu~dan ken
cı•, ·ne muharebeyi tntll ebuelt em· 
ri verllml~tir. • 

:Ambıı - Alaji muharebesi esna· 
s• -:t "Cb Alajt J"an.biny rleri 
g. ~pu. A:rdlU To lll bölüğU, Stı· 
vol humb:ı.rcıhm 81 !.ncl fırka.smın 
hııvan lopc;:u bölUğU, Snvoi Ham
barcıJarr, 10 uncu alııYmm mitral· 
yi - tnbru. Stıvnol Uumb:ırcılan 
6~ mc1 topçu nlnvmm lkinei ve 
U<;Uneü grupl rı. 75 milimetrelik 
24 üncü topçu rup• i.e 4.3 Uncll 
ırU tmfo!tc tc .. c:u gr.ıı:.ı bilh~ 
temnyih: C'tml ,C\rdlr. 

DU mnn, r k rl"'r rnln kıvrneU
ni teb ll m~l-;ı: ıtlle ~bltl rln ta· 
bnncalarmı bır::kmıs ve gamlı.o· 
nwnuzun Amb:ı • Al:ıji istihiamın· 
dnn gıkıırk n l lı· ı;~itresmt yı-p· 
ID"'SIDı ve ,,.,..il z l'.'l!J• <'Z"l0 rlnl l 
kendiler ne .. ıtm durr.ıolarmt ka· 
rnr al mn o'""lr.ı:hr. 

DUk l>' /ı. ost da k taatmm il
kıbctinc v lTr'lU tır. 

Djıma ve Gond r mmtakabrm· 
c'lıı muko\•cmct devam etmekte· 
dir. 

---o--
Romanyada 

. yenı bir kanal 
Çern':l.vodn K~rndenize 

lı:ıi:·n ıyor 
Dlil, , 20 (A. A.) - Tuna , .• 

Sirkocids dün akşİm 

Bir sinemada 
yangın çıktı 

Halk dıtan fırladı, iHa
iye ateşi süratle 

söndüı-dii 
Dün akf;am Si "de bir si-

nemada yangın çıkını~. vaktinde 
yetişen itfaiye alevlerin et.-ıda 
sirayetine mahal bmtlrmadan 
yangını aör.dUrsnUştilr. 
Dün ak~ saat 19 rad;ielerinde 
Sirkecide Az.eri sinemasında. 
film g··sıerilmesine devam edL 
lirken birdı;:n' ire mnkine daire· 
tinden alev .çıkmı~, bir an için
de r;inemnda halJ· yan!?ln çıktr. 
ğını nn1nya.rnk !:ılonu tcı ket· 
r:li~tir. 

Yetişen itfaiye yaıwını, k:sa 
ibir aaınıanda OOndürülınüşt\ir. 

Yapılan tahkikat neticeshıde 
nıa'.iıı-:: ve göcterilen filmin 3 
bin ı:rn.ya sigortalı olduğu un'a
§llmıştır. 

Yamı"ı•ım, kontak neticesinde 
vu:ma. ge!d!ği zannedilmekt ir. 

~Je~iyorkta 
120 yaba:1cı 
Tahdıt k'3mpına 

konuldu 
z ind' bulun=- o Çernr.voda.yı K .. "'n lngton, 20 (A. A.) - Ney .. 
rndenlz ~ !ir.d bulunan ı· .. - york ve NcvjC'rse~· i-. ya.!)ılan n • 
tene<':;e blr.c tirf"c::k ohın knnnl ı ra."t rm lar n ticesiııde J 2 cen r-· 
fil) kilometr<1 munlul;'lında olacak bi Ellis hlnnd'a tecılt kampın 
,.e Tuna .. c yrilsefer eden va • korıulmu:ıtur. 

I urların c. ~nıdan do •ruya. Kô:l - Amerika adlivc mızın Jackson 
trnc~ye gitme ine imkllıı verecek redyodıı soylediJi bir nutukta de. 
::!r. f'ıuıalm açılmasına haziran 1;·. mi§tir ki: 
d ırf'tinde budanaca1ttır. K nah j Başka memleketlerde olqp b'· 
l">manya hüklımetl yıı.pac.°'.lltır. t'nler, .80n umar.lr.rdıı. Amerika 
Alman hükumeti mnli ve fenni ya gelen seyyahlann ve maz.ilc~ 
z ' hert'*e •hmaca&tırıı ~ >qm•eJeriA itiaa ile teWk 

~~~~~~~~;Jtt...'lf;.~~.li~~~µ~~11~jjj!l!~~~~~~'f.ıJı:~~> 

Şimai,~ıfo;· ışç ları 
zam istiyor 

3:0.000 kiıi bu za!llla 
alakadar 

Gere r 
Dö G 
İngiltere ;ıe 

Şikaı;o, ~o (A. ~.> - ücretle. " tt f • ıA' ft • 
ılnin.al"Uzrılmaııt için yap?lınak14 mu e !f\i9J"tne 
olan ışçı tahrllrltı §imdi demlryoı .. 1 
larma. sirayet et.mi~tir. • a 

Beş bü;)llk eimeneıtor iKİ Mr· bır nota verdı 
yüzde otuz nispetin..Ae arttırılma • • , 
dlkasuım milı::ıc illeri üactler.;.a J 

smı ~tedikıcrtnı bildırmi,ıer '\'C Visi hükümstmm anlaş-
bu yolda bUtlln memlekette mUca- • ... 
dele 'e girişmişlerdir. Bu be!! 8eD- malarlnt tamm&dlQlnl 
dfkanın 350.000 Am.sı val"dır b"ld" d' 

Bu U~ret zammı talebi 15 .haz.'- 1 lr 1 
randa §lmendifer Jı:umpany&larr:ıa 
tevdı olunacaktı. 

General 
Sikorski 
Londrada 

Londra, !O (A.A.) - (B.B.C.) 
General dö Gol BUyUl• BrttAnya 

hUkCımcU lle müttefik bUkQmctlerc 
gönderdiği notada funl!ırı blldlrmlş. 

Ur: 

V~. nUkOmetinln A.lmıı.nya ile ak-. 
tulemtı eıdutu itU~nan tamamile 
~(i.lyQn,!m. ViJi hUkCUneU keMial 

Londra, zo (A. A,) _ Poloııy& mUlt.evl~ kal'fl t.amamUe iatikWI. 
~vekili general Sikors«l Bir\<:- ı:ıJ py~en bir vaz yete IOkm\lflur. 
şik Amerika ve Kanadaya ynpt~ ı Jl'ranaa yqı dola~8ile r.ayıflam1' 
se;'ahatten Londl"l\ya. dön.müttUr. bılr lhl!yar ıa.r.fından idare edllmok. 
Bu ziyareti, Polonya hük\ımcrti a,.. tedlr. :ırraıı.ea Vi~ lıllkametinin ef'eJiD 
zaaında.n biri "ftWkaltıde :muvaf • den muu! tutulaın&ı. J'ransa bütQ\ı 
fak oln:ıuş bir ıi~aret" diye ta.vsil' allAhlarlt. harbe devam etn.ıektedlr. 
eyle~. Bmaenaleyh mU,,terck cıu,man U. 

General Sikorski reisicumhur harp eden bUtUn mlltt.dlk dovleUor 
RuıvelU, hariciye iıaıın Hull'li, tarafından nıuharlp millet ola.Rk te. 
harbiye na.sın Stimııoo.u \'C 'balı ~ ltııcltl edilmelidir. 
riYe nazırı Knox'u ve diğer Anıc· Bfll'fl, 10 (A.A.) - VJoiden alman 
rika na.zırlanru görmüş ve Kana· bir habere g<Jn general dö Gol taraf. 
dada teŞkil olunacak yeni :rotor- tularma çok ağır ~lar venlıni§ttr. 
ya o.rQwıunun iear \'C. icara '~anr. O!ermont Fel'l'IUld 'ukeı1 mtı.hkeroe. 
nu mucibince teçhizi meselcşini sintıı uç kOçUk aabJU ldamn, 17 kUçUl< 
tetkik eylemiştir. zabit de 10 seneden mUebbed küreğe 

General Sikorskinin, garp yan mahk!ıru ettıaı aöytenmektedir. 
kUresind.o ya.pUiJ acya.hat hakkır.· 
da. malümat vemıek üzere yarın 
Churchlll'le &örli!ftnCsi ıınuhteme~-
dir. ' 

Dük d' Aostanın 
İstanbul köylerinde Mu~oliniye mektubu 

Ve Marmarn iktisadi (Ba.-l ta?afı 1 nclde) 
mandan, ıeren.t blr t sllmlyct talep et. 

mıntaka.aında tiızı ve t.e.ıebİm <Jtl§nıaıı tarafından ka. 

Bütün el dokumacıları bul e<JudL 
İtalyan kanı Ue bir defa daha ııu-. 

kooperatif ıer kuracaklar ı~ olan bu topraklara yakında 
1ktlıat vek!letl, tstanbul \11 yotl avdet ~deceğiz. 

kazaıanndıtkt ve btanbul vUUyeU Lacıdra, %O < ~\.) - (B.n.c;) 
harfc!ndc olup da Jılarmaro ikU..•dt Kahlreden Röyter aja.niıına bJldirl1. 
mmtUaaın&ltl bUttln •l dOkllmacıl&.o ~e göre d'Aosta d..ükUnün teslim 

oıınaaı. lla.bef aotertnı h~Ua biUnne-
rmı kooper::.tınc~U~ye karar ver. 
ml§li!'. Bu karar muclbllnce Şile ve 
Bcyk?z kazaJ!l.rl dahilinde bllba.Ma 
tekstU etml~ olan doltumc.cı köylüler. 
c!~n ~lıyarnk safha aafba bOttın ds.. 
ğ« mmta.kalardakl dokuma teaglht 
o!an kö Jllle.r lı:ooperatit tefkU ed«
cek!erdir. 
ôğrendt:tmlae r:öre. yeni kooperatif 

lere İstanbul yuma ve dokuma koc. 
peratll'I numune olarak ahnacaıttrr. 

Bu lı:oope.ratınerm ortaklan telfbUt 
mmtaka.larına göre taksim olunacak. 
tır. Bu huausta btanbul kooperıı.Ufl 
ile te~lb aahlbl köyltıler aro.mıda 

dcrhnl temaıa ~Ueccl•tlr. 
İkt!at vektıkU, lı:oo~rntıtıer tcıkU 

olunur olunmaz el tczgıuıı olo.n k.GylU. 
ye SUmerbanl<tan yapılacak t.cvzlntı 

doğrud:ın doznıya kooperatifler vıur.. 
t:ısı:e yapacak ve bu ırurcUe zaman 
7-aman görWen §lk~yctıcr ol"ttıdarı 

kalkacağı gibi tezgtı.h uhibl lt6yllller 
her U\rıo mUııkUlAttan kurtulacak ve 
kooperaUflqmaden ~WacJe edecek. 
lerdir. 

l-iamamc~lar 

ınl.aUr. J!muıada ikJ, Cond3rda da kf'. 
Zil- iki tt.tya.ı:ı fırka.at bu!unmalttadll'. 
Yafmurlu \•aztye ~lc~Urdlğinden 
bwılum yağmur mevslmltıln eonu.na 
kadar m\ikavcmet etmeleri mUmkUD
dllr. Fakat dUklln tesllnı olma3!nm 
kcndllerlnl de teslim oımata ııevket. 
mcsi muhtemeldir. 

Ka.hlfe, ss~er1 mabtıttll H~tar. 
da Dallenüı i§g&llne çok ehemmiyet 
veriyor. Dura•n~ Jlmmada butıman tkl 
1ta?.yan trrhumm yegane kurlulUf 
yolu idi. Şimdi bu yal 4a kapablmı~
tır. tta'\yaııl&r ornııuıla.ıa k~abllirlcr. 
hkat ormanlardaki Ha'bc§ .. ·ntıuıper
varlerl do1ayulle çekitü)'Orl"r. Şura.sı
ru d unutmamaltdtr ki bu mmta.ka 
lnglltere aru.lsi kadar bU:11ktUr. Bu
rada ınultavcmoU !ancak zamru:a roO 
t,evak'ltlftlT, 

iş yer ariniri 
kontro u 

(Da!! tarah l ~ide) 

Su fiyatlarında dan U·i ay evvel n~redilmiş o· 
müsavat iıtİyorlar lan bu nizanınamelerhı tatbi!:i 

lııt.anbul bıunaınc.ııanndan bir ım·.. için iki aylrk müddet vcrilmiş ol' 
nuı:uJl yuptıg. ıtk~yet ia .. rlne bamam. duğundan. fabrikalar ve dlğer 
cılar cemiyeti terkos suyu için bele. İ~ yıttlorinin hazırhınmıa olma-
dlytı ne::Jtnde tcknır teşeb~tta ları lhım ~lmektedir. 
bUJunm~ karar vem\'~tır. Bu nizamnamede ynzılı ~i 

Hal1Jn §<'hrlmlz43 dört nevi su kıı'I. sağlığını koruma. ve iş yerleri. 
lan:ın hamam \'llrdır. Bnulal'dıul tkl nin silihl ve c.:nniyet şartlarını 
ı~ı.ann ter:<o3 Jmllanma.t<trAır. I<'al~at, ikmal için. lş Kanunu tııtbi:,atı· 
bel dl)· bir 1-ıSJm tıame.mı:ıra tcrkos m taki'.:ıe memur mahalli ma· 
suyunun metro mlltı\bım.15, dltı' r lus ltamca tru~p vukuuru'ia vilayet-

. m:ro. da 7,5 kuru§tnn voı'mcktcdlr. lc."'Cleki sıhhat ve na!ia teş,1tllft. 
Kendllethıe ynzdtı r.o tenı.l!At yapılan l tiyle belediye srhhnt ve ten 
hP.mamlar evvelee kırkı;eaıne ~yu c:ı. memurları yahut devlet, vilayet 
l•ıp ·Ja bunu tcrkt1den ve yerine terkos ve beJediyel ... rlc aliıkadar mile!• 
nlan hı.m~nılardır. Ayrıcıı. Mlkıllt il\!. sesclerde müstahdem fenni salR· 
yu ıta lllll ıu kullanan hamamlar da hiyeti ha.ig zatlar hu hususta 
vnrdır. yapılaoo.k kontrollara ~c:tirnk e~ 

Şimdi suyu:ı melrromU,~bmı ıo ku- decek ve nctieeyi lbir raporla. 
ru!';tım ntıın hıı.mıımınr bu ad:ıl"t.lllzlUt mmtaka iktisat mUdUrlilğUnc 
ten "11l<A3'(!t etmekte ,.e lccndllerlr.e de bildirme.":- meobut" bulunacak-
7 5 ııuru tan ıu verıımeslnl totemektt'.. tır. Yine mınta!·n ikttS'at müdür" 
dlrltr. lüıltlnUn Webiyle zabıta memur. 

Hl.'marocılar ccmly<ıtl. ı;eh\rllntn aıh ları bu ni14llnnnme tatbikatı 
halln~ ve temızııgını yaltmdan lll!lkr.. için yapılacak kontroHada vazife 
dar ..ıt'en bu mese!c hakkında beledi. nlacaltlardır. 
yeye muracıı.ıı.tta butunacakln'. Bu niuı.mnnmenin lıilldiınleri .. 

edllmelerlnl libnımlu Jnlm~tır, Bu 
tedbir tıenebberbl 1'ftluıai olarak 
tevlufino bir mui< tldcm"' ~~3il • 

Fran5z Hava 
Nazırı 

T unusiaki hava 
meydanlar .nı 

.tefliş etti 
TQDllS, 20 (A. .) - Fransız 

hava nazırı general Bergerct §~ 
mnU A!rlkıula teftle 1Şya.batine 
devam ederek Tunus'a gelmJ§ ve 
umumt vıli ıuntraı 1)Jteva Tunus 
hava kuvvetleri kumandanı gane
rnl Pekin ve diğer sivil ve askeri 
erkan tarafmda.n karvünnıul§Ur. 

General Bergeret, Twıua v~ 
Seydi Ahmet hava t 'ekkilllertnı 
teftiş etmi,tir. 

F rannız elç~si 
Amerikadaki vapurla .. 

nn müaade.-esini 
protesto etti 

\'ı,i, 20 (A. A.) - Resmen bl1-
djrftcliğfne göre Fransa.nın Ve
şington Bllyllk elçi 1 Henris Amf'. 
rı:ka limanJarmdnkl FmMzı va
purJ.armın mfisaderosini Amerika 
hükumeti nezdinde proteısto et • 
mı.,Ur. 

Amerikada 
Ordu büyük 

manevra yapacak 
8 hava filosu hizmete 

çağırı!ıyor 
Vo§iııgto~ 20 (AA.) - Reisi

cumhur, 8 hava filo.'iunu.. bir b;,t.' 
va müdafaa. ta.burunu hizmete 
da vct etmi~r. Her bölük 31 ~ 
bit ve 116 erden mürekkeptir. 

Nevyork, fO (A.A·) - Son 
harptenberi en ·büyük An1erikAn 
01'.'du manevrnlan Vuington hü· 
kfımeti dahilinde yapılaeaktır. 
aJ>~Mtı, ~.ı9in, kift. tanlt

lar,topçu kuvveti i1'tiralt ®ecel« 
tir. 

· Trakyadan 
Ana dol cya göç 

(Baş tarnf'( 1 nc\de) 
geçecek ilk Trakya kafilcslnln 
hareket gilnU 1 hazirandır. ı ha
ziranda Mudanya yoluyla. Bursa • 
n çidccekler 1079, Bandrnna. ye. 
luyla Akhisara 1;ldecelder de G74 
~i olıı.rak hesap edilmisUr, 

Trakyadan ikinci kafile ı Ha~ 
randa. vapurla Knradcnize gide _ 
cektlr. Vapur1 2 H~irn.nda Zon • 
guldağa varacak ve Çnntrın yol
cularım da beraber göUircce.kUr. 
T&lclrdnğından Zoııguldağa (ido .. 
celt yolcnlal" l 03~ Zonguldt\ktan 
tren yoluyla &ldccek olanlın· S7 
klel o!arak hesap edilnıQt:ır. 

Te.1rlnlağmdan narıbt Anadoltıya 
geçecek yolcular tJ Ha:dranda h. 
mirdQ bulunacaklardır. Bura<lu. 
Denwi i'Uka.metine tren yoluyla 
gidecekler 116, Manl$a isUkamc .. 
tine gidec:c..ldqr de 3!51 ~d~i ola .. 
ralı: tesbit edihni§'Ur. 
Teklrdağmdan :iç An'tdoluya ge 

çeecltler 8 H:ıziranda Uaydarıw.§r
da bulunaeakhu;dır. Bunlar 1281 
yolcu olerak hea:ıp ('dilmiştir 
Diğer taraftan lsta.-ıi:ıulda bilet 

nldığı bald'.l v ktindc nyrılı\mıyan 
lnr ' ·eya vaktinde bilet ıılamıyan. 
lam. a!Alradarlar. bfıo eemf.lc ola • 
rak her türlü kolaylığı göa er. 
mektedl"rle.r. Aneak bu gibUerın 
ınc~ru maı:ereUeri olma:u U..ınn -
d!r, 

Araba çarpan 
bir adam öldü 
Vilayet önünde bir 

çöpçüye de kamyonet 
çarpb 

SUrUcU O~ın idııreıind&ki 
yük arabası Toplu\pı ile Edirnckn• 
pı arasındaki asfalt yoldan ge .. 
çerken hUviyı:ti lhnntı.z tesbit ed'
lemlycn ihtlynr bir erkeğe <.:at!· 
mış, ölilmUnc sd>eblyet vcrmh .. 
tit". 

Sollumd 
Almanlar b 

mevzileri 
g ri aldllar 

Geçen hafta b ... rıOl • ...
harekat ıtaaıl 

ı.ond.ra, 19 (A.A.) -
Sollu:n d'larmdakl İDgills 
vcUeri nezdindckl bUIUll 
'blldl.rly(U': 

18.IO Ziraat tak. 
viml 

ıuo An..ntın 

'-ngolan 
ıı.oe Konupna 

Yuva aaatl 
JUS Balon or

kestram 
lUO Memloket 

saat ayan 
l 9.f:S Salon a... 

ke3tra.aı: I dir. , --. 

nf yerine getirmiycn işyerlerinde 
yil.z liradan aşağı olmamak tize. 
re para. cczaııı n 'ınacak \'e nok
sanların ilonalinc kadar iş yeri 
kapatılacaktır. 1 

Bundan b~~ dün Vi.:lyet ö • 
nünde çahŞ!ln çöpçü HUseyln of .. 
lu Nuri temizlik i.!Pne dcvnm e • 
<!erken yoldan geçen 431r lkamyo • 
netin e~emesine :marm :kalın~. 
bn.ııındnn yıralannı11tır. Yaralt 
çöpçli, Cerrahpa.~a hıı.staneslndo 
ioda.yj edl~ 

--~·-



Eski mecmuaları 
· karıştırırken 

't~~l.i kitaplarla, hrk elli l ıl ev. dan cidden güzel ~ter ... 
loı\ tı9n nıeçmmıbl'I, (l'c~C\kl) Bir fikir ,·ennok k1n \>Q ~~ 
~ <1rtlka) lan, (Mir'•tı ilmn) refik ,.e aNİ)'ttı~·ç, "11\ nd~ 
t..... Olaz.in f\.ilıun) bm, (:l\le.k• lerlnden bıwlD.nnı - Ji~lan
~ıı) Jf.'ri, (l\lirut) lan, (Maliı· nr udcle~cıe-rk - onuJ<ın.un: 
t\ıl > ~ !\an !bn~onnn. Bunla.o "rvr ~aal'll Gök\in kf..'S&.OllJ«lt, 
b.ı.ı ~~ım amşrrı<\tı. f:!kl tandtl. gline~in altın ~qıı kiyor:>un; 
~ !ın11 b\~k gijzol manzume!~ g~elc.rf ıUmrüt bir ~~f"D ayın 
~ Sl\Zelh~rc raebdığrm tnQi, bir ısı\ı;lann1 ~lyorsun, 8<-J1, mutmyyi· 
lfın.li tereUnıclerc ele ~ttr et... lemin ~rlak bir anat r.serı olan 

i lenml bir <>:lrnn-. ki.~e~ onin 

ga,rp dllln• fikrct nı,bmı lçlyo:ruJ\l. 'fann, 
Taon? Senin ruhunu i~lyorunı.,, 

* 
"Sc\'glllme gecenin uzun ~

mnnı taktın. Gözlt-rinc yddnJann 
atcşH ~,elHğhıt koydun; \i.lcudu• 

na aym mahron sol~uklannı 

rfm. P:y Tann1 gökü dudaklan

ına yakla..,tnmak istedt. droğU 

mi?,, 

* 
"Hlnuedckl müeıata gibi, ay, 

1;ökte terennüm C'ldtyar, kimtl L 
~ı1dAn ibadete çağınyor. Ay he.r. 
ke.oe bağmyor: flJyanml Scwgi 
bUyiilrtliJı, Ylnb, se'\1nl-, he~ 
mi• y&tınrıı• diyor,,, 

• 
Ban1-P u ~hündirı 
"Hlll<at A1lahlll t\fürti~ iki l\•• 

kran bir su Mbaft!ıj1 gl'WtUr.,. 

* "N n ıı.e'mek l('f.1.<>.ti J.Phl lez. 
zet, D6 selınP.k atC,ji kadar Pl\N-
1"'1('.t, eritki ate nnhr. ;:.; e d~ 

dlldakla.?mnı nJ1dıjı gibi dud&li.. 
Jamnm üzerinde eriyerek dudak· 
lr.nm4akl brvetl ~ndqr«ek 

IUCl.J"'tı.11 

* 
"Bti~ va ma'i gökt~ bu sıcak 
ık, bir (l'ezdan) na bMı}t ,·e l>u.. 

l!lft;f otm.k mümkUtıdttr. K15 nerc
de1' Yana bizi ~ "'n a}k Uc 
ya.nan (tabiatı külftyC') nlu 11 <ı!ka· 
ti ve ozleyi~ net'Cde?,, 

• 
imı.lı Hafızdan: 

"Btz dün~nlJl nasıl ba la.,.., 
bMJJ bltecdlnl bllmeylz. Bu költ
ne ldtabm ~ ve ıon lmrnı kG

paktu ... 

* 
Tebrizli Sa.tpten: 
''Kıyamet ~Uae att Wr ~ad.l-

em w.l'M o da ~ar: AJembt yL 
zünU telmlr ,;önnek llam~elei 

eıekl,, 

Eğer maksut ceoree mrsnı berces 
te klfidir .. 
IAmRI 

Çöp deyip 
98Ç al8 )'1 İllZ 

~'ir..de i yar.un~ diyerek tati:5tiklere göre her çöp ara: 
~ ten ~e frrlat.Ip attığmu:ı tMı.mnda 40 kilo işe ya..rar eşya. 
\'~ Q<ı}ı: §eylerln h kiki lbir eer- bulunma.kt.a ve buıılann bir se. 
\~11ı..~~ğı olduğunu igiınizden nelik mecmuu 4000 vagon dol
ll'.;'1 kaç ki.~ düşünmüştür. durmaktadır. 
~t d ltı.e-zntek tte mrluk ve r.a.t"U. .bviçredo çöp tonekelerindm 
~ ~ Avrupaiharbi, atrlan 
~ Clda~ bile istifadeyi düşilıılir- çj(anlan başlıca :maddeler, ke-
~ ~Pleri blle iluna1 etmiyen mik, yeğı Çtlrutlabileeek m..0:-
0~ ~ılllllyetJn doğmasına. eeibep deler. eeki torsn ~ ırntuıvı. 
~ \tit.Ur. Şimdi A vnıpanm blr di§l1lacunu tüpleri vıc.ai~ var. 

~if:Cl:rıleketlerinde çöplerden dır. 
~ e edilmeh-te ve çöp ara- lsvlçre çöplerinden çrlranlan 
~q,~dan tonlarca çinko, kağıt, maddelerin iptidai kıymetinin 
~~' ~rpmtı ve domuzlara yiye• senede bir buçuk milyon l~ 

Çtklrtnaktadır. frangı olduğunu gar.eteler yazt· 

~Plc.n istifa.de eden meınle. yor. 
\>ı~~ r diye hntmı en evvel ls- Bütün İSYlçre ga.rıeteleri bu· 
f-J ~elrnektedir. Harpten ev- gün bu makaatJa Yq>ılan propa· 
f~ çre hnriçtcn ı milyon ı&nda.larla doludur. Bu propa.. 
~kı tk kemik • milyon frMkhk gandalardan birisinde t,i>}'ie de-
~"-~Yağı gelirdi. Şimdi hariç· nilmektedir: 
~ "!! lll<tddeleri idhal edemiyen ''Dişmaounu tüplerini booalt-
to-1~111er ek fklerlni tamamla. tıkta.n aonra atmaıanrz mernle· 
~için çöp tenekelerine baş- kete senevi bir milyon frank 

a a :m~cbur olnnı.~lardır. kıymetinde maden kaan4ınnıo 
l\lle bu hususta yapılan is- olursunuı. 

DXB!lR-~~· 

I 

Sa ka·rva n ı 
tahta bacakl 

Mehnıedi 
1 

1 

1 
Milli mücadelede Sakarya yılında bir yaz günü • ile kar§d~tı. At.lmm ilk gözüae ~~n '-~ cKq· 

idi. Küç~!< bir köylü kafilesi, gımdıyan kağmlan ile ran gürbüz delikanlı Qklu: 
cepheye cephane götürüyorlardı. Bu kafilede, oğulları - Merhaba ağalar ... Merhaba nineler... Merhaba 
ve tonınlan Sakarya boyunda döğüşen biPkaç. ihtiyar delikanlı!.. • 
kadın, yanık göalü, çıpl* ayaklı, kara donlu, buma Bu wııunçu ınem~~a: "Delibnht ~i niçin M. 
mintanlı Jort bcı oğlancık, yüzleri, bozlar topraklan gı.. kere almamıtlar? •• Bu ihtiyar~r. b.ıı ç,aç,\ldv y~~ 

1 
bi clilim dilim yanhnıı, çökınüt iki ihtiy•r, bir de güı- stm neye yijrümoyip de öküzlerç oitfhk oluyQnW\? t., ~ 
hüıı:, geniş gijğüalü, yağız yiWO bir genç vudı. ihtiyar ye ıoran bU mini g\diydi. Genç köylü zekiydi, ~<lt, 

1 
hu, kodmlar ve ÇOCl.dda.r, ökmlere ağlFbk olmaınak için Gözleri Sakarya ufuklanna doğru dalarak hasmı manalı 
yaya yijr\irler~n. bu gijrbüz delikanh, kafmama yilk• marıilı u.füuh: ~ 
lediiji dört c:t)ph~ne aandığmm ÜJtüne otwmuı gidiyor'" - &y ! .. diy«ı kekdedi. Ben &katım ... 
du. YQJ tı•un ve •~çmdr. İhtiyarlardan biri, gençliğin-- Ve g~cl çakır ~~leri ~ dold\l. • 
de eı:berlediöi bir türküyij mmldanıyordu: Bu gellcin de, bi~ok Türk ~ ıibi acb MW 

"Siva•toPOl önünde Yl\tan ıtemiler! ... ,, ':'etti .. Qlnakkole muharebesine on sekiz yaşmdıt cittnif· 
Çocuklar, yt\mk A11adolu ağzıyla öküdere ee.JeıW tı ... Sır bacağını ~ülle alm götürmüştü. Bir baca~ tah•a· 

YQrhmh; dandı. Bir gaii idi. Şimdi ya,n fa'Mı om~ ormııa dö· 
- Deha!., Ohf.!.. ğü m~iği arbdftılvm4' ku tatJYordu. E 

t ...... ~:.~~:~ ~~:~~ .~:~:i: =:. ::::: ~: .::·~ .......... ·-·~· ...... ·~~-~ :~~~: ~.~~~.:~~~ .... , t 
Türk Dil /( urumunun Bir e • 

erı 
Buffon "ilslüp, in.lanın ta kcndl.sl

dll'\. :lnmi§. Bu mözU ispat. için Namık 

l<eınl'Jill (Cezmi) elnl olnım~ Y'\ter, 
91\!"1'ü amdalU ü-1Clp, <nlll ~llMIUn 
"bUtUu ı·uhu,. gibl pıı..rl(Wlaktaqır,. ci. 
bi. 

\'UI. ( ( ) ) Para.nt~. c>ümlı• lc;-lnde 
g~ bir f!Uıııiin, ~ramcrce o climlt\)O 
bai;lr olnlıysn, bir tr.shını vf';\"I.' ı..ka 
bir cUldM .ktt!'l1•llj'1Pt ~tnu ahr. 

'!T\irklçr, l:ıtan'tnııu 1453 l.NUtıdl 
takvımle) yılında aldılar,, 

"Memleketimizde Halk bilgisi, (Folk 
lor) ,~!\hşmal1ll'! (Üftden r;llnc ilerle• 
aıektcdlr ..... gilb • 

Mt_. ..... l<tıUMt.JIM Y! • ....., ~ 

m1W 4'teruıon tı.w k \lCQ(ll<'r de pa.. 
raa~ i~iııe·almır. Bu ktınt,llıu~a da 

bll'çok yerde görtlldüğü 'lbJ. 

Bir takım maddele:r eıayıldığl .,.. 
t1a, 1, ı, 1.- gibi re.kamlar "' a, ı., 
ç,.. g'\ltl hal'n~.r konukhı~.a larclM 
_,. ~P ı-ranteııın kaj'&ntı .,ek. 

11 ( ) )konuJqr: l:'ulı.ard.4\ YL tıııe.t'e.Ul 
fıkrada oldu~ gibi. 
ıx. C[ )) köşeli paranterz, elimle«~ 

t.ama.mlylo ayn bir wü ....,, ya.but ha.. 
eiyeye mtlrM.:\at tçtn konulaA rakam. 
laarf, yıldm «lbl ~ ~rçewıe.r: 

"Bu aöa.IUkte lmllanı\an iJ&ret. 
kır t•] elden geldlğl lıı:ada:r, anlatma. 
ıan gereken Jcaynaklıı.rm ilk iki har. 
lindea yapılmıştır. Yalnıs d&t ıı:eu,. 

me buna muhaliftir [Kitabm sonun. 
tiakl 4Dluml nota h&kmızJ-... 

.. l*l Kit.alım baf taraftı\da XVL 
ııı:ı~ofada bulunan llııtede bu işaretler 
toplu oluak göııterllm!Jtiı'.,,- gtbt. 
ıır.r-*-ln de kotcl' parantez JUi 

ite kuUaıııldıtı ~ktnl'. 

X. (-) İki noktıa. vlra1U ve neldıall 
Vlra'ül gibi, blrlhlrlndm ~m.. Sfl. 
NkH elJsJorl a~ ~ ve .aac. 
talı Ti.rsW ~lgt r.alt9Dlarda. -. 
.ır olarak. lcaDuubr. 

XL ( ... ) 1!11ra oolrtalar, diaıle blL. 
ml'!llelll lllbüa manah bl:r kcwlllşbll 
,esterme1r, yalııot bi7 aakmt lcJsuDlar 
nya irnekler •Y!ld*taa llOllra. ..._ 
lann ..,n IMst~ de • btuaDe 
solcnlacağmı ıuııamdtçin knTiııı.nılll'. 

8ahl' aPlll'lll'Hlalll •eıll1ıalu Ufla faz 

la olmaa. Bb MJlhıtftl lıa§ka .....-. 
J"!ÇI 1, ,.allut eöyl~ ~ lılr 
takım weyıert wm dmıek üzere •Jl'I 
bir Wlya iki eatum kAmlka noll1alu. 
1a geçlldttı de vardff. 

Söz araııuıda blr ismi söykılnMaa 
lpl'f)tlemck kln, iti• ka§ nokta, yAluıt 
1ı1r llıuf ne Mr kaf. nokta kott•llmM 

da elnr. 
XIL ( f) Son1 16&J'eÜ, bir, etmlıt 

V<')'& kellm6 ıııoru anl8'lll g~ıy.,... 
b•t"ılan &Qft"' kooulur. 
4•Söyledlğin~ doğru mu? Sakm. 

beni aldatmak hevesmı: dUomU~ oımı .. 
)'~tDl1"? ..... çlbl. 

XJn ( !) toanrtt, nidalıu'dM \'f'J ..,... 

but r;aıprtma.., bfl,yeam .•• pbi dn~l;l.,. 

ı.n ıüı&term l!iitlcnlen '°""' kcınu.. 
lu•! 

•'Al, o!, Y_..,k!, Aman!, Ob! Dur
ma lcQŞ! Ne g117.c1!.- gibi. 
~ıv. (,.) (liQ"i qlirolc Jçlncle ayn~ 

blr e,nlınnt ltadl\ için -.ra)'a ık"Vlan 

llU&IClrin lkl ~komu·: 
"Bu me1elııı tıscırtndo ileri aUrülen dU 

,anceıer • her biri kendi bakımında.tı 
pek dolrU ve baklı bile oln. • bunutı 
hatılM yanyac.ak bir mahiyet ;ö:ıte. 
rcmemcktccllr,. ... gibi, , 

Yeni imla ı<ılavuzu 
• • • • 
uzerıne on asar 
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Noktalamalarda dikkat 
edeceğiryiz husus 

Kal"JW.klı keo~ Vtı:nwmı blrlnln 
~dMı blr tiUz ~l<rtıuo M.1Jf'rin41ı,ı 
bo ~ tek olarak, kon~ma sQ7krİoo 
illin ~ konulur. 
''- Doğl'u mu söyliyorsunuz 1 
- Emin olunuz, tam kikatl aöy. 

ledJm.,. 
1 t•Alı t, uaun u.un dil Undü, son 

l'ı\ tıaınıı. d!inerck dedi ld: 
- l:ft\yor mu unuz, bu io o kndar 

kolay değU:, •. ,. gibi. 

l\.onuş~ ~llklı ko,ı1up.n•rın 

lal llt'.rl tc-kttrür 00C\'1ttl bu İ)ıtr'flt o 
lı;lmlcrden ı;onm gdır: 

1'Mehm t .... SoNU:ı.m eeyc b!\k! 
liargUn gij~UlğlimUz bir ad:\mcl n 
böyle ~_y bckleııir mi? 
"~met- Yok, yok! Hergün görUıt 

mek başlça. btrtno aldıuup yanlıı ha. 
rcl(ette bulupmıık başka!,." gibi. 

• (.-) Noktalı ~ı, bahls tm 
"'1n.t ~ i!;h\ tır be'm®ld 

ha Jıkl:ırdıtıı n•~ahut nıku.ın Yey& 

rnenkın eonrn konulur: 
"Muvakkat madde ...... , bilin l ınad-

de. - ; ı . ..... a ............. g\bl. 

X\'J, rn> J'nrn~ı. ayrı D~rı nınd.. 
deleri \·e~a iirnel•lni ":•ymadan biri. 

blrhıd "·prmıık l\\in lrollandrr. 
9 :\1\', te oldı\fn gllıi. 

X\'ll, ( * • ::: ) t lç )'11dıı l~~tl, "'I 
frkra arn-.uula ayrım g;östermt>k Uzere 
n.ın<'i \"eya dah:ı ı;onrakl fıkradan ön

ce satır ortrumın konulur. n11"1~~ 
rhıde bunu• l'••riue t('k bU~ tık ~·Wtı:ı, 

ı~-a iki yıldrz, l'ıthut l"ll''IU'h•k v -" 
kü~ell t.rah ıwlılller de lmllamldıl• 
vardır. 

xv.111. (') Jfoma işareti, 11\i ~··rde 
kullanılrr: 

l) ll .6 da gös1.erlldlğt ilu.re, U7. ııt1. 

1 r, MY M!ları, J r Qdlnrı g'lhl &el '
imle r ile bunlı:ıra gl'l<'n e.klı>r nrn ına 

konulur. 

Ev ansiklopedisi 
Gonceleri kuşlardan 

kurtarın 

~çiçek "")"a ağaç ye• 
tiştiri.)'Ql'SanıZ bu mevsimde en 
7.('Vk}i eğl~ onlarla~

ma.ktır. Fakat her zevkin bir 

~ olduğu pbi, bahçe i~erin· 

de de aiı:i sinirlendiren haller 
ekşik olmaz. Bımlann başında. 

bin bir ihtimamla dikip bUyUt

tUğiintn bİT fidtınm, tam çiçek 

açacağı anda goncalarrnın k~. 
lar tarafıdan didiklenm~ gelir. 

Fakat buna. mini olmak için 
sizin ~ ça.reyi bilmeniz lcati
dir: 

Goncaların üzerine bolca mik
tarda 8dba veya OCfl.k kununu 
$erpiniz. Bunlar rilr.gftrla dökUl. 

dükçe tekrar tekrar oorpmekte 
devam ediniz. Kuşlar kurumd n 
kaçarlar ve bunlarla buJanmış 

goncalann Uıerinc konmazlar. 
Kurumun çjçek~ ve ağaca. 

hi~ bir zan.rı yoktur. Çiçekler 
açmca kurumlar d6külUr ve ek. 
seriya yağmurla yıkanıp temiz.. 
l<ıPir. 

Hastayı ziyaret 
Hastayı r.iyn.ret, en nbik me. 

sclele.rden biridir . .Ağır ve tehli• 
kt.li hastalara hatır sormaya 
gitmenin mahzuru. Gitmem~ 
nin veroceği m\lhcublyetten da. 
ha büyüktür. Bu gibi hallerde 
tehlike yalnız sizin için değil, 
hasta için de vardll'. Zira, ~nu 
ziyaretiniz esnasında rahatsız 

ederek h::ı.staltğmm · artmasına 
ve sıhhatinin daha. f~a bozul
masma sebep olabilimniz. 

Onun için, ağır hastalıklarda 
ve dokt:orwı müsaade etmediği 

her hastalıktn. ziya.retgil · 
hastanın oda.sına almama.lı, ha. 
br sormaya gidenler de onun 
yanma girmek aT'Zl.lsuu göster. 
memelidir. 

Hastayı ziyarete giderken o
na kolonya, çiçek veya portAkal 
götürebilirsiniz. Fakat şeker ve
ya başka meyvnlar götünnek 
istediğiniz zaman bu hususta. 
doktorundan müsaade almak 
lbımdır. 
Hastayı görmeye gittiğiniz 

zaman, ziyaretinizin yemek sa. 
atine gelmemesine de dik.kat et
melisiniz. 

2) ö 28 ıu llJ fdmıswua 1'N3tılan 
işi gormf'.t: lir.ere§ %9 un S) tıkr .smdn 
t;ö"t~rlU•n ~f'rde kuilanılır. 

KtlHqa JU lb:ı.re D" b!Uyar: 
(NoMa\ama l re.Yeri için eltWn 

r,eld i;;i kadar \Qpll.l olnrok ı:;Qııt t'4 " 
b.ı :.urallnrın ihtiyacı knrşılıyacağt u. 
mudunda.}'1Z. Buradaki noktalama ı. 
~retleri § 4 t e &östcrllen büyUk harl
le rin kullanılışı ve § 23, § 24! § 25. 
t 26 ve § 27 de toplıuıı:ı.n lılleşlk keli. 

lerln ;)'Mil ı kumllan y _ Qldu. 

(Nn<lım. ı\r~I\ ~\. rrmıı.m b\\tuu k\ln\l 

lar \'(l tıet~ bu yçnl Urrt m\rtil~l\ g~N?
Jcr Uzerlndc dc't" li d~l\nc. erini lıck· 
lemektc.};z.> 

'Y ~nn: Kıla vq,; Uz;er~ne 
Hakkı Ta.rıl< Ua'un 

• 
fikirleri 

Paris mıntakası 
Bombardıman 
edilecek .mi? 

Lomuo, 19 ( .A .) ..... Ofi: 
Vişinin hattı harek titYiQJti 

ğişiklik karşısında İngiliz hükiı· 
metinin Fransız fabrikalanru ve 
ezcijmle Paris mmta.kasmt bQm. 
bal'dımnna t.11.bl tutmayı dert>~ 
edeceği hakkındaki dtin d>alıki 
bazı gaaetelerd gJkan hebef, 
Londra salahiyettar malıffüerin.. 
de hiç bir suretle teyit edilme
mektedir. 

Bir Japon askeri 

heyeti ltalyada 
Roma, 19 ( A. A .) - Stefanı 

tUM81nm verdiı:i b1r J\a gt;· 
re ~neral Hyama..5ita ile nmiral 
N'omura'nm riyaseti altında bu- " 
lunnn bir Japon askeri heyeti 
Roma'ya muvasalat etmiştir· 

Heyet garp muharebe meydanı. 
ru askeri fq:brikalarmr ve İtalyan 
deniz ve hava üslerini ziyaret 
edecektir. 

Bulgaristanda dahili 
İstikraz 

So/ya, 19 ( A. A .) - St.cfan ı 
ajansından: 

Maliye neureti, 15 senede 
tediye edil 1t bir milyar kiz 
yüz bin Jevalık lbir istikraz tah· 
villeri ~knrmafa karar \'enni~r 
tir. 

Elazığ .. Van demiryohı 
Elazığ • Van demiryolu hattı

nın in._.~tı ilerlemektedir. Bu 
eon bmn da )hal.eye ~ıkarılmış· 
tır. Kısa bir zamanda bu ~n 
inşaatı ilon<ıl edilmiş, 1ran · 
Efganistan • Htndistan yolları 
azami surette kısaltılnıış Q1n.. 
caktır. 



FRANSIZCAC4B) 
( 11rr hakkı Habm· gazetesine aiUir) 
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P. Mmm.00 
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1. Une fois tons lcs trofcı moi<ı 

Colomb:ı lui eerivait pour lui reı>t·
t~r ses soupc:ons, qu'cllo apı><'latt 
dcs proo,·e<;. 

:?. Malgro lu.i,1 ccs nccusations 
faisaicnt bou.illonner son snng 
corse, et parfois il n'etnit pa..<> e
foigne do partaı:cr ıes prejugu.Cs'? 

do Scenr. 

S. Oopondant; t<ıutcs les ıof ... 
qu'il ]ol OOrlvait, n lol repetalt qac 
es llegatfon<ı n'avn.lcnt aat'1ln 

tondement solldo et 116 meritalent 
aucuno creance. :s 

4. ıı Joi defcndalt mCnıc, maiS 

io'ajoars en '-ahı, do lul on parler 
d :nıntage. 

5. Deux wınees so pass6reol do 
hı som, na boat dosqucllcs o fut 
mis en demi·solde, et alors il pcn• 
SA a ~ir SOD Jıa.ys, DOD. polnt 
poar sc vcngcr sur des gens qa'Jl 

uoyntt innooents, mals pour mari. 
er Sc:eUr et vcnclrc ses pctites 
propriotks,' ~i eııes a\·a.lcnt a~ 
do \'aleur 110ur lui pcnnettro df

vlnc ur ro contincnt. 

vn 

6. Solt quc i'arrlvee de !la!Qr 
eiıt nıppcle n Orso avce plas de 

fo~ le sou' f'nir do tolt patemel, 
solt qıı'U sou.~!rit un ı.cu dc,ıınt 
s.es wni civtlisc ... do <'.ostumc et 
der; man.iercs saava.ı:cs de Oolom• 
ha, il nnnooı;a~ des le lendcmain 
le projet de qwtter Ajattlo et de 
retoumcr B PİCtnuıPra. 

7. l\lais ccı><.ındant il llt ı•roı~ 
t:re no oolonel de \Cnir prcndre 
un ;;ite dan .. ..on hnmblo manolr, 
lorsqu'il c r~ndrnJt a Ba...tin, ot 
e n rcvanche il 'cn~agc:ı a ini 
falrc ti.rcr daiıns, fal.san , san
ı;liers et le restt>. 

8. IAı. vcUlc de son tlepart, an 
licıı d'nllcr a la chaSo;(', On>o ıro. 

po une ın·omcnndo ııu bot'ıl da 

holfe. 

K OLO l\f R A 

P. Mirimee 
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ı. Kol<>mba her üç aydll bir 
mektup yazarak dellllcr adı altm. 

da kendi .şüphelerini tekrarladı 

durdu. 

• 2. İstcmcdiğı na.ıac bütün bu 
ithamlar onun ko~ikalı kanmı 

kaynatıyor ve hazan da kız kar
deşinin hUkUmlerinc iştirak et -
mekten kendini alamıyordu. 

8. Bununla beraber her ccvnp 
ya.zışmda, kardeşinin iddin.larmm 
snğlam bir esasa daynnmadığıru 

ve hiQbir itimada ~ayan olmadığını 

tekrar ediyordu. 
, 

J. Hatta, her vakit boş yere, 
bu hususta onun dalın fazla. yaz. 
masmı önlemcğc çalışıyordu. 

5. Böylece iki yıl geçti. sonun. 
da Onııo yan maaşla emekliye ay .. 
nldı ve bu zaman, kabahatsiz san
dığı kimseler ha.kimde. intikam 
almak değil bilikis ktt knrdesini 
evlendirmek ve A vrııp:ıda ynşı
yabilmcsinc yetecek kadar bir 
kıymet göstenlikleri takdirde, c .. 
hemmiyct8iz emlakini satmak 
kaygu.sjle memleketine dönmeği 

dü§iindü. 

vu 

1. Ge~ k" knt'deşinln gcl~i 

baba yuvasmm hatırasmı kuvvet.. 
lo canlandttdrğı, gerek~ 'iti(!'tfttı\l 

dofftlan önünde Kolombanın giyi

r.işi ve ya.bani hareketleri onda 
biraz üzUntil uynndırdığı için, Or. 
eo daha ertesi günü Ajaccio'dan 
aynlmak ve Pietranera köyüne 
gitmek niyc:tini izhar ,..tti. 

7. Pakat hununla berabcı B •• 
tia'yll geldiği zaman mütevazı e
vinde :mısafir kalmak \'aadini al
baydan koparttı ve buna mukabil 
ona sillilnlC'?', alagc);kier, v<> 'E!• 

ban domuzlan ile rliı'::cr av hay
vanlarım avlattıracağınn söz ver
di. 

fi. Hareketinden bir gtln evvel, 
ava. gidecek yerdP., Orso körfez 
kıyısrnda bir gnzlnti teklif -€tti. 

(1) malgriı luı, istemediğı halde, malgro moi, istemediğim hal
de; malgrc la pluie, YRb'lTIUra 'rağmen. (2) prcjugc, batıl fikir, ham 
fikir, kalbi fikir. (3) creance, itimat, emniyet; lettre de creancc, 
itimatname, itibar mektubu donner crea.ncc. inanmak, inanr!trmak. 
(4) propnete. mal, mülk; propriete molrill.Crf', menkul mülk. (5) an
noncer: bildirmek; l'bivcr s'annonce, kış geliyor. 

ANA L 1 Z ve· T E O R l 

1. A,ağtdald cümlch•ri türkçeyc ~. Homme, fail ton de,·o!r: c·cst 
,ı;cvtriniz: IR sculo nob4esse (Fontanes) 

a. A foree de forger, on devi. h. Ln vic s'epanouit un instant 
ent forgeron. et se fletrit comme la flcur des 

champs. 
b. Toute cette vic est une suite 

continuelle de tentation. 

c. Lcs prctentions ne doivent 
jaural arriver jusqu'i\ l'offc>nsc. 

1. Le ton fııit la chanson. 

j. Ni l'or ni la grandeur ne nous 
rcndent hcureux (La Fontalne) 

d. Les bonncs cultures pr~ k. L'inconst.ant toume a tout 
parcnt lcs bonnes rccoltes. vent eom.mcs la girouette. 

e. ıı faut apprendre a nous con
nattre nous - mCıncs. 

f. vous devez rendre le bien 

l Ricn n'ost tel que la sante 
de 1'8.me pour fa.iro la santiı du 
corps. 

rı0ur le mal. m. Jc n'adoro qu'un Dieu maıtnı 
de l'univers. 
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CEMiYET TETKİKLERİ 

Çinde Arka Soka 
K1lrıııızı ve Yeşil Mev e 4 

Bütün şarklılar gibi Çinliler 
de ışığa fışıktırlar. Onlara ışığın 

tatlı büzmeleri nihayetSiz bir 
zevk verir. Sun'i İşık olan elekt· 
rik onlarca bir lüks saYJlmakta
dır. Ve :zenginliklerin servetle. 
rini alametidir .. 

Bir Rişka "Çinlilerde insan 
taşman el arabası" beni hızlı 

bir tempo ile bol ışıklı cadde· 
terde götürüyordu . 
Açık krmuz.ı; yeşil. sarı ve 

mavi ampüller mağazaların vit
rinlerinden caddeye akıyordu. 

Sokak insanla doluydu. Fa. 
kir, ve zengin kadınlar, paçav
ralara bürünmüş, i~çiler, tüccar
ler, serseriler, yemişçiler. Rişka. 
kakuliler (.Y.) çocuklar ve alaca 
elbiseleriyle kısacık kızlar kar
ma ka.nşık bir halde cadde bo. 
yunca akıyorlardı. 
Aşağı ta.bakaya mahsus bir 

aşçı dük.1dinmdan bir livatanın 
tatlı nağmeleri aksediyordu-

L&vtanm çalmam, milli Çin 
yemekleri olan Ba.ubes ve Caut
zes'in tabaklara boşalttığına 

i~arettL 
Japon ka.dmlan eski milli kı.. 

ya.fetJeriyle ve ayaklarındaki 
sandalyeleriyle tak, tak, diye 
sesler çıkararar cadde boyunca 
yuruyor; işportacılarla bağıra 

bağıra pazarlık ediyorlardı. Mal 
larm bir çoğu Japon:radan id.hfil 
edilmiştir. Mendiller kumaşlar 

oyuncaklar. askılar, gömlekler, 
çoraplar, lambaabajörleri, por
selen zinetler, ipek, yün, tenis 
toplan. şapltalar. C'C.3.lı müs
tahzarat, elmas ve yarı elmas 
ta.klitlcri. lastik toplar, saatler, 
sandallar ... Biltiin bunlar Japon 
Gra.nd'yadan gelmektedir. Bu 
sokak gt-ce pa.7 . .'trı ::K>kağıdır. Pa. 
zar her akşam saat 8 den 11 c 
kadar devam eder. Burada her 
~Y gündüz mağa1.ala.r-mdan bir 

kaç kaş dalıa ucuza alınabilir. \ Her sene kışın bu kabıl çocuk. f vardı. Kang ın saçaklarında.~" 
Hatta birkaç dolara, gramofon lardan binlercesi ölmektedir. Cc- deler sarkıyor. Duvarları bırit 
ve fotoğraf makineleri de va.- :.etleri göze çarpacak bir yerde sigarn afişleri süslü~or. 
dır. değilse. orada ~ürüyüp kalll'lar, Her eğlence evinde 30 • 4 

Bu sokağın ta yanında şehrin yoksa herhangi bir çöplüğe bir kadar kız yaşamaktadır. Hıç b 
eğlence mahallesi bulunmakta- köpek g!bi atılırlar. 17 - 18 yaşını aşmamı§tJr. B 
dır. Bu manzara Çinlileri hiç de kızm kendi odası vardır. l3 

Bu ma.hallc üç yüz metre u. rahatsız etmez. Böyle haller tanıdıkları gelirse, derhal kC ~ 
zunluğundadır. Gec.epazan so· görmeğe alışmıştır onlar. Yüz.. di kızının odasına girer. şro 
kağı gibi bu cadde rengarenk lerine bile bakmaz.lar. Eğer ka. kız serbest değılse o·zaman cık 
ışıklar altında yıkanmaktaydı.. ranhkta bir çocuk vücudu üze· ve başka bir eve gider. M 

a sıra evlerin, kapıları üze. rir.de sendelerlerse sadece küfür evde başka bir kız nlmaz. :BU 
rinde zevk verici isimler ya. eder ve doğruca eğlence evine sul o evde oturan ltızın ı:;öıırct 
ztlma.kta idi: "Kayan Bulut", saparlar. kırmamak içindir. 
"Misk koku.su", "Altm Gonca Antrede ilk kızlara rastlanır. Tssuce - Lan gülümscycrC 
bahçesi", "Cenup Semasının sa· Harem ağalarına bcn7.eyen bir içeri girdi, güzel ve derin b 
rayı", "Çayır kokusu". ve saire... kaç ihtiyar sıralara çömelmiş reverans yaparak bir sandal>re~ 
Kapılar üzerinde de renk renk çubuklannı çekiyorlardı. Bir oturdu. İhtiyar bekçi, ma53) 
krzlarm saçtığı ışıklar altında, misafir geldiği zaman nazikane ve karlnrı bıraktıktan sonrıt ' 
genç erkek kütleleri mütebessim gülümseyor, sapsarı dişlerini zürler dileyerek çekildi. 
içeri. dışarı çıkıp giriyorlardı. gösteriyorlardı. Bu ihtiyarlar Kız bir kase çay ve bir fi' 

Rişkakuli durdu. Bulunduğu- kızların kaçmamaları için bek- kabak çekirdeği uzattı. :I{a~ 
muz evin kapısı büyük ve yük. çilik yaparlar. çekirde<Ji vermek onlarca Jl 
sekti. Korkunç ve loş bir medhl Evde bulunan bu kızlar daha met ifadesidir. 
kapıdan itibaren uzanıyordu. çok küçükken fakir ana ve ba.. Tssuce _ Lan ve ben çekırd 

Medhalin toprak ve rutubetli balarından ücret mukabilinde yiyor ve çekirdeklerini hiç 
zemininde sııra ile w.amnı!? sekiz çocuk alıp satan kadınlara. sa- kinmeden odanın gelişi güzel ll 
on ya.~lan arasında bir kaç ço· tılmıstJr. Bu insan satıcıları tarafına atıyoruz. Ara smı. j 
cuğun uyuduğu farkediliyordu. 10, 15 dolar mukabilinde kız ço. çokgenç bir kız giriyor. Bu ~ 
Bunlar anasız b~a.<)IZ fakir di- cuklarmı satın alırlar. Çocuklar ların adı ''Yeşilmeyva'' dır: ~ 

1 
!enci çocuklanydı. bu kadın.tarın yanında 12 - 14 bakireler. Böyle her evde 12 .. 

Gündüz sokak araalrmda di. yaşına kadar kalır, sonra şairane )"dŞ arasında bir çok Yeşill11~ 
!enir, gece de herhangi bir yerde bir esrar ta§ıyan eğlence evleri. vnlar bulunmaktadır. Bunlar c 

menfez bulup son derece kirli nin sahiplerine teslim ederler. tikçe büyüyerek olgun "J{ırıı1 
ve pis paçavralarına sarılıp u· Güzellikleri derecesine göre bu meyvalar" olacaklardır. Eks<
yurlar. Su ve sabun vücutlarına mallar 15 - 30 dolar arasında yetle çok zarif kız çocuklal"ld 
şimdiye kadar asla temas etme- saWırlar. Bunlar daha şimdiden mc~J1e1'• 
miştir. ÇiJ'!de bu gibi kız ve çocuk rini görerek öğreniyorlar. ~ 

Sırtüstü ayakları büzülmilih ticareti birkaç scned.enberi me.. biyclerini daha ya§lı olan nl' 
kemik vücutları simsiyah bir nedilmiştir. Fakat zannetmeyi. ları ''Kırmızı meyva" lardıı." 
halde uyuyorlardı. niz ki bu kanun pratik hayatla hrlar. Bir misafir bir kızla 

İşte bunlardan birkac;ı burada t.n.tbik ediliyor. Hayır bilakis, lunduğu 7.3.man YeşilmC>"ral 
yatıyot'lar: Sırtu~1.ü bacakları kimse bunda bir fenalık oU1ca.. dan ba ka kimse odayn gırctıl 
bilzülmüs. vücutlan a~lrktan bif ğmı hatırına. getirmiyor. Hatt5 Hic beklemediğiniz bır zaıt1 
deri bir kemik kalmış ve pislik. kızlar bile... Bu kızların çoğu, girerler. kcndilcrıni gösterir' 
ten kapkara olmm~ uyuyorlardı. gürültülü bir hayat geçirdiği gülerler, çay içerler ve eğle 
Ba<iları ,,.ucutlarına nazaran bu umumi evlerden memnun- tere iştirak ederler soma bir& 
dehşetli büyüktü. Elleri acına-. durlar. Hürriyetten ba..joka her kaybolurlar. 
cak bir ~ckilde tnkallüs etmişti. §eye maliktirler. lyi yemek yer.. Bütün bu kızlar çok gu 

~========~-:---~~~~====~=~==~ ter, şık elbiseler giyerler ve çok renk renk elbiseler givmıs btl 
gü7,el muamele görürler. Hatta nurlar, elbiseleri eski~rsin el' 
arada sırada biraz da bahşi~ a. cok dikkat ederler. "I{ırr1 

lırlar. meyva'' haline yani 14 .. 15 ' 

ı llu .. ı;tun\lıi okuyucul•nnu7ıa ca. 
't'k"IDl7. yanındaki kupoal• tıılrlikU-

cuudel'('(.'Clderl 
r:. \ LE..' M l': 'rta\LU"J&Rl, l~ A.IU. 
~IA, tŞ VEltME, ALIM, SATIM 
~lbl tic'arf mahlyotı hah olınıyaa kU.. 
çU... IJAnları paraau: n .. rolunın.) 

Evlenme teklifleri 
• Ya, ıs, boy 16S, kilo 70, Glynb 

&özlU, kıvtrcık saı;lı İspanyol tlpinı 
andtnı.n 11.ııc tahsilli, sesi g1lzel dul 
bir kadm; aag&ri lise tahsilli yaşı 20-
40 araııı, en az 120 llra maaşlı, uzun 
boylu, sıınşın veya kumral, açık renk 
gö:ı!U hl:- b<ıylo. tanışıp evlenmek iste. 
mektctllr. (Su) remzine mUrac.a • 
nt .. 123 

'ı:'ı!IJ 28. boy· lil, kilo 71, serbest 
mcsı~.c rehlbf, aylık kazancı 75..90 lira 

olan. c:garndan ba§ka l!:kl kullanmı. 
yan b~ zat. mazisi temiz, 20-25 ya~ 
ıarı anısında kız veya dul temi2 bir ıı. 
ile kızlyie evlenmek istemektedir. 

. Tahsil mevzuulı.-ıhs değildir. (~I. Bı. 

' yık 1231 remzine mUmcarıt. 123 
• Ye.ş 37. boy 171, tahsili ve tervetı 

bulunan, kazancı yolunda, yerinde 
zevk v& eğlencesini bilen ağır b:lşlı. 
hıı.ssas. asil bir aileye mensup b!r bay. 
gUzcl. mUtcn:uılp \'licutlu, temiz aile. 
den terbiye ve .seviye sahibi 30 yaşın
dan y-Jkarı olmıynn bir bayanla evlen 
mck 13tcmektedlr. <151 D.T.) rcmzlM 
müracaat _ ı24 

I ş ve İşçi arayanlar: 
• Yazım güzel, orta Uç taıuımt bir 

genç t~Ul zamanında çall§&bfleccğt 
bir iş arıyor. (S.A. l512) remzine mu. 
raca.at. 

• Lise on bfrdo bulunan şimdiye k~ 
dar otrçok müesseselerde çalışmış tcc 
rllbcli bir genç iş anyor. H~oıap ve el 
yazısı milkemmetdlr. (Norok) rcınz!. 

ne mllracnnt. 
• Llıro bir tahBUll, 11 yaşmda klm.. 

aeıılz bir genç, 3~3 lira tıcret çalı§tl. 
bileceği bir i~anyor. <Çalışkan TUrk) 
remzln~ mUrncaat. 

• Lise 11 de, ailesi Anad<>luya git.. 

ınl§ l:Jmseslz bir ısclüt çocuğu az blr 
ücretıo çalı§mo.k ist!.yor, yazısı aerl 
\'e çok gUzcldJr. Aksaray BUyükltın
ga kanik.Ql caddesi ayrılık eoka.k İıu.. 

Gayet sefil bir tarzda yaşayan Pına geldikleri zaman, c 
m::ırn 1 ı de Muzaffer Kcmn.ı cc.1rısun hemcinslcn arsında onlar hi<; şansları varsa zengin bır ır. 

~ 15 ya.:ımda, orta okul mezunu, i.. "' 
~e acınacak bir halde degı-"ldir. fır onunla ni~-ı.nlaır ve ilk .. talya.n::a, almancn Fransızca ve biraz .,.-

da rumca. bilen, yazısı gUzeı bır ı;enç ler. geccsı içi kızın sahibi ile p:ı 
iş aramaktadrr. (R.P.> t<:)mzlne münı. İhtiyar bir bekçi tarafından lığa girişir. ,. 

.caat. bir çok koridorlar geçtikten ı:cngıp misafire kızın b 
• J9 yaşında ortayı iyi derece ile sonra bir odaya sokuldum. Bu· "Ycşilmeyva" olduğu bir 111ııl' 

bitirmiş. yazısı ı;Uzel biraz daktilo tJl 
rada kızlar kendilerini teshir e· vele ile garanti edilır. Aksı bile.o bir genç kız avukat yanmda ve. 

ya hıısuırt mUessesclerde !ş aramak- diyorlardı. Düzine halinde ka. dirde mısafir. parasını rrerı 
tadır. t.M.A. Z.) remzine mllracaat. pımm önünden geçiyorlar. ol- bilir. ücret 200 ila 800 dol3t' 

• H~r clns moUSrden ·anlayan bir 
maklnU!t. garajlardl\, tabrlkalıırda. 

s~tmak lstiyenlerln ıstediklerl son 
hwıus1 moWrlerde çalışmak istemek. 
tcdfr. (U 29) remzine mUracaat. 

• Ftn.n.sı:zca, almanca. lngii lzcc bi. 

Jcn, bL-az da türkçeye ~lna ecnebi 
bir 'bay muhasebe ve muhabere işle. 

r'.nde dalnıl veya saatle çnlııımak ls
tcmek.teQ.ir. Bu dillerde hususi ders 
do vercbillr. IA. B. 8) remzine mürn
c:ı.a t. 

• ,i3 Yl&§Inda orta okıJI mezunu, as • 
kerlikl.-ı a!Akası blllımmıyan, eski hart 
lcrl çok iyi bflen bir gcnı; tıca.rethıı.nc. 
lerde veya hususi mUcsscsclerdc kll
llpllk ış! aramaktadır. Daktilo da b!. 
lir. Aım kanaat edc.r. {B. K.) r<.ımzino 
mUrncaat. 

• Btr IL<ıe 2 kız t.nıebcsl berhnngl 

bir mUeasesenln hes:ıp işlerinde çalış. 
mak istemektedir. Go.lnta MumhanE 
cadd~sl 1109/48 c.murac..ut. 

Aldırınız: 
ApJıda nımıu.lan 'az.ıh olan ~ 

kuyucnlarunızm namlanna t;'Clı:ın 

ruektuplan ldal'ebanenıbden h<'rı;ün 

.. ilahtan öğleye kndar veya 88At 17 
dMı "'onra ııldırmalan rica olunur. 
(Anj".!J> CM. 22) (K.F. DB san) 
(Emekli) (S.F. 11) (Nur) Şans 112) 
(Bulmuş 38) {R.F. 18> (tıkbalıar 15) 
·(R.M. 108) (Z.E. 20) (Sen 40) 
(K. 12> (M. 18) (H.H.S.) CN.B.) 
(R.M.C.5) (Sevin~ •7> (İkizler 23) (Ar. 

j:ıntln.l (R.27) (K.M.K.S.E.l (H.A.J 
(E.sklzaman 21 > (İ. Tol) (Sevimll ı 
(N.22N'.) (Be§ yedi) (S.0.107) (R.E.99) 
(Mine) '(GW) (P.N.S • .81) (Z.D. 9) 
{005) (Havyar 45) (İlkbahar) 

(Dcn\z 115) (Mukadder ne lse 12) 

(E. ~>. 

dukl:m yerde manken gibi bir rasında . peşin olarak ödenir 1 
defo döndükten sonra kaybolu- akşam tayin edilir veo gU!'I 
yorlardı. ikisi de büyük saadete ererler 

!!ece gu"vevin hesabına büyill< 
Beğendiğim kızlardan 

caf;'lrdım. İsmi : 1'ssuce -
Yani "tatlı mavi renk" ... 

biıini t> • 
ziyafet tertip edılir. Bir zı) 

Lan... ki tam bir Çinli düğün.ündefl ft 
farklı değildir. Misafir 2 hll 

Cok §ık ipekli bir fistnn giy. 
mie. ayaklarına sırmalı terlik· 
ler gt'<;innişti. Ayakları kiiçücük 
ve yağ içın<ieydi. Tahminm 10 • 
15 santim büyüklüğünde. mc.~

hur hakatlanmı~ nyaklar ... Yüzü 
boyalı ka.5ları muntazam inhina· 
lıydı. Kulaklarında. küpeler var. 
dı. Dudakları gül rengindeydi: 
ince uzun ve beyaz elini shTi 
manikürlü tırnaklar süslüyordu. 
Beli iki elle sanlcak kadar in
ceydi. Düz ve kapkara saçlal'I 
Bibikof biçimi kesilmiş, ve ci
liila.nmış bir abanoz kaplamayı 

andırıyordu. Başında. arkası gü_ 
zcl bir müden·erliklc nihayctlcni 
yordu. Tssuee - Lan tahminen 
18 yirmi ya§mda fazla değildi. 

Oda basit ve temiz ... Fakat bi. 
raz üslfıpsuz. Birk~ masa. bir 
kacı iskemle. eski Avrupavari 
bir dolap; üzerinde bardaklar 
ve kaseler ... Bir 00.rdağm i~ind-e 
bir diş fırçası her taraf pudra 
ve boya kutularıyla. dolu. Oda
nın üçte birini büyük bir ( **) 
Kang kaplayordu. Uzerinde sa-
kız beyazlığında. bir keten örtü 

dan dört haftaya kadar pıı 
olarak kızla beraber buluıı111 

ı ı-ı.ıı 
hakkını kazanır. sterse . ' bl" , 
vine götürebilir. Fakat bır 
çiyi de beraber ... 

(~) - Kıtli Çinlilcrııı af." 
tabaka insan/an dem 1·•1r. 
ka1mlıt in-;a11 taşıyan arab0'

11 

kc:n adama dcrkr. 
- 1> e;•) Çmlilcrın yaysı .. 

yolalan. / 
~-----___......-~ 

1 
~ocuıı Hekimi 

Ahmet AkkoyunlıJ, 
SO· 

tukıılm Ta.llmhnnl' Pnl!UI • , 16 

l 
1'117.nrdnn mnndn bergl\Jı ı;:ı.; 

t.l>ıı ... .,ı:-n. T!'ldon 4~ 
• • 

Birinci sınıf 
mütehassıs doktor 

NURi BELLE~""':' 
l!'ı'tıt \'e ırnn JMSTJ\LO;l 

Ankara Caddes! N°· re~ 
ıtitıt' 

M'..layenc saatleri: 15 dell 



NAt<LEDENı 

ethi Kardeş 

4şk, lstırap ve his romanı 
-19. 

lta Yır Yanılıyordu. o da alda 

' · Rir koca olarak değil, 
~~ karşı duyduğu dinda. 

li' ilrnıette aldatılmıştı. Ley· 
~ 1la7.&rinda ibütün an· 

evlitıa.nna karşı olduğu 
' lekesiz olm.a:ğa mecburdu. 
~ hiddetinin bir kin derece
~:ıee.i. annesini kendisine 
' Vil.buına karşı olduğun. 
~ suçlu görmesi yüzUn· 

~ nazarmda. erkekle 
l1ıt?ı aşkı, soğuyan tarafın 
. ~efaawrkla itham edilebi-
1 ihtiYari bir pakttı. Fakat 
bu aşk dolayısiyle anne o·· 
~esi büyUmekte ve 
Ik göstermesi icabet. 
·.Eğer haricl tahriklere 

a..,":zn~t göstermeyen kadm 
U'· • ~ o alçak ve rezil bir 

) -tu. 
~e~·. . . 
~ . nı bıtirmiş olan Raif 
b:sını h<iıpUrd.etirken bir
ıre: 

't ita 'lln ufak bir serveti o-

fincanl:ır ru lUzumundan :fazla 
bir yavaşlıkla dolaba yerleştir· 

meğe başlaması oldu. Demek 
Leyla onun hakikati ibildiğini ve
ya şUphelendiğini anlanu§ti. 

Raif resmi istedi: 
- Ver bakayım. 
Faruk fotoğrafı uzattı. &bası 

iyice görmek icin gözlUğünU 

taktı. Sonra müteessir bir ta· 
vırla: 

- Zavallı! di~ mırıldandı. Onu 
tanıdığımız zaman şu resimde 
gördüğümüz kadar gençti. Sene-
lcr ne çabuk .geÇiyor! .. Ne yakı. 
şıklı ve sevimli bir gençti değil 
mi Leyla? 

Karısı cevap verm0di, o de· 
vam etti: 

- .A.hlakı da çok iyi idi. Onu 
hiç bir zaman asa:bi görmemiş
tim. Bu kadar iyi biradamdan 
bak şimdi hiç bir şey kalmadı, 
Tarma 'bıraktığı servetten baş· 
ka ... Vefa.kir ve ııadık dostlar 
da bulunduğwlu insan onun mi. 
salinden sonra iddia edebilir. 
.Zavallı ölürken bile bizi dil§ün
rnüş! 

~ ~~k için çalışmağa 
. 'l'a kalmamsı ne Zt'vkli şey! 
r: rıkın bire sık sık ziya. 
tı.-.."eref'eğini umarım. Mide· 

~lt-;;nak tehlikesi de olsa bu Tarık da rosnıi aldı. Baktı ve 
~ter pek hoşuma gidecek! teessüfle: 
, a ka"ısına dö C'i · - Ben onun bu I'<'Simdeki gi· 

Şu fotoğrafı arayrver ka- bi gençliğini habrlamıyorum, 
Onu görmek beni de dedi. Onu tanıdığım zamanlar 

~ edecek. da saçları beyazlanmıştı. 

C!lltt ltaıktı, yemek odasın. 
tın:~ "e üç dakikadan fazla 

ka -... olmasına rağmen Fa· 
en.Pek llı.· n gelen bir ka~ ~u 
ruı~nra. elinde bi~ f0t6t. 

' ~ lbn.Seyerek, geldı : 
~ltto . ça'buk buldum. 

"' hemen elini uzatır, 
aldı ve biraz u7.aktan tu· 
baktı. Sonra annesinin 
'ile baktığını hissederek. 

.:: ıçuı. gözlerini karde· 
~ 1l'dı. Az kaldı ''bakın 

'a~ kadnr benziyor!" diye
~ u mlitııifJ sözleri söyle
~_: de düşüncesini resme 

\, ~ıne bakın.asiyle nz çok 
~ V\ırdu. 
~ ~thonııe Tarıkm benzer h..' Vardı. Bilhassa alın ve 

<:o• • 
\.. ~ K :.oenziyordu. Bununla 
~"111\la~ ~ş ilk görU:rte 
,.. ~ lnuhakkak !baba oğın· 

~~IQ· rtecek derecede kuvvet
~. 1

• Bu daha ziyade aynı 
lııl""~~drrdığı bir aile mU· 
~clı. • bir fizyonomi akraba 
~ ~~at Faruk için §iiphe
\.:_ bıı ıye eden en kuvvetli 
~ an..be__~~iş nok~anndan 
, ~ ·-=aının ayaga kalkıp 

bıı- ~emek maksadiy· 
~a.ne bularak kahve 

Fotoğrafı annesine verdi. Ley· 
ia re.sme adeta korkarak, §öyle 
bir göz attı. Bununla beraber 
tabii g&illla'ek!' 

F f'.t'lo""' n-...... ,,,. 

- 'Varisi olduğuna göre bu 
ıcsim şimdi senindir Tankçığun, 
dedi. Yeni apartmanında müna. 
sip bir yere ko)'3rsm. 

Bu sırada ouırma odasına 

geçtikleri için resmi konsolun 
ü:rt.üne, aynanın önüc koydu. 

Raif ibir cıgara sardı. Farukla. 
Tarık da !birer cıgara yaktılar. 
Doktor her zaman olduğu gibi 
odada do}a.qıyor, Tarıl. ise bir 
koltuğa gömülmüş bulunuywdu. 

Leyla, üzerinde küçük bir a· 
bajur bulunan masanın önünde 
otuımuş, örgü yapıyordu. Zorca 
bir i§ti, yem de başlam.Jff bulun
duğu için bütün dikkatini elin
deki işe vemıişt.i. Bununla be. 
raber ara sıra. gözü konsohm u· 
zerindeki resme kayıyordu. El
leri arkasında ve cıgarası dudak· 
lannda olarak, bir aşağı bir yu. 
karı dolaşan Faruk annesinin bu 
bak~lannı her defasında yakalı· 
yordu. 

(Devamı t•ar) 

- Taş ü tünde dola~maktan diz 
lcrime ntn girdi, Marta t bu gece 
çok J"tırap çektim. 

D ;; . hrtcı } em '< hn.zırlamıır 
tı. Hu-.teınin şözlerine bir turlü 
ınanamıyord!ı. Aylardanberi de-
Yam e<lcn muhasara · mückletincc 
her gece}'İ burçlarda nöbet beklc
mekla geçiren Rüstem ~imdiye ka
dar ne diz ağrı ından ııikayet et· 
mi~ti. Ne de uyku uzlıiktan ... 

Halbuki ~imdi, Rüstem, geceleri 
uyuyamadığından da şikayet edi· 
yor ve: 

- {jtMlerimin içi uykn ... uzluktan 
)an•yor, Marta' rliyo,.<:lu • Bu"'ltı" 
SıOnu oere)e \aracak? Ne zaman 
kadar hekliyeceğız. bilmem? 

Birkaç lokma yemek yediler. 
Mnrta ._,J.... sık Rü temın J{özüne 

bakıyor. ve ytiıi:ndcki çizgilerden 
manalar çıkarrnağa çalışıyor: 

- Sen yalan söylüyorsun, Rüs
tem! Senin gizli bir derdin var. 
Bam hakikati söylemiyorsun! Ben 

S A B S R - AJlllij-pa;fi8i 
1 E ?? 

't " 

, 
- :5akallı kan olur mu be? 
- Yelan tıöylUyorsam cierle-

}im, nah iki görüm de aksın şura 
cıktı .. 

- Nasıl ~ymiş o Ö}'lc? 
..... Fistanı Güllü ablamın bay · 

ramlığıtıın tıpkı ı .. güneşe karşı 

1:eldikçe ışıl ışıl yanıyor. Ya§lll.3-
ğını H:ıbbenem (Habibe ninem) 
gibi l:laşmın tepesine dolamış. Bi
zim tekeninkinden seyrek ve uzun 
sakalı var dtyorum size be ..• 

- Nerede şimdi? 
- Tosun dayımın misafir oda· 
ında. 

- Hadi gôrelim şu sakallı kan 
yı öy!~ysc. 

- Hadi, hadi ..• 
8 _ 10 yaşlarında 8 - 10 kör ço· 

cuğu dızgine alışmamış taylar gi· 
bi çığlıklar f ınatarak tabanları 

kaldıt·thlar. 

To~ım daymm odası pencere::-i· 
ne üşüştüler. Hayretlerini: 

- Vay ana.snu!., 

Nara.ıarile izhar edip arka ından 
dil alt~kanlı~ı ile bir hayli de kü· 
für ekleyen çocuklardan birinin 
kula~ı iri bir elin baş ve şahadet 
parmakları arasında uzadı. Bir 
ihtiyar: 

- Hadi defolun bW'&dan dpa. 
tar!. 

Diyı> çıkı~u: 

- O karı değil. hacca. gidecek· 
lcrin yol göstericisi .. 

Kör delikanhlanndan biri ya 
nındakine: 

- Herif kerestenin bol yerinde 
onanlmış: baksana şundaki göbe
ğe, kelleye kulağa.. Şeytan k-ula. 
ğrma ''hemen baltayı k&\Ta, ı:u 
herı ft..:-ki fazlalıkları adamakıllı 

bir yongala!" diye fısıldıyor. 
Delikanlı haklrydı. Çünkü ''de· 

lil'' adı verilen bu fistanlı erke!;: 
tıpkı jri ağaç gövdelerinin üstüs· 
te ve yanyana getirilmesile kurul
muş bazı hantal köy samanlıkları 
nı andırıyordu. 

O y~annda bir giln gönnü~. 
..qıe~ .,..,,.: 

- Bunun tohumu her halde çok 
sulak bir vahada atılmış delikan
lılar .. 

Diye gülümsiyerek geçtL gitti. 

• 
Arabın hac hakkında döktüğü 

diller yabana gitmemişti. 
Bir gün ... Yedisinden yetmi~i. 

ne kadar değil, beşiktekinden eşik 
tekine kadar bütün köy erkenden 
aya!dancıı. Sandıklar karıştı. Her· 
kes dUğünlü:k, bayramlık elbiseler 
rini giyindi. Güneş do~rmazdan ev
vel Tosun daymm evi a\•lus.una 
toplandılar. 

Be~ on dakika. sonra gözya~lan 
ve: 

- Dan ı başımıza .• 
Temennileri arasında • kemeri· 

ne 100 tanecik sankız yerlec:tir 
miş - Tosun Dayr u~rlandı. 

• • • 
Zorlu bir yolculuktan sonra Şa

mın fi tarihinden kal:na k~layı 
andıran bir hanına :indikleri gün 
Tosun Dayı: 

- Hfil:l gidecek miyiz? 

Şaıııı ffdCISI 
ualine cevap alma~a lüzum 

görmeden: 
- Ben bukadar sıkıya geletnem 

bak kara.oğlan.. burada en az bir 
hafta dinleneceğim. 

Dire delile dayatmış ve hemen 
mef ru~tı tek hasırdan ıbaret o • 
dalardan birine girerek pabuçları" 
nı ba.Şınm altına yastık edip d, -
rin bir urkuya dalmıştı. 
. . 
U)-andığı vakıt odayı aydmıa· 

tan güneş değil, isli §!~ i kırık 

bir lambanın zayıf rşd!ı idi. 
Yarının hacılarından birkacı 

tesbih çekiyor. birka.;r kollarını 

ıvayorlardı. 

- Akşam namazına mı? 
Sualine: 
- Ha}ır. yatsı ... 
Ce' abı verilince hemen doğrul. 

du. Ağrıyan borununu hızla sağa 
sola kırdırdı. Gerindi. O da kolla· 

- Ulan karaoğlan, yolu .,asıran j 
::.ı~ıl l:>iziz galiba?!.. 

Uç gün e\'\'el hana inmeii itiba 
rile kendisine nazaran daha kı 
demli ve ilç günlük Şantlı sayılan 
bir yarının hacısı duvara dayadı~ı 
hurimn bembeyaı gerdanını gıdı" 
!ayarak sıonıyrdu: 
-Bu kimin? 
-Senin. 
Hacının parmakları bıraz dah~ 

indi ,~e tırmaladı: 

- Ya bunlar? 
- Sennin! 
Hacının eli müte-madiven ha.rı>_ 

ket ediyor, dili mütemadiyen rıgzı 1 

nın içinde yuvarlanıyor, titrek se
sile soruyordu: 

- Ya bu? 
- O da sennnnniiiiin!. 
Bu ~·i yangöıle cyregelen 

Tsun Daymın içi, damarlan, i 
nirleri gıcıklandı. Bir kedi gibi 

2 r· sttıs R 

Kadınlar 
için 
Tavsiyeler 

Kahvesiz sütlü kahve 
Bir ~-or.ba katığı krlata1me te

keri bir kap içeriaine koyarak 
ateşte karamel yapınız. Şeker 
içine hiç bir ~ ilive edilmeden 
nteşe konursa sulanır ve yana. 
rıık pişer. Açık k&h.verengi o1an· 
,~n ateşten indiriniz, ince bir 
çay fincanı sıcak süt ili.ve edi· 
niz ~ütlü kahveden farkı olmaz. 

Kışa domates naaıl 

saklanır 

Uzun sen~ yenilen bir sebze 
' 'arsa o da domatestir. Domates 
yaz. kış hemen her 7.8.m&O yeme
ğe kullanılır. Bundan bqka. çiy 
olarak salata halinde yenir ve 
kokteyl olarak da suyu içilir. 

Domatesin en ibol vitaminli 
sebr.e olduğu anlaşıldıktan sonra 
C<iy olarak kışa saklamak Uı11UI• 
teri de bulunmuttur. 

nnı sıvamala başladı. 

r~ışın taze domatesten sa.lata 
yapabilmek. vemeklere taze do• 
m;ıtes kullan~ilmek bir 7Je'Vktir. 
BunJan bUtUn ve 88ğlam olan* 
muh&fua. edebilmek için kolar 

götsfine tırmanmata sav~n hu. b' k 1 • ...:1.- fal t ...__,_ ır aç U8U Va.1uu, :& ~· 

On dakika sonra. b!rkaç arkada
şı ile beraber sokaktaydılar. 

riyi unuzladı: 1 pek o kadar umumilegmjf değil-
- Oyleyse. hu da beniml d' . ... 

Delil: 
-Yatsıya daha hayli vakıt var, Tosun dayı ne Vuranofu tanışmış 

ne de onun Hçlanndan tatmıştı.Böy 
size biraz ~ı göstereyim. le olduğu halde, gündüz elinde teS 

Diye önlerine düşnti~tn. bih ve dilinde sakalınr bıyığını 
Ablak suratlı ay kertik.siz bir :.ı• titreten dualarla cemaatin ön ~a· 

niye benzemese ve gökyüzü hafit fına ve imamın sağına çökmül} bı.ı 
dumanlarla bulanık olsaydı eğer. 65 lik kişinin damar ve sinirlerin. 
ne delil Şamı gösterebilirdi: ne de de akşatn karanlığı sihkkar bir te 
yarının hacılan Samı görebilirler· ir iera ediyor, senelerinin 45 ini 
di. Çünkü berbatlıktan yana tam bir çr11>ıda fırçalayıp kendisini o 
ıaitli 10 numara.ya elyak sokaklar berbatlıktan yana tam numarayı 
o kadar dar, evlerin çıkıntıları <>- e~den haketmiş çıkıntıları biri • 
kadar biribirinin içindeydi ki.. birinin içfode gömülü sokakalara 

Tosun Dayı cebi tok olanlar gi· atıyordu. 
bi tok konuşuyordu: Delilin: 

- Ulan Kamoğlan, bize ahret- _ Hac )·otunda güne.hlar 53pır 
te ccımct vaadederken dünyada sapır dökülür. 
ceııe:ınemi lx?Ylatt!n gali.ba? • Demekle ne akear doğnı lif et· 
~ağb 'kara kıllar arasındaki di~· ~ni.. T08111l Dayı kebuldlllUDll 

feri föki'örtllfffl\i~ ~ibt ~rn\y~ ihtiraslannın tesldniı:ıden sonra 
delil: odasına dönünce vücudunda duy • 

- Hayır ağam - dedi. siri dün duğu gevşeklikten anlıyor, her ker 
yada iken cennete sokacağnn. van kalkışında hareketini bir son. 

Dooik ya. cebi tok olanın ~iire- raya bırakıyordu. Hem sonraki 
1-ti dilindedir. Yat:-ıra abd~Ui To kervana kalan yalnız Tosun dayı 
sun Dayı !!Üldü: değildi ki... Daha birçok hacılar 

- Hani ya hurilerin?.. kemerlerinin ağızlarmı açmışlar, 
- Şimdi görünürler ağa. (05kun bir hovardalıkla sanlmla-
Ve hirkaç adım sonra ... Yerden rı Şam dilbcrlerile trampa ediyor· 

biter, duvarlardan fırlar gibi beti· 
riveren hurilerle etr&flan çevril · 

1~er geçti. 
miş yarının 1'.acılan kelirnei şaha. Ha(talar r,eıçti. 
det rretirmeğe başladrlar. Fakat... Aylar f!;eçti. 

Ilık 'kollar boyur ·°irına dolanma Son hac kervanı da kalktı. Fa· 
ğa, tlık nef~ler kulakl&nna ülle. 
11~eğt! ve şapşal ayın çiy ı~ığı al . kat, içl~rincle Tosun Dayının da 

ır. 

Kışa Mklanacak dmıatealer 
daima şu euretle intihap edilme.. 
lidir: Fazla olgun olmayan aert
çe domatealer ayrılmalıdır. Bun. 
lar sağlam, vuruluruz, çUrWaııllz, 
beneksiz ve tepelerinde Y'Oil 
sapları olmalıdır . 

l - DomateSleri küçük gaz 
tanelerine istif etmeli, üzerini 
ör'tünceye kadar kuyu suyu ile 
yapılmış aalamura ile doldur. 
malı. Tenekelerin ağzını lehimle· 
terek P'1cak kışta a.çmalı. 

Bu domatesler kullanılacağı 
zaman iki saat kadar tatlı suda: 
durmalı ve bu su bir kaç defa 
değiştirilmelidir. Bu suretle sa. 
Jamuranm tuzu çdcnınJ olur. 

2 - Domatesleri birer bmıe 
silktLkten ·sonra sam tul"fU kavr 
nozu içine dizmeli. 

lizerine bir k~ saat ' 'ef .. 
ve1 fıkr fıkır kaynatımu. -.e 
aofutulmue kUJU suyu d&el'* 
kavanom ağzından iki ~ 
aşağmma kadar doldurmalL t} .. 
zerini iki parmak zeytinyağı Be 
örtmeli. Ağznıı sıkı sda kaprya. 
rak serin ve nıtubetslz yerde 
muhafaza etmelidir. 

3 - Domatesin suyunu makla· 
mak için şu usul iyidir: 

Aym suretle intihap edilen çti
rliksüz eziksiz domatesleri srkıp 
suyunu tUlbetten sll1Jdükten BOD 
ra ~işelere doldurmalı. ~ 
nı bir gün açık bıralanab, .aonra 
il7ıerlerine bir parmak zeytinyafl 
ya.put 90 derecelik ispirto koy
duktan ~ tıpaları kapayıp 
fu.erinden sicim geçirerek mkı 
.sıkı l>ailamalr. Serin ve rutubet· 
siz yerde muhafaza etmelidir. tında kara elma lar gibi ışıldı~·an buhınduğu oldukça kalabalrlc bir 

gözler sakallanna süriinmeğe ~· grup: ============ 
layınca ... Tosun Dayının diz ve - Niyetimiz ::-ahihti knnete 
del ba~lan çözüldü: ne d~nir? 

- Kara oğlan be!. • Diye postlan Şamlı delilin evi. 
- F.mret ağam! ne adamakıllı serdiler. 
- Bunlar kim? Bir gün. .. Hacı Tosun alanın 
- Vaadettiğim cennetin huri. köyü ~:edisinden yetmişine, beşik-

leri!.. tekinden eşikteklne kadar yine a 
- Hani ulan onlar <üld dünya- yaklandı. Sandıklar yine açıldı. 

daydı ya!? Bayramlıklar yine giyildi. Güner 
- Yollarını şaşımu,ıar ağam. doğmadan yine herkes yol boyla· 

ziyette. Yıldırımın kuvvetleri pe
rişan olmuş. 

Ve içini çekerek ilave etti: 
- Anladın .nn şimdi teeSSiirü

mün rebebini? ... 

mıa döküldüler. Jhçkırklar kulak
tan tırmalarken: 

- Dansı başımıza! .. 
Te:nennileri gök y0%üne yabet-

di. 
To:'lUn Dayı Haaian geliyordu! 

BEDRIAKBUWT 

ltlp oJmıyan Yıldımn gibi meşhur 
hükümdar, Niğbolu önünde nasıl 
yenilebilir? 

Yazan: l•kenda F. SERTELLi 

• 18. 

- Hakkın \'ar! Lakin, in an u
l.aktan bir haber almakla derhal 
yeise kapılmamalı. Sen. Yıldın

mm ordusundan o kadar emindih 
ki... Ben de senin sözlerinin tcsi 
ri altında kalarak ümide düşm'* 
tüm. Şimdi sen bu haberi verirken, 
ben içimden bir ses duyar gibi olu· 
yonı;n. 

- Fakat. harp çok defa bir tali 
i5idir, ~farta! Bir pehlivan on ki~i 
ile güre.~ir. onunu da yener. On 
birin.::ic:i zorlu ('ıkar? ve ona yeni• 
lebilir. · 

- Böyle dil§UnUrse;1, seni haklı 
bulmamak kabfl delil. Fakat, bir 
devletin ordusuyla, bir pehlivanın 
bazulanndaki kuvvet ölçUlemez, 
Rüstem! Yıldırım çok tedbirli, u-
7.ağr görür w gerçekten Ylldrnm 
gibi her yere vaktinden evvel ye
t işen, her yerde kendi ordusunun 
kendi zekasının harikaJanru g&
t'!ren bir adamdır. Babem, omm 
okçularının attt~ı bir okla yara· 
lanmrştr. Oliirken cıöyledtfi sözli 
hiç unutmam. 

ariılk }abancı değilim. Senin müs
takbel :zevcenim ... Yann hayatımı 
zı blrle.stireceğiz. Haniya geçen 
gün tana, Edirnede kırk gün, kırk 
gece düğün yapacağız, diyen sen 
değil miydin? Bunları ne çabuk u• 

nuttun? Benrlen niçin hakiki l"tı· 
raplarını akhyorsun? Yok:oa.benim 
için gene reni kararlar mı verildi? 
Aleyhimde yeni tuzaklar mı hazır-
14-myor? 

Rüstemin yediği yemekler boğa
zına diziliyordu. 

Gözcü Alinin I::>opn beye getfp 
diği harp haberlerini Rüstem sev. 
~ilisin" nasıl söyliyebilirdi? 

Halbuki Marta ona den ortalı 
olmak istiyordu: 

- Sen benim yaranu sardın .. 
Beni iyileştiren sensin. Rüstem! 
Eğer benden ıstırabının sebebini 
saklavacak olursan, benden Mla 
emin olamadrğına. benden .,üphe
Y<' du-..tuğüne ırıanacagım. Haydı, 

) üzün neden gülm..iyoı ; niçin muz· 
taıipsin? Bunun sebebini ~le 
bana! 

Rüstem dayanamadı: 
- Söyliyeceğim, dedi • fakat 

hakikat çok aadrr: Padişahın or
dusu ile düşman ordulan ~ 
rnışlar. $imdilik haçlılar galip ~ ... 

- Bir ses mi dedin? 
- E\'ct ... tnanma!.. diyen bir 

se~ ... 
- .;:cıl1i mi -:üyHiyor:ıun, l\larta? 

Bende yeni ümitler uyandınyor
un! Acaba bunları düşman mı uy 

durdu dersin? 
- Oralıfll biln*n. Fakat, ben 

Yıldmmm maltUP olı:calına inan 
ml)'OrUln. Baba81 Sultan Mani 
zamanından beri hiçbir 'harpte mağ 

Rüstem, sevgilisini dikkatle din
liyordu: 

-Baban ne~ 
(~ ... , 
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19 Mayıs Gençlik bayramı mü 

nasebetlle, Eminönü Halke'i dün 

ikinci <;por müsamere-.ini yaptı ve 

bu seneki faaliyet denesi içinde 

mü"tı:iıfat kat.anan kn, erkek spor
colara ve ta.kımlara madalva ve 

kupalarını verdi. 

Ge~cnki müsamereden henüz 
iki ay gibi kı~a bir zaman geçtiği 

halde, dün her harekette gerek 
genç kızları, ~erek;c erkekleri 

daha olgun \'e Uzerlerine aldılilnrı 

\'8Zlfelere d:ı.ha vatkm bulduk. 

Her harc'ket; tartılmı), uzun 
tccrilbe edilmiş ve muhakkak ki 
çolc çalışılmış olduğunu gösteriyor 
du. 

Bizde !JPOr yapmıtk deyince u
mumi olarak aklımıza gelen atle 

tizm, futbol güreş. deniz sporlar 
ve sn.iredir. 

Kapalı c;aJonlardan c;adcee an. 

trcnmanlarda lr;tifade ederdik 
Bizde ilk olarak kapalı ı;ator 

~porları yapmağa hall<evleri ba.~ 
tadı ve bugiin bamın alemdarlığını 
Eminöntı halke\i yapıvor. 

Bu faaliyeti idare edenleri teb 

1 1 1 

rfü etmeği bir vazife t.elikki edi. 
yoruz. 

Alakadarlardan öğrendiğimize 

göre, bu kadar rağbet bulan ve 
iftihar bi..,sesl ölçülemiyec<'k ~ 
dar çok olan bu müsamerelerin 

tertip masrafını imkanı yok tah• 
min edemezsinJz. Her şeyi kendJ.. 

lerl çah~rak yapan ve göz alan 

1 eferrüatı yok paha.<ıma meydana 

~etfren halke\i &z~lan, salootaı:ı· 

na davet edebildikleri mlsafir~e~
ni ta.,.an'lll'Un fevkinde ağırlıyor. 

lar. Fa.'ka.t bu ağırlananların ye. · 

kiınu üt dört yüz kişiyi geçmedi• 
ğl için insan nekadar ü.,filüyor ••• 
~"nkli ı. .. !'"'·~HPr, m.-s .. 1a 4-"i · bin 

kit>l)i bir ara.ya toplryahllecr.k· bir 
'ialonda. yapıJ~ydı, fevkali.deliğl• 

ne muhakkak ki azamet de ilave 
"<tecekti. 

Zaran yok. Zaman bunu da gös• 
terecck.. Bunun telifi edilemez 
bir ihtty&A: haline geleceğine kuv
vetle eminiz. 

Eminönü Ha.lkedoe munffakı • 
yetil yolunda w•nl ve büyük başa• 

nlar temenni ederiz. 
Sacit Tuğrul ÖGET 

Fener stadındaki 
dünkü maçlar 

19 ?.faym gençlik ve spor bayramı f 80 METRE: (Kızlar arll.3ında) 1 -
ml1na!<ıl-etlle dün öğleden 80Jll'a Fe • 1 Saibe ll.9, 2. - SUheylA, 3 - 8aadet. 
ner stadında tertip edilen müsabaka_ ıoo !METRE: 1 - Cezmi, 23.7, 2 -
ıar bUvUk bir ZP-vk ve alAka ile takip Sezai, ~ - KAmran. · 
edilmiştir. VVR~EK ATLAMA: 1 -· 8ellm 

Bu ırUsabakatara saat tam 15.30 1.65, 2 - GUner 3 - Cevat. 
da mektepli sporcularm şehir bando. o&oofM::PJTıtE: ı~r11Reınzf 54.8. 2 -
suna ayak uydurarak yaptıkları ge. Adnsn. 3 - Cevat. 
çit rP,Sml ile l)aşlanmıştır. Talebeler 1500 METRE: 1 - Eşref ,.18.7. 
sta·lm şeref tribününde bulunan Vali 2 - Raif, 3 - Halil. , 
LCıtfl Kırdar. İstanbul Komutanı !s · DİSK! 1 - Fuat 35.30, 2 - Nihat, 
hak A vnl Aktanm önünden geçerek 3 - Kadri. 
selılmlaımşlar ve İstiklA.l Marşı ile Gt)LLE: 1 - AIA.ettln 12.8f, 2 -
bayrak çekl!dlkten sonra mUsabaka· Nihat, l - Cevat. 

Jara ""' anmıştır. BA.LdAN BAYRAK: 1 - İstanbul 

lisesi takımı 3.f3, 2 - Galatasaray. 
3 - H!1.ydarpaşa. 

MAÇ 

-:: . 
H A 12' • - ~ ... , 

-Brv!R.- .AlCşam pgsasr· 

Bronşiti ere KATRAN HAKKI :f kREMJ 
. . 1 

1 
ıstanbuı Levazım am-ır.iginden veril:Jn 

.ıarte• asKer. Kıtaatı dan.ar, 
--~-40,00C ton tahmLı t&l:liye ifi kaı-a.h zar!la eksiltmeye konmll§tur. İhalesi 

30.5.9U cuma günü saat 11 de Ankara Lv. AmirUği satmalnia. komisyonunda 
yapılacaktır. Tatmin. ı.edeJi 20.vOO Jiı'& ilk t.e~tı 1500 liradır. Şart.name. 
si kol.Ul3yonda. gotillür. Tallple:-"ı ka.nunl veıılk&lar1le teklif m&ktuplaruı.ı 

ilaıe ·saa.tlnden bir'saa evvel kc.n:ıı.ııyona vermeleri. (23~3) (8699) 

• • • 
4 adet 500 kUoluk boaktll &'!ı;ıacaktır. PazarUkla ekBlltme.ııi 23.5.941 c~ 

ı:na gUnU uat 15 te An!.ı;.rada !oi.M. \' sa.tm~a komisyonunda. ya.pılacaktı:r. 
Beoerinin Laiımin fiyatı 200 lira teıt'inatı 15J liradır. Taliplerin belli vakitte 
komisyona ge;melt:rl. ı. 2::)91.3762) 

• • • 
Pazarlıkla ltiO.'ot !ille. 40X<IO ebadında ve 501,734 kilo 10X4-0 ebadında 

çubuit demiı aıınaCJ!lc..ıı. Heyaıni!ı ,tahmin bed,eu 180.487 lira l kuruş te.. 
mına.tı 20,MS liradır. ·tl:aleal Z~ 5.&41 per§embe günü·saat 11 de Ankaraaa 
M.M. v. satmalma komı~yonun~ yapılac&ittır. Taliplerin belli vakitte J(O. 

misyona ge::ıncJeri. l238{l..3760) 

*** .Benerine tahm10 E:C ilen fiyatı 335 kuruş olan' 20.000 a<let kilim kapalı 
zarf1ıo. eksl~tmeye k!.oruııştur. iha'.t$1 5.6.941 perşembe günU saat 11 de AD. 
karada M.M..V. satınal!na koml.!ıy.ıuunda ya.pııacaktır. !ık teminatı 4600 Ura. 
dır. Evsal ve §artname:n 335 LCJtoşc. koD?iBvondan alınır. Taliplerin kanum 
\'esikıJ.arile tekli! mf.ktuplarmı uiaJe aa.aUnaen bir saa.t evvel komisyona ver. 
melerl. (2~99J (3-'129) ..... 

12.ooo · ınetrE: bı.va renıgf 1c&n1..tluk ~5 pazarlıkla satm • aımacakttr. 
Taiunin bedeli :ıso.ıoo .lr&. katı t!minıltı 7:5115 liradır. ihaleai 24.5.941 c~ar. 
ter. gtınU .saat ı<ı <!a A.&karııda M.M.V. havd. sa.tmalma koınlsyônunda ya.. 
pııacaktır. Şartnameti komlsyo:ıda görWUr. Taliplerin belli vakitte koııı18!

yona gelmeıerl. C2409.3f-77) · • 

·~· Beıieı çının~ tahıaıl! edilen ılyat;; 780 :ruruŞ'oıan 4600 çift kundura pa.. 
zarLikla eksııtmeye konn uştur. thab sı 21.5.9U çarşamba günü saat 10.30 
da Ankara.da· M.M. V. cıı.ımaıma ' toıı:ısyonunda yapııa.caktır. !Ütı teminatı 
7488 liradır. Şartııamu.: 250 '.<uru~., komisy.>ndan aımır. Taliplerin .kanuni 
vesikalarile be111 vakitte komisyona gelmeleri. (2Ul-3879) " . . . 

Hıkemt evsat df&bı:Jnc.e 5000 l.ır&'.ık sadııyagl almaca.kur. Talipierin 23. 
5 941 güntı. Haaınıkoy ~nrmda .MWıa köylnde askerl satmalma komisyo.. 
nuna gel.meleri. (241(;.~l) _ 

Aşağıda yazılı me\.-aum pazarlıkla ekııiltmeleri 23.5.941 cuma günü saat 
15 te BayrrsmiÇte nr,ker1 ııatmauull komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
belli vakitte komıayc.ı.a. gelıİıelerl. 

CinG' 

I • 
Davıun . 

Ko8ele fıya ı:arlalr 
Yarım yatı· vaİ'it~e. 
Falça bkçe içlo. 
Bakr- kapak çivi 
Kabara 

mikt&n 
kJlo 
250 
250 
300 
150 
60 ' 

100 ' 

tutan 
lira 

1000 
671S 
750 

, 225 

. 200 : ·. 
(2flıs..'1883) . 

\;O\ '\ 4 • • ·-•• .J... • 

temina.tı 

lira 
150 
101 
102 3, 
30 

Ai!tıda ~ .ıni~a?m_pa.~ru.~ı ekıittroeleri 22.5.9fl ~rşe:nbe ~ü 
aut 16 c.a Bayramiç a::kerl sati:lalma koııu•yonunda y&pılacaktıt'. Tallple-
rltı belh vkJtte ıtomlıyona gelmeıerl. ' 

' Cinsi • miktarı tutan teminatı . 
adet lira. Ura 

Kayı§ yular baııııt 1000 '3000 •50 
Keçe bellem!. ·: · 2000 4000 600 
Kıl koıar 2000 1300 . 195 
Kıl vem tort.uı, ~ 2500 . 87.50 .. . IS~2 

(2417-3885) 

• • • BUyU!f bir intizam içinde geçen at 
letizm mUs:ı.bnkalarınm sonunda Vali 
ve ls>.anbul Komutanı derece alan at_ 
Jetlere sahaya i::ıerek bizzat madalya 
larını vermişlerdir. Alman teknlk ne. 

Aşaglda yazılı mevr.dm kap~iı zarfla eksiltmeler! 6.6.9.U cuma günü hl. 
zalarır.da yazılı ııutlerde Eskl,eltir<!e asket1 aatuıalma komisyonunda ya. 

Fener stadında dün atletizm pılacaktır Talipıe'ı~ kanun! vea.'ka.'.ıırlle teklif mektuplarım ihale saaUeriıı. 
milsabakalarmdan sonra Haydar • 1 den bir saat. evvel kt,mifyona' verruelerl 

ticel :::r t;unlardır: 
100 Ml!.."'l'HE: Birinci Cezmi !Gala· 

tas'l.rayı 1.11.3, • Sezal. 3 • KAmran. 
800 l'IETRE: 1 - Eşre! 2.6.5, 2 -

paşa lisesi • Pertevniyal futbol ta. Cinsi ' ' mık.tan 
kımlan karşılaşm·ıı1ar ve bu mü- · kilo · 

sabaka.yı Ha.ydarpaşaWar 4-'J ka - Koywi eti. f-0.000 

tutan 
lira 

30.000 

•. teminatı 
ura 
2250 

~vat " - Ahmet 1 zanmrşlardır. 
Yoğurt , 50.0CO · 
su~ . ;;o.oöo 

10.000 
7.500 

750 
. 562.50 

ihale 
saati 

11 
'10.30 

10 

Askerl ik işleri 
Emekli ve yedek subay
'Iaria askeri memurları 

şubeye davet 
p.,.. .ktaş asl<erllk şubeslnden: 

Be.ş.ktaş askerlik ı.;uoeslnde kayıtlı 

henilz ı·aş haddine uğramamış 
0

olan e. 
mekll ve yedek (eski ta.birle birmci 
ve ııtıuci smıf ihtiyat zabitan ile me. 
murin: askeriye) subaylarla asken 
r. murların senelik yokıamalarına 

1 hazmın 941 gUnUnden itibaren ı:ıaş. 

lana-::n•t ve 20 nazlran 9H akşamı nı.. 

hayet tulacaktır. Bu yoklamaya Is. 
tanb:ı\rl!l. bulunan levn.zrm. veteriner 
eczacı ve tablblerin yoklamalan ı ba. 

ziran 041 gün inden 7 haziran 941 
gUnUn:ı kadar devam edilecek Diğer 

euay vı; nsket1 memurların yoklama 
lan S haziran 9H gününden :w hazı
ran 941 gUnUne kadar devam edıle. 

c~I<. j:okıama gUnlerl haftanın razar
test çsrııamba cuma gUnlerl saat 8..30 
dan 1'3 c kadar salt ve perşembe gUn
leri ligledcn sonra saat 14 ten ıs e 
kadar aşağ:da yazılı vesikalarla bir. 
ilkte otzzat mUracaat edeceklerdir 

1 - Emekli subay ve memurlar 
a) J\ıütus hüviyet cUzdanmm tasC:lk. 

11 su:•et!. 
bJ Maaş reşmi senedi (beraatı 
c) \·arsa askerlik vesikası 
d) Herhangi bir fen şubesinde lh. 

tısas vapmış ise diploması 
o) Aıhbl subayların, diploma ve Uı.

Usas vesikası 
f) lkı adet, 4,l5x6 ebadın~.., vesika

lık fototraf. 
2 - Yed<ık subay ve ıuıkerl memur. 

ıar. 

a) Ntlfus hüviyet cUzdanmm tasdik 
il sureU. 

b) At:kerllk vesikası (Urhls tezke
resi, yedek subay diplomaSJ) 

c) Herhangi bir fen şubesinde lh. 
tiBa.s _vnpmış ise dJploması 

d) Sıhhi subaylarm diploma ve Uı.. 

USas v.:'rlkası 
e) İki adet .f,5x6 ebadında veoika· 

lık !otoğrat. 

Halen lstanbuldan hariç mahaller. 
de bulunan emekli ve yedek subaylar
la aslrnrl memurlar yukarda yazıJr 

vesikaların birer suretlerini bulunduk 
lan v-:ırin aekerlik şubesine müracaat 
ederek pul ilsak etmekBizin tasdlk et. 
tlrtp t.'.lahhUtıU bir mektupla şubemize 
göndermeğe mecburdurlar. Mektul). 
larmda bulundukları mahallin açık 

adresini yazmakla mükelleftirler. Be. 
nel!k lht!Yat yoklamasına iştirak e~m1 
yen veya ta§rada olanlar yukarda ya.. 
zıh vesika &uretıerlle bulunduktan yer 
lerl .lildirmiyenler 1076 sayılı kanu. 
nun 10. maddesine tevfikan elll lira 
para cezası tatbi!c edileceği llA.n olu. 
nur. 

• • • 
'Yedek Subay Yoklama 

giinleri 
1. Ttımen Askerlll< Dairesi ,Baokan_ 

Iıltndan: 

Yed':!k subay yoklamalarmm 2 Ha
ziran 9H gUnU başlıyara.k 30 Haziran 
941 gGnU nihayet bulacağı evvelce 
gazetelerle bildirilmişti. Bu yoklama· 
larm 20 Haziran 9U Cuma gflnU nf_ 

.ha.yet bula.ca#I ilA.n orunll!'. 

(2403.3833) 

. . ı 

Devlet Demiryoltan ve· Limanları:~ 
işletme Umum idaresi ilanlara ·~ 

... ' 
Muhammen bedeli 17125) Ur.t ?l&ıı 2500 adet Uç renkli el işaret fetıen 

(2.6.194lıpazartes•· ~UDU saat (15) on beşte H~ydarp&.§ada. gar bina.et dahi.. 
1lndek1 kom!ııyon taraf;ndan kayalı zarf usulile satm alınacaktır., , 

Bu işe 8'.lrmek lstlyt'nlerin • &2.4} Ura fS~) kuruşluk muvakkat teminat 
ve· kanui.un taYı.n etUA'! vesikalar{a ~.ekll!le.ini mubtevi zarflannı aynı gün 
saat (Hl on dorde !<adar komisyc;nrelsllğine vermeleri llzmıdır. 

B•ı i§e alt ,artnameler komleyl)l'ian paraan: olarak dağıtılmaktadır.(376f) 

*** Mut:r.ıumen bedeli EC.000 {Em hin) Ura olan kılavuz, rayba ve frezeler 
3.7.941 perşemb< gtlnU saat HS 3) ela kapab zart .usulü ile Ankara.da idare 
bl 1asmdl' satıl" :wnacal<t.rr. 
Bu işe girme.: !ıtiyeclenn 37:1\l (Ü~ bin yedl yüz elli) liralık muvakkat te.. 

min~t lle kanunun tayin ettiği ve,il<aları ve tekliflerini aynı gün saat lf,30 a 
ka<iaı komisyon :"Pİ:: .g:rfl vermelım lA.zmı<'..a. 

Ş11.rtnameler 20<, kuruşa ~:ı~~,.. ve !'laydarp~a veznelerine satılmak.. 
ladı. . ı3/W4) 

0 1ev1et o·en.izv.0· 11arı iŞt .etme 
u·mum müdürlüğü ilanları 

ı ı • 1 

Vazı işletmemıZd~ münhal 1>ı11unar göl veaa.iti içm motor m8.Kll1Ultl &Iı_ 
nacaktır. Ta!!r· olanlann §era.iti a.r.lamak ·üz.?re mevcut vesaiklerile birlikte 
umu ı müdı.lrlüğtlmUz :ustl§lert 'u::t>slne ml\'rv.caat etmeleri 1lft.:ı olunur. 

(3892) 

Anka ra Jana a rma· satınalma komisyonundan: 
Beher kilosuna elli ·t)ır kur:ı~ fiyat tahmm edilen iki yüz ton kesme ~ 

ker Eııkişehlrde tl'~lim fartile 2<>.'5.1141 paza.rte8i günil sa.at 11 de Ankarada 
komi11yonı.imuzun l:ıulunouğu mahalde kapalı zarf eksiltmesU~ alınacaktır. 

Muvakkat t('~~Jrıat aıtı bin Uc; yüz'e~ll liradır. Şartpame İstanbul ve Juı,. 
kara ;andarma sıı.tm:ılma. koml.ıyonlarile E.1ki~lr. V.J.K. lığından ":110,. 
kuru~ hedel kar~tlığın ~I\ verilir. tııteklllerin u~h ı;ı\r/ ~klif mektuplarmı 
ihale "6fiı>ü su~ OQ.&' kadar kÖJilia)>onumuı& veÖz,eİeri. (2Mz.3620). . .. 

20 MAYTS - ıd 

Gün 
~arlintA 

• •1GÜZELLEŞT~ 

Bu ge~ç kız 8 gün zarfında. bu <k'. 1 sitesinin me§hur bir prafes1irtl ~ 
rece caı.tp blr tarzda gllzt'll('Ştl. Onun fmdan ke§fcdllcn ve kıymetli gt 
buna nuıl muvaffak oldufunu ,.e tıer cevheri olan '•BlOSEL,, vardır· 1" 
kadının no.sd muvaffak olablleceğinl 1 Akşamları bu b<mbe renkteıd 
izah edPn şu mektubunu okuyunuz: KALON kremini tatbik edinlZ· 

"8 .10 gün evvel çektirdiğim bir I leıi siz uyurken o, tesirini yaP8" 
fotoğrafımla bugün çektirdiğim ro. cildinizi besliyerek gençleştirir '~ 
toğrafım. aras!ndaki "ayam hayret 1 ruşµkluklardan kurtarır. aund 
deği~ikliği görUnce inanam~yorum. 1 de ooyaz renkteki TOKALON 1'rf 
Alnımda, gözlerimin ve ağzımm et. kullanınız. Cıldiniz yumuşayıp tııS 
rafınd-:ı. buru,ukluklar ve· çizgilerim şecek ve siyah noktaları temiZ!iY 
vıı.rdı. Tenim sert ve 'ç!rktfi!İL Btıgttir Ur. I 
ise cildim kadife gibi yumU§aın.t§ . ve PARA \'1 İADE GARA.NTJS I" 
buru,ukluklarım tamamen zail olm~~ Bu basit. ueu!U • günde 3 6' 
tur.' Aueta dosUa.rmı gıpta nazarlarlle tatblk eden her kadın, bir geflç 
bakıyorlar. Hepsine cilt unsuru olan cildi gibi yumuşak. taze ve ne 
~.mbe renkteki TOKALON kremini bir cilde malik olur. Binlerce ,.şl' 
gece ve beyaz Tt'nktekl TOKA.LON görtile!l memnuniyetbahş senıe~ 
kremml · de gündüz · kulianmalarmı ycs!.nde bu kremin tesiri hakkıtl eıın 
tavsiye ettim. Onlardan bır çoklan zl garanti vermeye kadar sevk -1 
evvelA. bu sözlerimle alay ettiler. Fa- Hemen bugtin her iki kremdrntıl' 
kat tecrübesini yapıp memnuniyet. ttip veya birer vazo satın al:ıı 
bahş semeresini görünce •onlar da 1 on gün kad~r muntazaman kll1~,ı 
benim gibi şaşakaldılar.,, 

1 

Şayet netıcesinden memnun e4 
Cilt unsuru olan pembe renkteki mııı L'ltenlz. a.ldtğmız yere iade 

TOK,\LON kreminde Viyana üniver- ve para), geri alınız. ~ 
- · ' . - --- ·-- - lıi9 - ,,,. 

, • 
1ı·urlliye e.;amnurıyetı 

. ZıRAA T BANKASI 
1'.~~ tanhı . l88ö. - Sermayesı. 100.ou0,000 Türk Llf3-c> 

. Şube ve Ajans adedi: 265. 
lırai ve tıcari 'ıer nevı banka muameleleri. 

~.ımo lira lkramlye rertyoı 

,o ., 
araa.ı t;J&zu<a.smaa ımmbaTalJ :.e lht:ıarsı:z tasa.rrUı ııe"'~ ... ·- ~rııı 

GO l1rNı tıul~ara aenede • defa ~1>k1leceJs kUr'a Ue agağ'l~ 
p!ADJ göre Uu&miye da~tılae11l~tır. ıtff' 

tlralıJI t.000 llnı 100 a.dod M ıtralıll :-; • • &ded .ı.ooo 
• • 500 • · Z,OU() • 1%0 10 • 
• . • • !60· . • 

t.O • \O'.I • 

l,000 • 
4.00G • 

u;o • !O • 
s,OC • 

·•- -AA1l ~ 
OIKKA T: aesaplannda.Jd pal'alar bir sene lçtnde 60 ~ eet"ı:ıı 

1ti4m1Yeo1U. lkram1ye çıktığı t&J<dirde % 20 ta.zıaslyle ~~,,. 
K~1"· · ·r: 11 Mart, · 11 Haziran 11 l!.'):1Ql, 11 BlrinclkAnUJl ~ 

rlnde yapılır. ~ 

!!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111--= 

.Otel yapılmaya elverişli 
kırahk bina 

Ankara e.addesinh. er: a.l!teber yerinde fe\·kali.do nazat'CtJi 
\ 'adar ve aydmhk bir binıı kiralıktır. 

Vakit gaıct<'!'l ldarchnn<>~fnc mi;racaat. 


