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:Jıec aflşam : 
...... ,,_., - _...._.,.. ,, ır j'' o·· .. d· Fikri Tuzer Dahi · orunmeyen a anı 
Madagaskar 
Mese esi lige Vekili oldu lar mahkemede 

Hüseyin Cahid YALÇIN 
G t~t)N en miiblm siyu.c;i, bel- 1 

kj de askeri Mcliscsinl tcy. 
kil eden ~ladaı;a.ıııkar meselesinin 
ne tarzda bı''.tlSaf e<leceğt henüz 
belli olmuyor. \'fı.ktiı. \'i~l ateş püe-. 
kUrUyor. Amiral Darlan meyılan 1 
Okuyor, l\lara..~ Pcten son ne ere 1 
kadar multavemctten hahbediyor 1 
l'e Livül galiba Berllne gitmeğe 
bazırlanılorl Uerlin l e şimdilik 
8USnıağı münasip görüyor. 

Memduh Şevket Ese11dal'da 
Parti Genel Sekreterliğine tayin edildi 

hadısenin Silivriyi velveleye veren 
düğümü çözülmek üzere 

l\ladaga.skıır önüne giden İngiliz 
~erlerinin sayısı yinni binden 
•baret olduğu söylendi. Cereyan 
etmekte olan a.skeri hareketlere 
dıür henUz esaslı bir ey bildiri!. 
blC\U. ı·~t mesele Mada;asknra 
giinderilen i gal kunetıcıfaln c~ 
11tıbi Afrlkalı yahut Hür l?ransalı ' 
olup olmamasında ,.e miktarlarında 1 
<l~I;ildir. llatti. askeri lıa.rdW.tın I 
hile bliyiik bir kıymeti yoktur. 
\'alnız ornda lüzumsuz yere öJeccf;; 
(.'l'llnt;tz \'C lngiJ!zlere ahsen acı
lllak l<'ap eder. Bo Jt'nın ızlar lıiı; 
bir.Hizum ,.e mecburiyet olmadan, 
8ırf aldı'1tlan crnre riayetle tıayıır. 
larm1 feda edecektir. Ne Fransız 
llanıusu böyle bir fetlakfırlığı icap 
ederdi, ne Fran ız ,·atnomm men. 
faatı. 

Yeni dablllyc nkill 
Doktor Fikri Tuzer . 

Ankara, 6 (A.A.) - Dahiliye 
Vekili 'l'ekirdağ mebu.~u Fa.i'lt Öz.. 
trak rahatsızlığı do1nyısile vek.a.let 
va.zif~nden affını rica etmiş ve 
bu a.rznsunun kabulü ile Dahil2.ye 
Vekaletine Erzunım mebusu Dr. 
1'lkri Tilzerin tayin! yüksek tasdi. 
ka iktiran e~t.i.r. 

Bu t~te lngillzlerln bir kabahati 
0lnıaştllr. Onlar Madagru;kar adası
llJQ tenha bir kö~slne a.yak b:uıar 
h"8nıaz ora<la metrfık bir kuyu
nun, yahut iman ayıığı basmaz bir 
ttlağaranm lı:Jnde birtakım vesika. 
lar bulacaklardı ''e bu vesi'knlar 
.lnPonlarla Alman ve ttalyanlann PARTİ GENEL SF..KRETERLtGt 
~ada~ıuıkar adasını işgal l!:ln ha. 
tırhuhklan plinla.n \'e Viııi ile ara. 
.lanncla ·• releri -
dana koyacaklanb t lnglUzler iş. 
galin bu kllslk bahanesine ~ 
\'llnnaclılar. Belki btmdan dolayı 
nıuvnhaze edilcce1derdir. 

Amerikalılar, 1'emlllcrl 1'fadagas.. 
kara asker göndennern13 olmakla 
beraber, işg&I truneUerinc ka~ı 
güsterflecek maka,•emetfn harbe 
liebep addedileceğini lliin ettiler. 
Vı:sı ise Amerika ile münasebetle .. 
tini muhafazaya ehemmiyet veri .. 
Yor. Batta J.Adl son hareketin 
Fra.nsadan sadır olmıyoc.-nğma dn.. 
lr teminatta bulunuyordu. 

İtndl BcrJlne giderse orncla ne 
kararla tımbilir! Laviil'in Bcrline 
Sit.nesı Vişi Fransası aleyhinde 
4!a bllyUk bir senet teşkil ed<!cek
tır. Ru, Berlln ile \1şl ara ında 
karatlaşan kati i~blrliğinin nçık 
bir delili adı'lo1unacaktır. Ylşi ın. 
tlltere hUkfimeti tarafından harp 
Sonunda ,·eya daha evvel Made. 
~ka.rm kend!Sine terkedlleceği 
lıaıc1ondald beyanatı senet ittihaz 
tttiğini söylcdıırten S()n.ra sadece :!" Protesto ile iktifa etseycli va. 
ileıstnt yapmış olurdu \'e Fransız 
kanının beyhude yere dokülmesl -
~ meydan vermezdi. Fakat 1940 
~~I muharebeleri cereyan etti-

ıatnan şöhretli mare~al \'e ku. 
ltıanclanlann esirgemiş oldukları 
:uı.ıwemet ve mlidafaa emirlerini 
tndı Mad~ kar mlinasebetile 

0
1't6va atmakta Fransanm hakim 
~~faatlerj namına ne fayda i-;.. 

al edileceği mcthuldür. 

Ankara, ~ (A.A.) - Emuı.ım 
mebusu Dr. P'Jkıi TUzerln Dahiliye 
V ckilliğf ne taytnl Uzerine açılan 
C. H. P . umumi idare heyeti azalr .. 
ğma ve C. H. P. Genel sekreterıı. 
ğine Bilecik mebueu Memduh Şev. 
ket Esencfal tayin edilmiştir. 

işgal altındaki 
Fransada 

Bir Alman treni 
berh·ava edildi 

----<>-
40 rehine kur§una dizildi on 

\aneai de bugün idam 
edilecek 

Londra, 7 (A.A.) - Almanlar iHal 
altındaki Fraııaada dün yeniden •o re. 
hlneyi kurguna di:mıl§lerdir. BugUn ıo 
rehine daha idam edilecektir. Şerburg. 
da blr mtuılmmat treni.ne yapılan ıu. 
!kasta m\Jkabcle olmak üzere bu re. 
h!Deler idam edUmi§tlr. Bu trende 
mecbuı1 seyahat eden 21 Fransız da 
ölmUştUr. 

ingilizlerin 
hava· akınları 

ıo gecede 57 
tayyare kaybedildi 

Londra, 7 (A.A.>. ~-. l~lu ~~ 

1 Müddeiumumi maznunların 
cezaland!rılmasın! istedi 

Madagaskar da 
Muhare
be kızıştı 

Görünmiyen adamları kim yakaladı? Mahkemede şaha. 
dette bulunan yoğurt \üccarı Ahmet Kemal Silivrili 

"- Görünmiyen adamları ben yakaladım!,, diyor. 

Yeni parti genel 9ekretert 
Memduh Şevket Eııendal 

HARER - Vazife :ışlc ve ener. 
Jisl herkese örnek olacak bir dorc. 
ceye ulaşmış ve bınıu uzun zaman 
Parti Genel Sekreterliğinde fiilen 
g-östcrmiş bulunan yeni Dahiliye 
Vekilimiz Dr. Fikri Tuzere yeni 
vazifesinde başsnlar dileriz. 

Parti Genel Sekreteri olan 
~femduh Şevket Esendal ise yük .. 
sc!k kıymet ve meziyetleri herlce~ .. 
'Çe bilinen değerli devlet adamlt>. 
rımız.dandrr. Uzun ~man--m~ .. 
Julcta parti ll.Dluml idare he~·ctl 
nzalığında, Tahran vp Kıi..bil bU. 
yük elçiliklerlndc bulunmUı;,o-tur. 
Aynı zamanda kıymetli bir kalem 
üstadıdır. Kendisine yeni vuife. 
sinde de muvaffakıyetler dileriz. 

Amerikan kuvvetleri 

o 

lngilizlerin 
taarruzları 
gittıkçe 

şiddetleni.qot 
-0--

5 İngiliz tayyaresi 
dütürüldü, bir kııım 

tanklar hasara uğratıldı 
Vifi, 1 (A..A.) - Madagaskar ada.. 

•ma.A ~ 90D ba.,_re 'göre. :lıı • r~··· 
glliz ve Frarunz kuvveUeri arasında 
oercyan eden çarpl§ma gitgide ;tddet· 

~C:~~:~:=~kiln:a~~ ~e::!erl, d~ 1 HAc!iııeolo cereyan 

kuvvetıertnı bombardıman etmektedir 'ı Sili1'ri: (H'US'l.l.8i muhtıbirimir 
ıer. den) - "Görünmiyen adam" 

Vlııl, 1 (A.A.) - 5 mayıs plakla mua.mmasnım düğümü çözülmek 
mO.hlm mlktarda, İngtU:s deniz kuv • üzeredir. 
vetıcrinJn Dlegoeuareze hücum ett:!k. 1 Bu in mahkemeye aksedineeye 

Yedi ay sonra ıeri resmen bildirilmektedir. Aynı za. kadar değerli müddeiumumimi,. 

4 mllVQDa çı'-acak manda, tngillz tlloeu kumandanı Die. zin bu İşe çoktan el koyduğun. 
J A gosuarez kumandanı albaya, gamlzo. dan ha.berdar l:Wle değildik 

Londra, 7 (A.A.J - Amerika mU· nun prtaız teslimini lstlyen bir filti- ı Hazırlt:k tahk1ka.tı bizzat müd-
aelllh kuvvetler kumandanlığından matom tevdl ediyordu. deimuumi tarafmdan yapılan lbu 
bildirildiğine göre blrlnclkAnun ayın • Albay ültimatomu crerhal reddet- dikkate değer vakanın mu:hake. 
da Amerikan aııkerl kuvveUerl mikta. • ml§Ur. O zaman İngiliz hava taarru. I mesi kalabalık bir dinleyici kUL 
n dört milyona çıkacaktır. (Devamı ! llncildc) (Devamı S tincllde) 

Ektnek istihkakı 
Bugün tam veriliyor 
yarın gene yarım 

Muvakkat bir zaman için !=kın°k · 
istıhkaları b ı r gün tam .. Dır gün 

yarım veriıecektır 
Ekmek laUhkaklan bu aabah bUtün 

r ' 
PEYNiR VE ER· 
ZAK TEV ~iATt 
vaıı muavin 
Mu telıf ;aşa .şleri 

ve mahrukat of s haK-

ett.lğ:l Sillvrldekl n 

---------- ---. 

Loca mı, 
yatak 

odası mı? 
Evli bir kadın 
Sinema ıocasmda yabancı 
bır erkekle çırkın vazıyette 
Kocası taı· alından 

Jakalaadı 
Diln Beflkta~ta Gilrel sin<:ma • 

smda bir cü.rmilmeşhut hadise61 
olmu§, Tarık islmli bir delikanlı, 
evli bir kadm olan Ayla De 1':)09.(}a 
blçmısiz b:X- vaziyette ya.kalan.ml§
trr. 

Tahkika.t.!mtza na.z::ı.nı.n, Beşik· 
taşta Kö;iC}inde oturan Ayla., ko .. 
c<\Smm vazifesi dolayısile her gün 
gc~mcsinden usa.runı§ ve evve1

• 

ce tannnaktn olduğu Tankla mü. 
nasıobethtl Siklaşt.ırmıştır. 

1 
Dlln. iki aşık Gürel slnemasrn:ı 

giderek kendilcr'ıne bir loca ayırt
mışlar ve "Saadet yuvası" filmi 

ha hi'dnı flkrimltto l\lada"'asknr 
ltı ıllsesi Fra.nsa ile İngiltere ve 
,1 \it~fiklerinln menfaatleri arasın
)· "kı ayrılmak bilmez. birliği isbntıı 
~~ıştır. BUtUn dünya takdir 

11 
1Yor ki İngiltere JUa.dagaskar 

i ~8tna blr müstemleke 2.aptetmck 
t~uı gitrnemlş1ir. EJ'nıleld Hind'c:. 
ı;~~l hiir brrnkm:ığn :nızı olan in. 
llU ~re artık ~eni mllsteml<'lceler 
ll:J 'llnrn<'kten kendJ;dni kurtar. 
~tır. Madagnsl,arm elde bulun
ttır. llt_ harpte mu,·nffnluyetin en 
tt~hı!D U.mJIJerinden birini teşkil 
~il iİh<len dolayıihr ki buna lü .. 
sa~ görlitmiiıttür. Demel< ki Fran. 
)U '!e İngiltere dalma bir aradn 
fa~ek lilzundı. Fransa aynldr. 
ıı. at harbin mantıjtı İngflteJ'eyl, 
''e 'rıten C\'\'el t nrlanmıs olduğa 
tir~hne, Fransız Uslerindin de l!'. 
~e mecbur bırakıyor. 

nar.ırıı!hntıı tebhgıne göre, dun 
:~tı akm ""yapdınıştır. Kıı.ndn elek.. 1 

l ik t.ralına ve l{ab Jlc Bnlor-

tırmıarda tam olarak verllmeğe bat
ıaomı§tır. Çok kısa ve muvakkat bir 
za,ınan için ekmek istihkakları bir gUn 

tam, bir gUn yarım olarak verilecek
tir. Bugün tam verilmekte olan ekmek 
iatl.hkakı yarın gene yarım olarak a_ 
ıınacak, öbUrgün tekrar tam verile • 

kmda malumat verd. 1 başlayınca her ikisi de Uzer}~. 
deki ceket, kravn.t, manto veeaır • 

VaU muavini Ahmet Kmık, hal.km "!ibl fazlalrklan çık8l'1l.l'ak "Saad~t 
zaruri lhtiyaçlarmm ne aureUe karıı. 'uvası,. na dalınış'ardır. 

l\lıw plya" go • 
ttı~llıt Piyangonun mayıa keııtdeal bu. 
~ •. ~t l 5tc Aııkurada Serglevindc:_ 
·~Ur. 

r san hilnum dil 
yıırln askeri hedeflere e • 

. t' Stonkıı.rt ve Nant da bom
ruı§ ır. d 4 mayma 
baalnm•ştır. 23 n!M.D anla. Al +Au 

(\ ed Alman r ~ .... J. 
kndnr 1 gcc e . 1 "]izle r 
yaro kaybetnıişlerdır. ngı.. . 1 
beş misli kuvvetle Al.manya uze~ı .. 
De yaptık lan aJmıla.rda 11. gece . e 
ancak 57 tayyare kaybetmt§lerdır · 

Amerika aulannda 

Bir Alman deniz· 
altısı batınldl 

ı.on<lra, 7 (A.A.) - Amerika 
bahriye nezaretinin tebliğine gö. 
re bir Amerikan muhribi, bir Al. 
~n <lenizaltısmı batrrmıştrr. hl~ 
rip, denizaltıyı akUmülatörlerini 
doldururken denizin Ustilnde ya • 
kalamış ve hemen a~ açarak ba• 
~ ... 

cekUr. 
Ankaradao §Chrlmize dönmüş ola.o 

vali ve belediye rel.al doktor L~t!I Kır. 
dar dün bu hususta kendialle görü • 

lanacağ? hakkında kendl.slle görU§en Ancak, Aylanın kocaBI bir tan• • 
bir arkadll§xmıza §U malfunatJ ver • d ğı VB-qttnsiy~ kansmm Gürel sı. 

nıi§Ur: (Dcnou 3 üncüde) (Devamı S Uncüde) 

§en gazetecılere ezcümle demi§tir ki: d 
"- VilAyeUn tebliğinde de bildlril J • k t d 

dlği gıbl bu tedbir muvakkat ve y&l: u l as av as l n a 
nız tatanbula değil bütün memlekete ~ 
ııA.mlldlr. Bu tedbirin devam edecett 1 f lı l 
şublrkaç gUn içinde mahauı lmka.nla. genı· sa Q ar 
rm azamis!D.I kullanarak ekmek tsUh. 
kaklarmın bir gilD tam, bir gUn ya • 
rım olarak verilmesini temin ettik. Dün gece saat 21 e kadar devam eden cels~lerde müd. 
yann (bugün> ekmek istihkakı tam, deiumuminin verdiği vesikalar okundu 
öbUrgün (Yani yarın) gene yanın ola. 

çember !!ıdah, gözlilğU Ye bıı.~ı rak verilecektir. Maznunların talep ve ·ıddı·aıarı reddedil-
uıilcella olma..<1aydı... Mahrukat lşiıle geı!Dce, mahrukat 

Bil bakalım bu himJi? :::ı:s:.•;:~s;a~~~!e~'ze h:~::~ di, muhakeme çarşamba gününe kaldı 
(S tln<"ll sayfamızdaki izalıa.tı J ıecektır. GUn kaybetmeden laallyete 
~:unuz>. seçeceğiz.. (Yama s DDdlde) 
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l!Mdhkeiiieıerde: 15JiJ 
Eski devırlerde 1~1J~ o _!!!!____ 

HIDIRELLEZ ! Zeytinyağı Modern bir karıkoca Altıa ve elmas 
___ __.ı b 1 ----··-·---· .. ·-··- 1 llıymeOeri ••• 

··- e1 ln ..... , ~-A • ive sa uncu ar ~.Kavaa etmişler, karakola aitmişler tatalan zaptı irnuılı-! 1stanbulun b ban ı.·o kadın edası - HJdreJ..,,,. n er ._an&-ır • .,... o o 1 B 
Çi

ngene ba)Tam• - Aya Yorgl yortueıu - 2s nisan ve Hmr A.JeyhieııelAm Bugün Ankaraya bir heyet Eyorlardı koca imzasını atarken: "Yamyorıun Ahmet!,, iZDE altm fiyatı epe?·ce •"· 
t •- 1 Da u F1.k ıa .. d · l : d · b w d I nıandanberl (34-36.) lıra aı11. 

_ Saadet ı.·e neşe iksiri - Ebedi saade .., tı suru - ,·ı· er - ora r, ı gon erıyor ar : ıye agır ı ar 1 smd.a.ılır; harp içinde ve dışııulıt. 
~kıtbaneye ı;1tınek iı;In ne yaparlardı'? - Te.fect Reelde hanım - Arap. \ zeytinyağcılar ve .sabuncular namı- :. _____ •• _.-.............. - .... ------ ....... - .,.w l""k ti d 

Evi 1 klremltl rl 1 tm , Niyet ld k bulnnan uıger mem "· e er cu 
kirli odllCtlnr - Gt>ıınııı, duvnk! - n n e a sa ış. - ı na blr heyet bugün .Anknraya g ece SAl.T rAl.K ABASJ•AN•• mühim kısmında aıtm fiyatı harp.-
ka\anoz.u - Blrknç mani - ''oh, yallıLh, ~"nah!,, - Hokkab&z Port.aakt ıı tir. Malf.lm olduğu üzere zeytinyağı Yazan: • aa ten evvelkine göre bizden çok 
oğlu _ Jlnmpırrr! - Mnvnnd:ı ı;lttetelll! ' ve sabun fabrika, toptan ve perli.lten. ··ksckt.ir hatta bazılaruıila bu 

X 1 de fiyaUarı ticaret vektı.ıetı ve fiyat Cü~ut !hAkimi evvela bir dumandır çıktığım görllnce !:'uamele 'tamsmiyle domıo!7 veya 
MÜNİR SÜLEYMAN ÇAPANOuLU murakabe komisyonu tarn.!mdan k_o • onlara barıf;ma.larmı teklif etti işi kavradım. Hemen paltomu ç~ dardurulmoştur. Şimdi altın lüb::ı. , 

________ .. , nulmuş, llf&n edUmlf ve mcrlyete gır· İkisi de ayak dirediler. karıp attım., Paltomun arkasm. rile en zenırln memleket şüphesiz 
Yazan 

mlştir. Fakat uytlnynğcx ve sabUn· Her ikisisi de su~lu, her ikisi elan bir karı~ yer yanmış; sön - Amerikadır~ Fakat tedu1il vnsrt '• 
cuların oozı talepleri vardır iti bunla.. k w i 

D VN n.rluufa .. 'jlar: re<ltletınez, "ebedi ~aadet"in sm·ı. rı ehemmi etli telft.l<kl etmektedirler. de davacı. Karı kocadırlar. Sir • dürdüler. Meğer paltoma ez1..a.p sı ne kadar o!lftğb.m \'1\z yette ve 
_ Ragün lnılırelle:ı:, Kağıt. m bulmak istlyenlere, kırlarda do. 1 • Y kecide (adını yazmamışnn) bir dökmilş. Bana. haJ<aret etfği için nadir olona oJsnn ancak serbeE;t 

• • ..1_0 ı• .. ,ma .... nn ""-, ... iy "'lemıJs' 1 Bunlar. otelde ...wh·-·rlar. l{:adm orad? davacıyım efendim oldum tenbel kalmadıirt zaman h:uıcye gltmıyecck mıyu; ' ...... ,.... 1 14 "' e "·' • • ı - Sabun cu\'allnrının bcdeU mesc- vuı.u u " • ...... • .,,. •• . 
Dedikleri zaman birdenbire şa.. l}te "ebedi saadet" tılsmuw bul. ! 1 1 müdür sıfatile çalıaır. Kocası as- Hakim - Bak o da senden şi- asıl kıynıet:ni kaz:t:'1ır ve rolunil 

.. mlmı. Kl"ndi kentİime: 
1 

ruak lstiye.nlcr, 2S Ni anda .kırlara.. es2. _ Zeytin'-a~ıarın tstanbuldıı. ya. len şofördür. kayetçi, onu dövmüşsün? yapar. . 
- k ın •· ıı J 

6 K 5 Ahmet - Dö'·-~:- ~~endim. t Ja _Ne !ındar da. l"rkcn ~ehli bu ı;ı_ ar !• c:ımenlerc1 oturara.. ızırı pılan ikinci filltraj masr&fıdrr. adı~ 3 yaşı~ı. ~~; :rk~k vıı~ıı =· ~lan harpten 80llJ'a ıyat. nn 
yıl! dcdbn. gürmeı;e ~al.ışır.tar. .. . . Ankarayıı. gidecek olan heyet bun . 330 dogurillu. ~k~n .ısmı Au.. Ahmet, konuşınken Fethiye a. C6kı hal': döneceğini zanne(hyor-

I·~et ne kadar erken geldi bu llıılır~lez, bır h~ar ?lUJılccısi !arla mO§gul olacak ve lıunlann bari. 1 met, anasının guzel. b~r ı~ .var: ra sıra sözünü kesmek ister gi. lar. Bütün harpler ve buhranlar-
) il .. Daha dön Jm:lar c siz ve ne. \'e ebeclı saadet mübeşşırf olarak cinde zeytinyağ ve sabun UcareUnln Nene. E:k.ok .. Mers~nın, ısını de bi atılıyor, fa.kat hakimin ciddi dan sonraki kıymetler evvelki .kıy~ 
cc;lıdl. Daha "ırtunmla palto tit:. ~ıılnız. t .. tanbulda imtlanm~ı. daha iyi dUzentenmcsi için bazı talep. kendisi gıbı guzel bır kazasından bakışları karşısında yine süt d<it metlerle mukayese ~ilince c ';' 

ri~·erek do~ı,orduk. Ne çabuk ı.umelı ~e Ann~loluoun her koşc terde bulunacaktır. dır: (Gülnar ~~ı). Kadm Or. milş kedi gibi siniyor, sonra t~ kıym~tJeı:,e _dönilılin _asla vwubo .• 
çiçeklerin göj:',-sündc böcekler ko. ve bucngındn ugurlanırdı, Halk, N bl e mıd•·ıert· haneliüdir. Hakim sorduğu za~ rar alevleni~rordu. Hakimin şid • maclıgı goriilmektedır. an(ltlk ekc
nu"nııya. baş1ndı. Loj, kuytu, aj;,raç o gi\n, kırlara, hı.ğlaru. çıkar, umak a '/ u.a- man "Otelin katibe';lyim" derli. detli bir ihtarı üzerine artık SÖ2le DQml Ve hayat ~rtlan değişir; es
altbrmdn ynto.n g-ölgelcr rnr ele. kıyılannda dcı:c kenarlanıula, /ki •ene içinde evlenecekler Biraz sonra okuması yazması o- karışmadı ama, bir tiyatro aktrL ki bolluğa. y~laşan bir de\'lr bn". 
mek ynylalanla, r~ıne kokulu ı:amla. Ankıı.radnn bildirildiğine g6re Mec. lup olmadığı usulen sorulunca: si mimiklerile, bazan işjdilebilir lar. F..'lasen dünyada mevcut &lfın 

Dün, hıdırollcz miydi? Öyle is~ rm, ıhlamarbnn ~ölgelerlndo ku-
1 
ııstn dUnkU toplantısında nahiyeler 'IOkumam yazmam yoktur" ceva. bir sesle ''Allahallah!" demekten rolktan he~ yd mUhhn denene!< 

bahar ba§lac:lı demek: .Kmt dova'l. znl:ır Çedrirlcr, kcbah •·püryan" te,klU ı!yllıasının mtıuıkeresine de • bını verdi. Okuyup Yazması bu,. geri kalmıyordu. lşte Ahmedin derecede artıyor. Tcda'\iil '\-asıw. 
1ı genç kız ruhlu tst&nbul baban!. ederlerdi. vam edllerck encümenden gelen mad. lunnuyan bir katip .. , Mahkeme.. sorgusu bu hava içinde bitti. Sıra sının hareket ihtiyacı ve Uıtfya!) 
Ybıe her ıaııınnkl gibl bhıbir renk 1sta.nbulıla., bıdırellez bazmlda - del.erin dördU kabul edllmltUr. Nabiye de ha.zu" bulunanlar bu cevabt Fethiyeye gelmişti. saha'lı da artmakla beraber mikta
jçbı~ her zamanld k.'l.<lar ihtişam- rınn bir hafta «ınel ba~lanmlı. l'o. mUdUrlerlnln evu oımasr ve oımryan· kahkaha ve gülümsemelerle kar. · - Fethiye - Garsondu. Bizim nn artNJı nl'ibetln<le olmuyor. Hat. 
Jı, ba§tanlnşa süslü olaral• karşı. . :ı \'e rical aflelerl, zenginler, ~·· ıarm lkl BeDe zıı.rtmda evleneceklerL şıladrlar. J{JSa boylu, y~mdan itelde yatıp kalkardı, Allahm em.. ti bn vaziyet :ıau,ısmda bir gün 
mrıda gUIUnısedl demek... rabalara, uzak semtlenJ.~ki <l~t - ne dair taahhQtname vermeler!. bak- biraz fazla gösteren, dudaklarm.. ri ile beni istedi. Eh Allah emri. "altm" denilen "san~m dünya. gi•. 
tstımoohm baban neye benzer hıra davetnamr.ler w gond~rırler, kmdak1 madde mUnakn§Slara sebeb 01 da mütemadiyen $nirli ve mana. dir, dedim. Kendisine vardım. ı:eli,, ntn rağbet.en dllıteceğlnl, a. 

bilir mislnlz! Bol, bayıltıcı koku. ~unlan hıdırellc.z egel11<'es ne ~ mU§tur. Bazı mUnak&§alardan sonra sız bir tebessüm gem.iren bir ba. Beş senedir evliyiz, Ben kocamı ranmıyacağnu, onun yerine ~'ka 
larla dOla havai qürteme&rep bir gmrl:mlı. Fukaralar, hail ve vaktı lA.yUıanm w maddeal aynen kabul e· yandı bu. severim. Kavga ettiğimiz saba.. bir madenin konacağını iddia <'· 
bclm od~ •• ' Burada her ~Y pek y~riııde olmıyanla.r, sarranar. dilmiştir. Bu maddeye g6re halen na. Ahmet anlattı: hm gecesi onu pencere kenarın.. deoler bUe ,.a.r. Ba mac1en bangisi-
'-ardtr: Ze\1', kahlaılaa, giirtiltü, dan faizle para alırlar, rehine kor. hlye mUdllrü olup da evli bulunmıyan. - Geçinemiyorduk. Aramıwa da cigara içer buldum. ''Bana dir? Acaba 'pli.tin" mi yoksa e1ma5 
eğlence, sükfmet, ne,e, ihtiras ve lar, memurlar da, <lalre oda.~ılan- lar lkl sene içinde evleneceklerine da· hiç kavga eksile olmuyordu. Bir- bir şey oldu, dedi, Rüyamda fena mı! 
nihayet öptietikl.. na, :..:p~ll ı::;:en;::;e K:ıa.a' ir birer taabbUtname vereoeltlerdir. kaç defa karakollara düuttik. YL şeyler görüyorum. Denizlere mi reda\'tll mikyMmm değl3tlril .. 

istanbulun balmn!, Arzu, şelı. sure rınl nr ı.ll IJ r· Kanunun diğer maddelerinin muza- ne barı~ik. &§anmak için mah. dfü~müyorum, bulutlara mı çıkrn:ı: me91 o kadar kolay bir it değjlcllr, 
vet, temellük taoıan gıizel gözler- Jar, yatak =la~ ge •0 • kt ',1'· r.ereslne yarın devam edilecektir. kemeye müracaat ettim. Şahit yorum. Bir §CYler oluyor bana. her l)Cyclen evvel altma en çok sn. 
M> ihtins giblc:Ü~. Bunlar, o ka. \ıaklancleru, 'D--~ e seetnnbı -~ e. Yeni mahıulün tesbitine yv.zdırdığmı ŞOför Hamdi karım Cinnet getireceğim,'' O sa:ba.h hlp olan veya bu madene dayanan 
......., • • d ır.e,t ............,. ~ane ı .... ır. th" ye· ·a· d 1 ti d =-- :..ı-· _,..;;.. dar birbirlerine bakar bırbırlerlne 1 ldıkhn puala la. bl k kka çalqdıyor Fe ıye . ba.1<tnn bavulunu alınış gı ıyor: ev e er e,;•Plle ıs-ın uuuaıuuı 
ınıvnt, kudret, admet, mi.na, ::, a • 1 "tea ~ka!ıo k Ankaradan bildirildiğine göre 912 - ArtTk iboşanacaksmız. Baş - Ne o beyefendi, dedim, :?wfü~. için her §eyi yapac&klardır. Bo-
7.ew ve Iştiha yerir. Ki~hbı~':nı .altrik ~re rnab8ulUnlln köylerde tesblti için ha. eahit de lben;m!" ..diye haber ver. teri gibi nerelere gidiyorsun? nanla beraber meselenin t.etkiki 

Bonon içindir ki btanbullula.r, 
1 

_..
1 0

aae ,_:~ma ış 1 er. zırlanan subaQr •-kııa.tr projesi vekil- mi§. F ethiye de: - Gideceği.m. Art.ık senin ya. asli darmoyor. 
• ' enı raya ~ ... r uzayamaz &1'8a .. ""'S' Be b. d' El ~ ti aıtm ö ...... ır ooharm gckllğinı, hıdU"ellezln ge. laıl ·d~nki 1 ka lard ' ler heyetine verilmiştir. Bu teşkll!t - n ona ır tuzak kurayım nında oturamam! cevabım ver • rna8m ... ,y ... e a g re ~ 

Ji~nden anlarlar. Ye o gün ~n a- ;
0 

";ı;.-ıertıı ça.!:ı:::' ç~a:kmd~ Adana ve havaUslnde ıimdlden tatbike da boşanm~k istemek neymiş an. - Ne kötülük gördün benden sablttlr; hatta altmm gUn~~ ~ü-
km lmlara b§mnbr. le c'lenlrd"· ba§lanmıııtır. Bu ı, tçtn Seyhan mm. lasın" demış. .kocacığını, dedim. Bunu söyler ne nasd kıymetini kaybcttiğlnl ııı-
Huhr~, yahıız h.:har beflaa • §ÖY E .• in 1İd ltl ri 1 tm takasında 716 memur çalı§lnaktadır. Bunun iizerine içjmc bir kurt söylemez kafama bir yumruk vur bat kin iki uırhk ni&hetleri göı. 

gıcı değil, ba,.ctD !jey1erln «le lbtl. gelmrıt;'ın rem e n "a " Beden terbiyesi mükellefle _ dü'9tü. Sinirli oldum. Kendisin • du, sandalrcyi kapınca üzerime den geÇlmıek klfidlr. Mese~ })"an 
«lnsıdır· H d H 1 bn 1 1 h r'ke5t rine hoca yetittirilecek den korkma.fa başlaüım. DUn s~ 'hücum etti. Sövdil, sa~. Ayır. MMla bu nlsbetler töyledlr: 

ı _· F..4!1ki zimi :\'!im ba'lnngıcı, • ~ rre ez;; r b~; rlcerdi ,;~ Bcıfen terbiyesi umum müdürlOğO, balı baW{uma eşyamı doldurup dılar, . ,1 , • 1750 de bir kırat elmas (02) al. 
2 - Kır alemle;inln başlangror, zıyah-~,!_~nç rı arl· ~_: ha "1,_: oteli tcrH:etrtıeğc karar verCiiin, - Bak, ona sen de fena fena tın friuıkb. · 1865 de o korkun\' 

mıı auvuıC ge~ ,1zmn 1 ıre ...:• beden terbiyesi mükelleflerini çalıştı. 1 •• İka h-.ı.t-d ( 
3 - Çingenelerin baynum, 11 hl gti. 1 ~ Httri el• racak muallim yetııUrmek için An • Bu niyetle merdivenleri inerken sözler söylemişsin? Me>L~l a.rUIU en sonra 455) al-
t - Ortodokslıırm (Ayayorgi> 

1 
erin ,,. r .... n end·eol, f\ t k k' , • k~nna çrktı: _ Ben koca.mı severim. Öyle tın frank olda. 1870 Sedan fela-

. rto e nue tyı !MI 11 opra ıı :ı 4 karada bir kurs açmağa karar ver • N • .d.i ? d' . k ketlnilen biraz evvel (529> altın 
31" su. *** nodar, kom~u kom~u clola.~ı~lar: mlştir. Yatılı olacak bu kurs temmuz. d ere}e g:ı yorsun· ıye ısnatlarda bulunmam, Sonra a • fr.m~ yU~Jdl. 1900 de (750) al. 

- Kız Fn.tma. at nlvetın• ! da Ankarada açılacak ve altı ay de. sor u. . rakola gittik, Karakolda paltosu.. . 
E fsanelerle aranız bilmem nasıJ. 'J1 d t · .. - Elbet yatacak bır otel odası mın cebinde otomobilin bazı yer- tın frank edfylrda. 1914 de geçen 

dır! İnanır mısınız böyle t;eylere._ 1 - Kep.e ~n e a madz mtı~ın. vam edecektir. Kursa ortamckwp me. bulur başımı saka.rrm Ben artık !e rini silmek icin yanmda O'PZ • büyük harp Jlln edilince blrdenbi. 
rd - nznnı ~en~e sen e a . zunııırı veya erbaş1ığını lltmaı otm~ . ' ~· "'~ re (900) altm fJ'&l&k, 19:ti d ·sc 

ninlerec ı.·e binlerce efsanete en DiyorcI•, hulynh_ı.rın.ın "?liriyl_e olanlar almııcaktır. Bu kursun mezun. ·sennımm ~.d~~!L k,almaga korkuyo. dirdiği kezzap şişes!ni gördüm, (1000) fra_.· okla. Bu na- oo tı .. 
birine n-örc Hızır AJeyhisseluın, 28 1 ....ı.: ~ ,.,~o-ıım nl·rka" defa da· "Sana bunu d;;. ıra ...-- -

NiS1!Jld:ı. -Rumi tak\iıne göre hlşlU genç kızlara, klrpiklennın kczlerinde vazife verilecektir. - Bır yere. gıdemczsın. Şura - kerim" diye beni tehdit etmişti. Daha ewel ve 19'!6 da Framıaıun 
"' >:A'1yatı mft.hmur goz ü. sıcak.:.:.~· ı ıarına behemehal vila.yet ve kaza mer. ' ~'. ,,.~... . 0 

"< • ..,... rlhte (5000) kiğrt frank ediyordu. 

~~:ne~~=. ~:~· ,.:;:::ı~~~ gölgcJeı:Ind~: el~~. ~irka~ ay ev\•el ' 9 evi 13 dela .oyan 13 d~1: ~ya bır adım ~tama.~~n. Polislere, bakın! diye glsteımek uğradığı ve Puankare hüklimetloln 
,, - " kaybcttıği ayalı nın hayali tıtr. 

1 
d ki hı 1 Bitın kanlandı da ~p gı~.ı~or üzere şişeyi cebinden aldun. O da knrnlaııın tizerlne dtl~lcn buhran 

<lolS!ll', 1'38tgekllği insanlara su. yeo dul 1-adınlara ka\'&nozıı uu. ytqan a rnz. musun? Hem bavulunu gvster eğilmiş imza ahyirdu. Kalkarken • 
det ve ııe,e iksiri 'lunannııtl Ra.. t ı.. d O I l l JS ya§ında Zeki admda bir çocuk, b ka'lTTm n-11..: d .. t ·ı ·n çarp•r, rırtma dc"kü•ı.ıu··. l'lll'a'!lmda birtakım muhtekirler bir 

ırmr ı. zaman, <umra saç arı a J-... .oı1;; ru e muş er~erı ' ;u kna bn 8000 kl~ 
hat ve huzur i tlyenlerin ricala.ruu J)Cmbe topoklarmı ol<l'll\ıın lnnah f<'.hrln muhtelif yerlerinde dokuz zen. eşyasmt çaldın, diye ba.cılndı H:ı!-im - Burasını çok gürel t c &.Cll ( ) o franga 

kh ,_.... .. · · . 1 sının evini on tıç defa Ustllate soy • w 

1 
. · , . . 1 d satmışlardı. 
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VVE'L'8ü'6'öN} .......... ......................... ......... . 
• Frawıız cwnburrelsllğlnl, son 

Fransız cumhurrelsi olan a.yan reisi 
AJber Lebrön muvakkaten ele almış· 
trr. 

• Fransız ba§veklll .Andre Tardiyö 
Fransız milletine bir beyanname ne.,. 
redcrek Fransız mUleUnln matemini 
hellrtmlş, ve halka sUkUn ve iUdal 
tavsiye etml~tir. 

* Hafl!llği ve ateş almadiğı için 
batonıarı doldurmakta ldrojene tercih 
edilen Helyum gazı yalnız birleşik A. 
merlkada çıknnlıyordu. Fakat Fran
sadn, Almanyadıı, tta.lyada Ye Macn· 
rlstanda kc~cdllcn yeni membalnr 
Amerikanın bu inbls:ırma son vcrmJş. 
tlr. Diğer taraftan İngilizler de ScylD.n 
adasmda ke.5!cdllen monazlt tabaka. 
lanndan Hclyom çıkarm:ı.ğa bn§Iaml§ 
ıardır. 1000 derecede rsıwa.n bir kllo 
monazit blr litre Helyom vermektedir. 
Bu suretle fik ke§fedildiğl vakit bir 
metre kUbtl 1,70 .. 000 fl'ank olan Hel
yomun 7 mayıs 1932 de bir metre kU· 
lıU 26 frankn dU;im~ bulunuyordu. 

• FranBıZ cumhurreısı DumC'rl öldü_ 
ren Pol Gorgulofun sorgusu yapıl. 

m~tır. Katil bir Rus faşisti olduğu 

noktasmda ısrnr etm'ş ve Fransayı 

Rusya ile harbe zorlnmnk için cum
hurroleini öJdUrdUi;oilnU s6ylcmlştlr. 

Katil hakkında ynpılan to.hklkatta 
Gorgulot da bir müddet Prngda otur
duğu, Berilnde kltaplarmr basbrmağa 
teşebbUs ettiği, Brllksclde birkaç ay 
Kaldığı sabit olmuştur. 

• İtalynn mebusları, Malta adasın. 
da tta.lyan dilinin kullanılmasının tah. 
dit edilmesi hakkında fnglltz hCkf.1-
meU tarafmda.n vcril<>n kıırnr Uzcrınc 
ne gibi tedbirler aldığ·ııu b2rlclye na· 
mmdan sormuşlardır. Hariciye nazı. 
n Oır&n4l lngllterenln dahili siyaseti. 
• mılldaltale e4Uınlyeceğinı, fakat l 
talyan mtnettnln bU karardan mUte • 
sair oldutunu söylemekle iktifa et _ 
!şUr, 

parma ıuıı;._r, gozlerl ıht rftH a- muştur Hırsız çocuk mUddelumumt Agzma ge enı snıylü;-ordu. Na~ levı l et tın. Peki şi~~ kapa ı e. Dem<'k kf altının kıymeti elma-
te~lerile .alev alc\' yanım ılnlJar, Uğ ~1 1 tir ' · musuma taallUk. eden birtakım ğil miydi? sa göre ftd asırdan a.z bir zamanda 
enn kllçlik heyin~ !.c\"dalı rıhret- e ve m.ş · w kötü sözler ... Üzerime sandalye - Kapalıvdı ama efendim ko. be misli dU o..+nr Bakalım bu 
ilkler. kımınoza: Palto tlü;"!nıcsi, 1500 lıralık lgne, adada ile hücum etti Polisler <"'Cldi Ka ram h·zlı c,aıı>.,. tıpası fırladı. h ' dşmak" i!•u. ·bet, •. _ .. 

k b ld ku l d 
. . h • ·wt arp sonnn ı nıs ne ...... at 

flrl•etc~ nıaı.i boncı~, .~akır on pa. ay o u, yumcu ar a rak'la göttlrd~er. Zaibıtlar tutul. Hem efenc1i.m onun bütün elblse. olacak? Fa.kat kiğrt. paranın saS. 
rıılık, lşııoria malı yıız~k, tt·Jd ka~·- 1 bulundu du. Evvclıl o ımza etti. Tam ben leı·ini b"n kendi paramla yaptım. lamhk derecesi altın veya elmas 
holnmş nooef kilpe, mııwak. p.arça- ı l'azar günU BUyUkadnya gezmcğe imza a~arken: Tam b~ kat el'bis..""ei var. Kendi tan ziyade iş bayatmm genl~lemr. 
ı, at ı.edancst, ~rımsal<, c:nı, l•a- glden Seytlnln kansı 1500 liralık pır- - ) anrvorsun Ahmet.! diy~ raptırdığım elbiseyi ben ne di~ sine mahsul mfktanna., ek omik 

lem, yılthz taşı ~ıhl ~eyler atar.

1 

E\nta iğnesini kaybetmiş, zabıta, na • bağırdılar. Fakat mzn etmekle yal;:ay.ım., Evet efendim davacı. mo~zene:ve göre hesap :imek 
lar(lı. . , za.rtcaı gllDU iğneyi kuyumcular çarşı. yanmak arasında b'r mtinnse:b"t \' m, bana hakaret etti, dövdü . lizmıgell;. 
Bu!~ bittıkteıa sonra, kavaJ!l'· sında satılırken bulmU§tur. tğoc, snhl. göremedim. Şahit Avni otelcn kaMısınnaki 

znn n~ krnnızı gaz hoyarnasıle hl.ne iade edllml§Ur. Paltomdan I:.cslün b;r koku iic (Dc\·:unı 4 iinclhle) 
örtnliir, üzerine uf:ık bir ayna k~ 
nur, gaz boyamasına bir kilit gcçl. 
rlllp killtlenlr, fa'kat anahtar Uı:. 
tünde hırnkıhrdı. Sonra etrafına 
menekşe, giil VC!falre ~lbi me\11im 
çlçeklerl ile !illenerek bir ~ili a§a. 

cınm altnı'l bırakılırdı. KaY:ınoz 
sabaha kadar onul:ı kn.lrrdı. 

Sabnlı gayet c>r'lceıı, niyet l.a\11-
·ıozuna öteberi atanlar, ağncın aı. 

(Devamı 4 linrilde) 

KISACA: 

Radyo bir kitap 
deftHdlr 

Konuşulanı, ol<unnndan dalın kolay. 
bkla anladığımız muhakkaktır. Ço
ğtımuz okunanı an1amaz: '•\'er bir de 
ben okuyaynn,, dilr. Bu bö)le olduğu 
halde mdyomu:r.dakl konu,malardan 
çoğa, bir okınrıadan llert gitmiyor 
\6 neticede de kfmııe bir ,ey anlamı. 

!Uescla, aynı !eneler zarfnıd:ı, 
Aııatolc l"rance gibi hariciye n:ı
zırlannın, hükumet reMerlnin sa. 
m·mi d&.1tluklarmı knzanmış bir 
ailamın, onlarla akademik mcwu. 
lar üzerinde konuşmakla iktifa et
mlyf'rek, llzerlerindc-, hiçbir menfa 
a.te cfay:ın'llıyan, ~lyasi bir niifuz te 
mln etmelc, devlet aclanıı sıfntilc 
yli!d~ndlklcrf gaileler! payln~m:ı.k, 
ııazfk 7amanlarda onlara fikir \'er
mek, nihayet nmamlyetle ı;izli ka. 
lan \'c mllletlettc sonrada.n bilinen 
'\'C o zaman :ı.rtık rtclfüıtirilmesinc 
imkan da olnuyan kararlar üzcriDllr. 
bir nc\'i kontrol \·91Jfrsi göm1ek 
!ıaretlle neler ba~arııbileceğinl ta. 
hav~ill ediyordu. 

Bn tM&n'Ur ve tahayyüllerim • 
den on ~ sene ronra ben neler 
ha .. ambllmi~tim ! Mnhnrrlr olaralr, 
İC'abmd:ı, ~fldln umtımlyr~·e "'üra. 
caat Pd"'hi1C<'.eı: hıtlar nlıfu:r s:ıhl-

yor. b1 olmnı,tum. Fakat Frans:ıtl:ı. es-
Jtadyoda, konuımasını becernmcylp ki~i glbl clldin umunılye:rc mUra. 

işi kıraate <!ökenterden dlnllyenlerln c:\llt etmel< mümkiinse d~ blrc;ok 
istifade ed~I umuluyorsa aldıınl\ı. 1 A vrupR m--ı k ti • d ' ı "'" e ... ~rın e, nl:ın e • 
yor. 1 ~d, bU~ilk deği1.;iJı:Jlkl<'r olmu.s1u. 

Bize kalır~. bö;lcce okuma dcr&I Ornlarif:l cfk8n umumiyı-vc rnüra
veren bir koafcrruı~ınm faydalı ko . t<:at etmek faydasız ,c· netieesiz 
ımşmnsınc'lan yapılacalc istifade ya· blr te<::!hbüs lıo.linc "e'mlşt~. nu 
nınd3 faydasız fakat anı.,ıtantann. bnkımd:ın hayati nokt:,lc'l· llzerin
dan kapıltıcnk hlsıc elbette daha bU. rle faali:.·et Jıcr 7ıım:uıclan dalın 
ytık olar. Mruri bir hal nlıyordıı. Halka hi· 

Radyoyu bir kitap sanruılıırm mUı. UlP etmek gü~leştfl;ı:r, hnlkm bn
rofoo baı;uıda bitmeyiz ne işi vardrr? ı §ııi<h olanlarla fomasta bulunmak 

BUrbaa BUBÇAK lüzuma artıyordu. 

ıro hnsucıt4 bxzı be.,anlıır elılc 
etmiştim. Gerek Fra.nsada, gerek 
hari~te en ba5ta geloo devlet a
<l:ımJarınm ooğuyla dost olmnş
tam. Vaktimi kAybetıncmtye ça. 
lı51lyordum. Onlarla sırr ıtöhretleri 
lt:ln :ıhhaplı1' ~tmiyor, yalnn ger. 
f,.-Cl,ten ehemmıyeti olan veya mev
kilerinin pek ya.kında yU'-eleoe
ğini tahmin ettiğim Rahs1yetlerle 
rahrta peyrla "tmcğc baloywdum. 
n:enclilcrllc scrb...astçe ve mUsa' • 
ho:ık'a·ln lcomı~mnyı u~ul edinm:ş. 
ı im. Il mn kc-ncli ~izJI tlU!.!üncele. 
r"nl .,,Ö) il) ccc.k, miih;m kara.rlar ,.ı. 
mnl< üzert' iken b:mim reyimi ala . 
~alc, hatta efirlerin ve nezaret. 
ıc-r'n nmtnd yollnri.vlt- yürutmek 
M:.cıncdll,lcri revlt:ı.laıle nıühlm ve 
nnzfü ''nzifelt'ri l;inhsmın tc\'di e<lc
cc k kadar emniyet \'C itimat gös -
ter<ljkleri de o uv.-rd ıı. 

Ues 5C'DC c;oımı. yen! tcr:ıl<kiler 

elde C'trnistlm. mr gUn llcrj<lc an
lntncıığım llik§.yelı>rden birimle 
''ltırnlın ıulnını,, ıüyc bahseclece· 
ğlm 7at b:ın.'l bi.U(iınclarr naımna, 
henllz i!Unyac'!a H~Umü7.rlen (kını

lından. kendisiııden.u. 1Jendlf4 has 

Yazan: 

JUL ROMEN 

im kimsenin bilmediği büyli'k bir 
Jlrojcden bahsederken birdenbire 
sustu, !:&'ışına odamm dört bir yı·· 
nına göz ge%dfnJlkten ııonra beni 
baştan a.,ağı 11U .. dli \'e ~ok garip 
bir <föekilde ~Ulümslyerck: 
"- Biliyor mmıunuz, dccll, en. 

der bulunur b1r mc\·ldlnlz var. E · 
\'et, A,·nıpada, hntta blitiln dün. 
ynda bir benzerini daha ~örernlyo
rum,,. 

JUlmem ld bunu na.oııJ izah et
meli! Yalmz şu "JC'bcpl<'rl ~özclcn 
mçırmaymız: 

tktidar mcvkllnde hıılunan kim
seler do!lltlaklanna ~ırf menfaat 
kııvgn!iôiyle ehemmiyet verilnıesl • 
ne ulr~mış~&l'(Jrr. Kendilerinden 
şıılı•mnz !çin h'çblr ş~· l11temedlğl 
nM, lılii ün gayret \'e z:ıJınıetJeı i 
- tdu1.;a1 \'eya al'Sıulus:ıl - ~k 
yük'lck blr gaye n~ron<la sarfct. 
tiğitıizi görünce buna çok hayret 
edc•rlcr, ,.e derhal saygı doyar
lar. Ayni zrunnnıh g~nçken lnsı:. 
dıkUı.rı bu yüksek ga.yelere ken • 
ılHethıde yenlden emniyet ve iti
mat IQ&ndırdığmız için size kartfı 
bJ.r nevi mbıaett.arlık dayarta.r. 

KADIRCAN KAFLI 

~nra b6yle insıı.nlar gevezeler• 
den hoflaomazlar. Size bir sır le\• 
tll ettikleri zaman. erk·sl gUn onu 
bir gazetede olcumaktan, yahut da. 
herkesin handan bahsettiğini duy
maktnn pek tabii olarak uefrl't c• 
derler. Bir cbha d'\ size o ltlnı> 
dı göstermezler. Bana gelince, e&
rafa hiçbir 3ey sızrn ... dnn, bana her 
ı;eyin söylentbilrccğini tecrübe et• 
mlşlerdl. 

Bununla beraber beni . 11ade< e 
bir hayalperest, siynı.i faa iycfin 
icaıı ettirdiği hiznı C"tieı le ine Hl .. 
leri ohluğn gibi katını fltmeld,en Ü• 

clz bir in-lan olarak t:ınımıı olsa • 
dılar, süphe yolı ki ~yni itimadı 
gösterme1Cri bahis m,.., .. .ıu ola~ 
dı. ın~:ıni gayeler uğmnda olduli• 
tan sonra b"n blltUn hanlan ga • 
yet iyi nnllldığmıı vr. biuat mUZfl• 
kere r.ttlğlm bötiln \'az'yetıcrle 
bütün :ıhsiyetler için naza.n dil ~ 
kate alnınldan gerL kalmadığtoıı 
onlara ispat etmt5tlm. 

Nihayet moh:lrrir1iğiınin de ~ 
na yardmu oldu. "İyi tiyetlı ıı
snnlar,, m mlie1llfi hllm. A\TUl~
ı1a racıladığJID bütün devlet f\;1.ııı:"
lan ''İyi niyetli insanlar" ın koU .. 
lan idiler, Eserin tcmayiillcr'rıi 
tasvip •ctmiyenler bile lvasct w 
dam!annı ve !ilynsi mııhitlt>ri ıır .. 
latrs 1'elı1imi se\iyorlar<lı. O liftıı
brn milclllfi l<cndllcri iı;lıi, dııMı 
önceden bir dost, bir sır n.rlmd~1 

idi. - - (Devamı \'arl 
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AB()!'l;"E -,ARTI.ARI (Bas tara.fa 1 incide) 
Türkiye Ecnebt zu bilhassa hava a\anlaıına, liman 
U.00 Kr. 2;.00 Kr. ve Olegoda bulunnn birkaç Fransız 

7.60 ., 14.00 .. harp gemisine knr§ı §lddetll artmı11tır. 
t.00 " 8.0-0 " tkl gcml batınlmıştır, Mlirettebatla • 
J.60 .. 3.00 .. rının aşağı yukarı hep.si kurtarılnıı~ 

G&...et~!e gi>nderi"'n 

..... • ETrak seri H!rllınez 

tır . Bunlar §imdi karada mUılafıtaya 

ı§Urak etmektedirler . .Aynı zamanda 
mUhlm İngiliz deniz kuvvetleri Kore • 
gidor körfezinde karaya zırhlı kuvvet. 

..... - .. yen adam ler çıko.nyorlardı. Dlegonun cenubur.a 
IUI partı.§Utçliler atılro~tır. S:ıldırı§Cının 

(Ba .. t.urafı 1 inddl') 
lte't huzurunda· b;lafasıla üc sa 
at ~va.m etti -

mal:l'A'nıC" b3kınıınuan ııayıcn ı1~tun ol. 
mıı.sna rağmen çarpı"nıa son dl'I ere 
şiddetlidir, 5 mayıst.ırn 6 mayıs saba • 
hına lm<.lıır d:ı devam C'tmekt.:ydı. 

r ' Almanyada 
Teslihat 

Encüm eni 
kuruldu 

Alınanyada ayda 2700 
tayyare yapılıyormuş! 

Smkast davası 
Dlln, bO\nba muhakemesinin öğleye 

kadar olan'. celsesini vermi3Uk. Saat 
H,30 da l~-:lnci celse açıldığı zaman 
Pavlof sözl't?rine devam ederek son 
g\lnlerdc ko~solosbaneden çıkmayıııı • ' 
nm sebeb!erfnln bu tarihlerde kimse 
ile görU§medt.\~ olduğunu söylemi§. ve 

ı 1,6 sa.ııt söz si'iylemek istediyse de bu 
talebi kabul olunmadı. 

KORNU.Oli' ~Ö/, AI.IYOR 
Kornilot şun n söyledi: 
Dosyayı tetkfl( ettlm. Edindiğim 

.. 

Tufeyli olmab~taıı 
çekinin~z ~ 

Hayatta, birinin sırtında yasamaya mahkum c !mak 
kadar acı bir sey tasavvur edebilir misiniz? Biz de /;unun 
adına tu(eyli diyorlar. Tufeylilik insanda, insanlık ı 1ezi. 
)'etlerinin hepsini yıkar ve onlardan eser bırahmaz. Tu
feyliseniz, bir lokma ekmek hatın icin izzeti nefsi. ıi:in 
ayaklar altında ezildiğini görıteniz ve anlasanız bile ses 
cıkartmamak :z.aruretinde kalırsınız. Hos, insan izzeti 
nefsinin ayaklar altında ezildiğini gCJ.iip de ezilenin izze
ti nefsinin olduğunu anlamıs bulunsalardı Tufeyli ola. 
mazlardı. 

li Ha.Qisenin ;;{evzuu nıaliımdur. 
1' at~a Son Dakikn refikimiz. Si. 
~:"l'ıyc bir arkadaşını göndeı · 
,....! \"e tefrika halinde neşı\ t
··ıı.Şti 

e ,aadiae şu idi: İki, ikıbucuk n~ 
d\\'el hükumet doktorunun e\•in_ 
~azı esrarengiz hadiseler vu. 
c gelmi~. Kapılar vuruluyor, 
b~ırJ~r kırılıyor, ve bu işin failı 

Evvelden bıldırl\cn 7 tnyyare yeri -
ne Uç lng.ıız tayyaruı u\lşUrülmiı~ • 
!Ur. Yedi İngiliz zırhlı nıakineııl tnh. 
rip cdilmlştır .Esirler aldık, bunlıı rııı 
içinde zabitler de \'ar, 

ı.ondra, 7 (.\.A.) - B~rlJn r:ıd 
voım. Alır.ıınrn<la bir tt'slihat en • 
~ılıncni kuru1duf,uııu ilan clmistiı. 
Bıı teşk.il :;;föb ~·aptlnıa~ıııı artır -
mcğa lüzum gö;·üldiiğünii gösteı _ 
mektcd•r. Bu ha.roket, Hitlerin gc. 
çen seneki SÖ7Jer:ine zıttır. O za • 
man Hitlcr: "Kendi!lini, çtkara.ca
ğmuz harp mnlzcme,,,i sayesinde 
lınh:ı etmeğe muktedir olamıya.ca. 
ğmıı" bir tl'k düşm:ın kalmadığını 
bil:yo~z.' ' demi~ti. Rus repheıSiıı. 
dl•ki ıı:ıyiat ıizer.ine yenicl<'n teşki. 
ı:ıta lilzu:n görülmüştür. 

ınUba şudur. Bu anlatılan hft.diselerle 
hit,:blr kimseye ımıkast yapılmak iste. 
nilmentl§tlr. Ve mlatılan bu l~ler de 
bir ı;ulkıuıt deg'llcllr. SUleymanm sa. 
bab celsesinde verdiği lstid:lda da söy. 
!ediği gibi o da bu .bll.dlıı!c ile hlt,:bir a . 
ll'ıkası olmadığmı 1:.aldlrmlştlr, Ve bt. 
naenaleyb tahklkatm daha ııumullU 

yapılmaaını talep ederim. 

izzeti nefis değil bir lokma ekmek icin, hazin~ler 
dolusu servet icin feda edilir seylerden el ~;zi;r. Tufyü 
insan, süphe yok ki insanların en baya~ıc:d:r: dalıa ileri 
~iderek; insan değilclir. 

L------------------------------...... 

·T turlü bulunamıyordu, 

Lon<lra, j (,\ .. \ . ) - \'iııiden bıldlrl. 
il yor: 

Madagaskar ıınıuml valisi .A.nnct 
Çar§amba ııkııamı Mnd:ıga~kardnkl 
durumun "Buhranlı., oldu~unu blr tel. 
grn!la b!I ı rmlş \'(' şö) le .demiştir: 

• 
Amerika Har iciye ~········· ·••• ... 
Nazırı aiyor ki: ;Dünd.~1~d 

Ya lngtoıı, 17 (,\.\,) - l{oregldo· Bu n11n@ 
run teslimi hakkında, hıırlclyc nazırı ":il' ' 
Kordel Hal çar§:ı.mb:ı. snb:Lbı gunlan ~ ""' • .,. .... •• 0 ... -V++••••• •• 0. Acaip \'e esrarengiz mahiyt•ti 

0
1r ~~ok tefsir ve tedailere se~p 
lı:lu"u icin hadıseve fevkalade 

!hetr.itniyi!t atteden ·halk. bunu ıki 
~aklı bir dünvcvinin yaptığını 
t!f: Uh~emc. safllntından öğrenın_ 

deı-n ln hnyrct rluydu. 

h Ş!ındi, bu 3ayam dikkat mu. 

'·Şimdı Kuriyer koyunda 23 lngu.z 
gemlsı vardır. Bunlnnn 51 bUyUl-.. 12 
sı orta \eti aı kUt,:Ulılllr, Buradaki ICU
~ilk hava kuvvetı bUtUn t'iddetlle çaı·. 
pııımalnra ı tırnk ediyor. 1ngllız taar. 
ıuzları glttıl.'1l' §•ddctıeııı:. ur . Fransız 
kU\'\ etleri de şt<.IJe tle nıuK \"emel e 
diyorlar. Çarşamba gUnU 27 İngiliz 
uçağından f). f dll~l\rUlmU ve blı kı· 
sım Jıııfif tngllız tnnkı ı~e yaramaz 
hale getirilmlşt.r., , 

rarn.fSI2' kaynaklardan gelen ha 
b~rere göre, yeni te!,ı>hbiis bil!ıae. 
R..'\ hsı.·n kuvveti içln<lir, Almanya 
tayy;:rre imalatı ayda 2700 c dU _ 
mli§till' ki :;-cçcn ı:enOdt'n 5"0 ııok. 
~aııd·r. İnf!iltcre, Amerika, Husya 
im'.'lliı.tı avda 8300 dür. - o~~~~-

Bundan sonrtı 1sUaıbul zabıt.uma, 
Abdurrahmanrn talebelik hayatı hak. 
kında &rkadB§ları ara.ıırndakl şöhreti· 

nln sorulmııııt için yazılan tezkereye 
gelen cevap okundu. Bnnda Abdurrah. 
maıım komilni.ııtllğe meyyal görtlndU. 
ğtl yazılıyordu. 

Bunu müteakip iddh mnkanu ta 
rafından gös~ri~ bazı vesa.ikln 
okunmasına başlandı. 
Bu vesikalar Alman büyük elçisi• 
nln kulağında infilfil<ta.n sonra va
ki olan anza. ba»mde Nilmune 
has ta nc!?l kulak mU:teha.ssısmırı 
verdiği rapor-Jardan :ibaret.ti. Ra • 

_,. 1 ı. ti . \nndolu Aj:ınsmm \'Crtli-
ovy cm ş r. - · 1 lı .. r· 

Amerikalılar her zaman Koregidor gı lll erlere "ure < 111\.) a 
ve Bataanı hatırııyo.caklardır. Bu ak. \nziyetinc lıaln 
ellikler zafere delll teşkil etmektedir. 
:Müdafilerinin kl\hrnmanlık \'C UnlU 
fedakl\rlıkları Amerikan ruhunu övlil. 
mez bir çelik haline getiren ate§tlr • 

Koreg1 or nede11 
teslim olda ? 

tı.ken~nin tllfsilatmı \'erivorum: 
l'ii ?1~. diaer muhake~elerin 
" ~ et·ni müteakip ~aat 15 d a: 
f~~.1• Hakim. Hilmi Kiireliydi. 
h .a makamında da Silivri Cüm
b Ur,~ t müddeiumumisi • ·ecntı 
ll.i\"d• 

Vlşlde, Fransız kuvvetlerinin sayı . 
ca ııstun l:ı.gillz l.U\'\"ctlcrl.ıic karşı 

daha uzun müddet mukn\'cmet ede • 
ınlycceğı sanılıyor. 

-n bulunuvordu 
&u F.v\·e!a iddianame okundu. mahiyetini keı:;if ıçıu diğcı maz. 
ı..ı llda, hane sakinini evinden kn. nunun sorgu.~uııa baıjlandı. 
t rznağa matuf hadise faillerinin ~fZ:'\UN FERHUH ALTA~·r~ 
"~Yesi i tenivordu \ ~~r A lı. • • ,...., 4 TAII ... AfU 
l \i;~l"~LADA.--..; 1i YAŞINDA 22 ya.şında, berber olduğunu 

F'ERlHA YOLÇAl{A.N söyliyen Ferruh sözi"'rine ş()yle 
~ELER A. 'LATTYOR dC\'ant etti: 

B .. 1 - Camın kırıldığı gc-ce dük. 
tna .~· ~· ra.şlar:ınd_a. . uzu~ saçı, kanda tra.şla m~uldüm.Bir arn· 
"· °'iı ~ozlu r.elu btr kız. ~~ !ık Feriha geldi ''Annemin .L,ı._ 
'<t\"trI rt- ik mimiklerrde • uv,, 
~ an. a ıst .. ~ ."! tor beylerde bulunduğunu evde 
bt k_i büyümüş de kuçulmuşe bazı hadiseler cereyan ettiğini'' 

l\ı \•or ··y1· k be . ·~ 
T\f;nd·~· mahut gürültill-"ri ya. ~ . ıyere nı çagırdı. Trnşım 

tı~lard~~b;ı; olmaktan m;znun· bıtinoe g~~~i söyledim. 
fi .~r. Eve sr1ttigım zaman o gece 

"sulen hUviveti te.sbit edildı başkaca ihadise olmadı. 1'~.rtesi 
~rıra hadise hakkında kendi5.ine ve dah~ ~.rt~i gece lbah.çe. kapL 
~ı-uıan ~uallcre ı;öyle cevap ver- sında gurultulC'r devam ettı. Ben 
d·: korkudan odadan dışarı Jbile c;ıh: 

- Komı: u olmakhğnnız dola ma.drm. .. 
Y~i~le doktor beylerin "Vİne sık . Gaı.ete bayı~ ~.Iüsnü ile ~ir 
't'1Y- trıiF.a!irliğe giderdim Bu işle_ Jn~darma n_efer_ı nobet .. hekled1~
~tı ba~Jadığı ilk gece yfnc orada ı lerı h,!llde hıç_ ~!r ~Y gorememı.c:. 
, , ·afirrum o gece hava karar· ler, Esasen uçuncu gece de dok 
~~ •..,n sÖnra tıkanan musluğu 'tor beyler evden .a)}tlmaya_ ~-
~ı '· icin Rezanla birlikte oie. bur kaldılar. H~?~;e~·.le .hıç ~' r 
~ doktoran hi~tcis; ve ha. alfikam yoktur. Gurultulen hcnım 
;:ı·~nin faillerinden b;ri olmak. de yaptığım as_ılst~.dır. 
8/' rnaznundur.) Yukarıya sopa Bu_ ~~rad:ı ıddıa makamının 
· ~~a c kmıstık Birdenbire talc~ı _n7..erıne maznuna, e\' ter. 
~~detli bir ·;akırtı oiunca korku· k<'?ıldıkten sonra aynı. v~rültü
!'i:ın feryada ba~lndık Evrlekile- lenn ~;.v~ cc~!p etmedıgı gorul 
l"~ hepsi rnkarıyn · koştular .. d~ ve ış·tm~ım, ve duyulmadı .. 
t .n~re o"nU.nd" '·ı!!ıh olan va_ cevabı alındı. 
caitları indird;':.i;;,i~ znm;ın p~n. Bundan ccmra glirül_tülerin 
~~! ca.nıtarmı:pa .. n.m p:ır~ ol Y~purıl~asında. muhnrrık •. ve 
~glUlu gördiik ve brhredeki ko!• muşevvık olmaktan zaıı aı...1r.da 
!\!tlürlerinden birini de odada bul~n~n ~ayan Altan sonnıya 
~lduk çekıldı, 4t yaşında olduğunu, 

lta.ı.:;·nı 'U 1 . K elı' c:ordu · aklı başında bulunduğu jçin kim_ 
nı mı ur ~ · · t h 'k t "k t ·~· · ..._ Cam kıdclnrı iccrivc mi, seyı. ~ rı ve eşvı · e medıgını. 

~ a' , .. 1 . m· ·t·ı...-.:~" vakı ısnadatın va lan o'duğıınu 
ıcıaı ı-•a mı ao nı ~ı..u • •· 1 d"kt · ·· ı · 

\ı"' ltem icerivc h m de dışan- soy e 1 en ~pra soz,ı:t ıne şöy. 
11 dökülmüştü le devDoamktettı: . . . 
"' O · • ld , - orun e\'ınc mısafır 3r 
....._ ~ece l:nm 'unı u mu· fati'-'le sık sı!c giderim :\1 1 t 

lil Havır 0 gece kapı vurul "' • · a m 
~ 8.dı l:'.'rt . h ka ·ar- vakalarm cereyanı sırncnıdn da 
tltta'n ~ esı gccc avn 1 

• • oradaydım, Ben dP aynı vaka. 
~·t , '<>nra ~hçe ~ knnı~G~~' tara şahit oldum. Hadise, Ferruh 
'C'lt~ u:~lrnnca ba:,>l~dı . , l \"e Ferihanın anlattığı !":ekilckı 
ili"Ult" ,Rıny;e1cr. yo.<tu. Aym geçmistir Bac:ka oh·ec~m vok 
~ııı. '!ıer aynı sıddetle devam P- tu - · · "" · • 
~~ ı i inndnrma\'a haber ,·er. r. , , 
~~e tnc~bur ksldık Jandarma HORTI. ... \KLARI ~tLf\ nt YO. 
~~ko_luı un ncred~ olduğunu GUHDU.NU::'l SAHlBt f'ÜCCAR 

1 ~v·~';;im ic:;n evvelfı l.ıt?..ele AH;\IET J<F.MAL S!r.tVRfLl 
' ~~ı HüımU Yıld•rımı buiun Yı\KAL.\~1TS . 

ıa b~Yi ona anlattım. Yanımr Şahitlerin din!cnmesın~ ı.ıra 
~"e ır iandarma alarak ücümüz g;clınisti ilk rağl'Jlnn Fah_ıt t_ü~
\')f{~ld"k, .lnndaıınn ile Hüsnü car Ahm"'t Ke.'Tlı:ıl Silivıı!i _ıtlı. 
tıQ ltrl\l. biri ic<'1id-e dii!eri dr Ahmet Kf•mal if adelcrını ka-
~ a nöbet h<>l 1Pdilf'r • • \?'adan yıttan evvel r;;ura~ını aychnlatn. 
ral' ~~il bıı.hl'.(' kopısı: l<>k· yım: 

-...... "tıruJmağa başlndı . Garip vakalnrın cere •an ett.iği 
); ~~eki her tk: i de hir kim~ ~ tarihlerde Rezan diye jr;mi gecen 

, l>tınediler mi 7. 8 yaşındaki evlatlığa l .5 ay 
~ lia~·ır: ~öm1edılc". . • evvel yol verilmiş, sonra da Bay 

~~-- 8•rada hakim, cdn dP.htlı Ahmet Kemnlc rica edL>:-ek. bu 
~ıı tllatını. \'C bahreniu e\C o. kızı onun yanına vcrmi.,ler. 
c~~fesini ve kıınrlarm mev· Bay Ahmet Kenırı! Sili\Tllı 
l\rlh~u Feriha Yolrnkan ta mahkeme salonuna alındı Usu. 
~-~n ,;erilen izahata nozc, len tahlif edildi ve \'aka hakkın
\.~ llahr,enin ev kap·c;mdan daki f!Örilp iqjttiklcrini anlntmı. 
ı...~ iki kapısı \'ardır. Birinin ya basladı. Canh hortlakları ıbiz_ 
1:'11~ _diğerinin evle irtibatı zat yakaladığım öğrendiğimiz 
~llı~llaktadtr, E\•lc irlibatı olan Ahmet Kemalin ~<.>hadeti mahke. 
~ tı...:: e~ halkının oturduğu o. mede hn?.ır bulunanları met'aktan 
~~~a diğer bir kapı dalla merak::ı. sürükle0 en bir mahiyet· 

ı " · leydi. alonda. o anlallr!•en ··çıt'' 
~larnbaçlı hadisenin. do· işitilmiyordu. 
~1 Yollardan \•arılan ka

~ua gelen takırhların 
i'. RO!MK 

- Ari.ası ynrrn 

B • ada r.or!ıırm biri.'linde Fon Ps.pcııin sol 
l r m an lJ kulak merkez.inde kan pıhtısı gö • 

J 
rilldiiğü, 16 gtl.n kadar bu akmt:· 

a Don i ar 1ann devam ettiğı beyan oıunu • 
Yordu. Diğer raporda ise sol ku • 

• J J ' lak nrnıcs. ufak bir delik kaldığı 
l ıer l lJOr v~ DÇtc bir nispetinde İ§itmcde 

bır auılma hastl olduğu ifade olu-

ç k k nuyordu. 
8Dg ayşe Bunu nıütcakip dördiincli vesı • 

Btrmaaya badada- ka ~~~k Toros otelinde Öme.rin 
vı:rdif:,'1 bcyann~. 1328 numara-

na geldi lı ıırab.'ınm Anka.raöa Sovyet sc • 
~ . • . t foretine ıUt olduğu tezkere <>kun-

r, nnkın~, ' (A.A.) - Çın eb.. ' rlu \'e bu okunan vesik 1ar h 
ı ği, Yantingdc yazi~-ctin peık ka. k~ds. mununlar bir :ı ~ : 
mırk oldu~nu hil:lirnıektedlr. Ja: , olınadıkla.nnı ~yledll Y~ erı 
ı onlar, Bırr.-.any:ı yolu boyunca >''• ,.eı:;·ka olamk y ~ k n !'On 

rr.al doğu islikn.metincle ilerlemcle. los~anaaind u~os Abd~;: 
. il tm kted" 1 ~ en geıcn ve w-nuı 

L•ıle elva~~ c( \e\ ) ır eBr.. manla Omerin Ü.sktıptcld hal ve 
,onc ra, ' ı · ' • - ırmanya. tavrmı bildiren mclctu oktmd 

daki Çin kuvvetleri lnımnnd:ı.nı Bu mektupt• /L_ • p 1 tahu. 
1. S ·ı ı 1 . •- ~ vmenn yapı an -

a~nrra 1 tı ~e • v:. mııav n~ o.111.n Jcikat nctlce!linde ômerln babMı • 
Ç.n ı;eneralı b1r U"Se çeki meffo ıun bir kadmla münasebetinden 
mm:aff~k . ol~ıu."':' •d • · • d~layı ona. lma!'ak lSldilmıek iste-

~.\ ~-KA ı .5Jt,K 1' LRF.DE • digi ve Öm~re Abdlirra.hmanın ko 
J,omlra, 7 (A.A.) - General miinistlik fikrini aşrladrğr a 

~ar.1{!\r • .:::t'k, Bi.nnnnyn hudt~una AbdUrrnhman ve a.rkadı°ışı= 
yn!tm bir G!n ~hrine geln~işt.ir. beraberce kır fçthnale.n ynptıkla ": 

l.on<lra, • (A.A.) - Çın ~ta- rı, AhdUr:rnhmnnm babasının nı:ı • 
ı.arı .Birmanya yolu hc:>,.runc:ı şıd • hallebici'ikle me11gul olduğu ve iyi 
aetlı mukavt-rnet gosterı.yarlar. bh' ad:ım ol11rak tanındığı ve Ab
Dokfayide ı;.iddeUi muharebeler clilrrahmanm amcnzadesinin komü 
ohıyor. Gentml Şaır..Kay.~ek bura nistltktcn <lolayı Bulgar divanıhnr
ya takviye kıtaları göndermiştir. bi tarafınrlıuı ölfun cezasına ma.h· 
Japonları!\ :V.andaJaym be.tısında i. kiını P.dlldiğl \'e dahn ıooııra bu ce 
!eri h:ıreketi J.fon<l~dıı durflıınıl • n.c:ınm müebbet hnpse çevrildiği, 
mur;1m', ömerin bab.-ı.smm ltalynn kuvvet. 

Amerlkadakl ıerl tarafı:ndnn işgal edilen bir 

Fransa telgraf kumpanyası 
kapatılıyor 

Va~in~ton, 7 (A.A.) - Mıida. 
foa r.ıuhnberıt meni.isi. BirleF,ik A· 
merikadaki 1'.,ran.~ tcl~raf kum -
rınnyMınm derhal kapntrlması eın. 
rinl vermiştir. 

Meclis, bu tedbirin, iç emniyet 
ve mUdaf33 bı>.kımmdan gı>rek 
görüldüğUnli bHdirmektedir. 

l•veçteki Amerikalılar 
memleketlerine çağrıldı 

\"i"'f, 7 (.\..\.) - Amerika hıl-
kiımeli Jsyeçte buuwın Amerikan 
tebaasını Amerih:ıyu ılönmeğc da
vet etmiı:tir. 

yerele nrı.hiye. n;ıüdürlUğU yapt1ğı 
,.c bu son hadısc dolayısile ttaı
yanlrırın Ömerln babası Halidi tev 
kif ettikleri "" Abdürrahmanm 
Csküpteki bu t'lhn1derinden dola
yı hn.kkındn takibat yapıla.cağı 61• 

radn pasapo_;t al:ıralt Türlciyeyc 
kaçmrş oldugnndn.n bahso!unuyor
du. 

Bur:ıda Abdü?Tahnıan s5z ala • 
rak n~kilp konsol<ııShanesi tarafın
dan gönderilen mektuplar saçma 
ve uydurme. olduğunu, kendisinin 
hiçbir :r.ama n Ömerc tesir etmedi
ği.-ıi, hnttfı nkfii olarak Ömerin 
kendisine te~~r ettiğbd, ıbu ifade. 
rin kentii <luşmanlatt tarafından 
aleyhine uyd1&rulmu~ olduğunu 

, .------------ ..... !lôyledi. Bu sözler Sovyet 
, ~ıo:nnnlara t e r c il m e edildi 

OLSAYDI l 
Bakalım bu reıimleri 
tanıyabilecek misiniz? 

Rlrind sa)fanuzda hergun bir 
taneelnl göreceğiniz. re!'lmler ta. 
uınmış, <ıebalannda kt>ndlleriııe 

.,tihret tenıi.n etnıı~ 1.••,·atu aittir. 
Fakal INı retıimler<le onları bulun
tlukları ' ı• tıınındıkları tıpı('rdf'n 

hamba;lm bir şekilt"k• g<irı·<'t~. ~nç 
~nkal vl' bıyıi{tn ın .. :ın 1 anıtmak 
hııı.uınınıla hl:1.e nt> t.ii~ ük ~ nrdımr 
olduğunu ıuılay8.<'akııınIL. 

Hn reııtnılerdl' gii1'()(·<•f:'1tb: ta. 
ııııırnı5 :ı:e\ah .r.açları \nrlit'n sa~
ı.u• bir h:ıle l•onuhuıı!i, bryıkları 

~ okl•f'n hı) ıl, tal,ıluıı5, sııkal mı. 

'e edi\ıni ,.e~u buna hen1er rö. 
ti1'1erlr ht'r hlrlrıe nınk~·aj yapıl. 

rıııştır. Bunları tanı~ nblle<'l'k mi• 
"iniı. sııı h<'m ı-ğlı>ndh~<"ek, hı·nı 
dU,ıindürecclt olan hu resimlerin 
ıııablplerlni ianıyanlıu aratımdn 

~lmıf ld'iyi gazetenıiıln aboncsllc 
mükAfatlandfl'ma~ ı dU,lmdük, 
Re,ımterln ne,rl biter hl1rnez ıı:ı. 

rih o.drerılerlnl.ı:le blt'.f' bunlano 
kim oldopnu srrn .. ilı
tf'k bil41rlniı. 

15 daldkn celsc'·e fı-..sıln verildi.· 
Celse aC'ılclığ •zaman Konıtlofun 

ıahlt Öjenf Abdullah ile R'.irkorun 
yeniden dinlenilmelerını lsle<ll, bun • 
dıı.n ııonra mttddelumumt söz alarak. 
buna lUzum olmadttnıı 8Gylcdl n nıaz 
nuıılıırın iddialarına cevııp verdi, 

KA.R~R 
~eticede hlklmler mUzakt>reye ı,:eldl 

dUer ve~ eruıt 21 ~karar tenılm 
edildi: 

Neticede Sovyet l»aznunlar ta
rnfmdıuı tahki-katm tevsii hakkın
da ileriye sUrüle ıı takopleri yerin. 
ele görillmiycreık 'reddin<?, Süley. 
manın tahliye talebinin de reddi
ne VP bütlin mazmmlann mevku
fiyet haller"nin dcvammn ve mn?.
nunlnrdan Pavlofun dediği gibi 1s
tanbııldaki Sov\·Pt konsoloshanesi 
roföı ünün 2 ve 3 .~fart tarihlerin
de ken<lisi:le benzetilerek tevkif 
edilip edi1mediiHnln tahkikine ve 
e<lilmi~!.e bu sebepten mi tevkif 
edildiiö hakkında İstanbul Emni _ 
yet miidUrlllğünden tezlkcre ile ma... 
lümat almma.'UJ\a, Kornrlor tara. 
fmclan tekrar dinlenmeJorI isteni
len Ki'rkor ve Öjeni Abdııllahtan 
kfıfi derecede imbat alınmış oklu-

Gıda maddelerı tevzıatı. J\orcgldor kalceıı Japonlara ıeMiı 
oldıL Tahmin etllldi~lne ı;öre buraa1. 

(Saş tanıfı 1 ln('idt') ımıharlıtlcrln sayısı 650-0 dür, Koreıgi· 
"- Gelecek hatta, resmi mUe8.!!eSe· dor Batann admoııım ukııtuodan %" 

lerln de 1btlyacmı karşılamakla bera • ~n ı;onra lesllru olmuştur • .laP<Jll bil 
ber, Uç bin tem?ke beyaz peynir tevzi. cum kıtalnrınııı ı~oregidortın l.ma1 u 
atı yapacağtz. ŞlkAyctc mahal katma. cuoa çıkmaları üzerine nte,o;l.a kesil. 
mak Uzcre, beyaz peyniri, ekmek kart nıosl için t"mlr Hrllıııi')tlr, Çüııku ~-o
ları miktarını esas tutaraK aile başına nllmu~ 'Hl \"aSıtıı.lan tükenm°13 bUlu. 
isabet edecek miktarda dağıtacağız. nan .. amh:on Jnpoo ı;iko bumbardı _ 

Taze kaşar peyniri lle taze beyaz ! man ~a.)~ıırekrıııln yardımı ile yapı. 
peynirin sııtış fıyallarını yeni malı - lan deh.~tll hl.icumllll'a arlılıi. karft ko
yeUerc göre hesap etmek ile me gu. , ,.,11111 ,'Uc:ık \Dı.ı•(·tte•dl A:ınedka har. 
iti " • ,, " • 

z. hlyc ıınzırlı~ı bu hu.susta nccırl'ttiğt 
Pirinç, fasulye, bulgur gibi iaşe mad tebJlğ-dn t;O)le dl) or: Hon.~gldoruu dlia

deler:l de ekmek karUan eaae tutula. mcıslııdt'n en el gener:ıl Yeo.'blrgt ta. 
rak bir alle.nln mevcut nUtus nlabetl. rııfı;nd:ın guıııl('rile.ı ·5011 nıesajlardaıı 
ne göre dağrt.ılacaktır. Memurlarm ve. birinde ü rıınvı tıı. Japoaıl~ kant.~a 
rece~ fi§ler ile herkes let!hkakmı n • rıkm:ıları'le ~etle.t ıenen taarru&dan 
lacaktl?', Hl\llan ihtl~ocını tamamen l e\ ,·clki muharebe hakkında şu tat,ı • 
karşılamak tl.ıere, vila.yd emnnt'i ll.L 1 t \t•rllınektcdlr: %-10 millme1rellk 

zum gördUğtlmQZ miktarda gıda mad- ı toplarla ::1·eni DM.'I\ zllerdcıı ateş eden 
dut t&bıııl.t «:in alüadar vekAlete .:ıapoıılar bütün gi4n Kottı.rldorla clijw 
mUracaat ettik. kaleleri bombanlımaa etmiştir. 

Odun ve kömüre gcllnce: Bili- Aınerl~nn tôlll:ırı bu ııııeee mnkahe 

yorsunuz, odun fiyatlarını serbest bı. le etoıl ler \c naıaa.nda kam~on kol .. 
rakhk. Mahrukat ofisi kurulduğu için, !arını :ık 6 tutmuşlardrr. 4 &"iia mil • 
fiyat vahidi hatasız olarak tesblt e • tenmdl~f'ıt Koregidora ıs t.aarnıs ~ 
dllcbllecel<Ur. Zlro., maliyet unsurlan pılmıştır. ,Jnponlnr Bntnanda Mout • 
hakiki mcmb:ımdnn alınacak, yanı o- ıarhc.1 J:ımas;lanna Yt'Jli bat&ryaar 
fis kanaılle, dUrUst bir ~cklldc maliyet 3 erleştırdll.tm onra dilşma.n ateol 
fiyntıarı mnltim olacaktır. Bu suretle k068fct pe.)cb ctmi}tlr. Ha,;a ia.raaut 
lhtlk!\ra mani bir murakabe temin e. 1ıırındıın m:ıfıruru bulunan mlidafilf'.r 
dllccektır • baU1r,>n ntc~Jerl t•SD~'imda ı.ck mllfkül 

KömUr satışlıtn ise, perakende 10.5 \'llzl.)ette lcııl:nı !ardır. 29 nısaııcıan i· 
kuru~ üzerinden devam ediyor. Maa. tlbaren Japon topçulıırmw aleti ~ok 
matlh, bunu lndiı~cek tedbirler aldı\c, tılddPt lcnnıi11 , ,. ıııı tarihten bet mayı. 
Mahrukat ofisi namma 2~.000.000 ki. sa kadar 1,teı rn ılıısız. dO\'am eımlşU.r. 
lo mangal k6mUrU getirtiyoruz. Mal- ı 
lar, kısa bir zamand:l elimizde olncak ALl\IA~YADı\1\1 t~ KAID'L.Uı:-° 
tır. Aynı znmanda gayet iyi kalitede . Alnııw~adat.ı bUti!n 1 ı.oruplıınam 

olan bu köroUrlerl 10,5 kuruşbı.n daha ıchıresi '· iman i::o cephcsi,, ~n•tpaa 
ucuza 11atablleceği.z. \erilml llr. J:>ıı ı:ıurclltı Alınaıı)·ada 

Hasta vatandaşlara !Azım olan glu· kulla.:ııJan blıtıln .>nban<'ı lgllcr bu 
teıı ekmeğin cczaneıeı:dc satı§mn gele. letıkilfıta bağır.ıı."\cıııktır. İrtibatı, ltal· 
cek hartadan itibaren b::ı.şlanacaktır.,, ~anlar, Hul14:ariıır, Fraıı ızlar, Hınat. 

Loca mı yatak \"ili., lnn~na.lılar, nonwnler, Macar. l 
lar, Holıınıl:ılılnr, tsp:ın.)ol, Sırp, Slo. 

Odası mi hır \e '.:'ılon:cçH!er için ayrı arn bü-
rolar tt•rnln edL'Ct>ktlr • 

(&" tarafı 1 incide) ---------

nema~<la bir loclı.dıı ba§k:t bir rt;;:KIJÇ l =K HABERLER ·1 
erlcEMc bulunduğunu duyar dU)• 1 "\.ı Y f 
ma.z, hüruk bir ::ı.c::ıbiyt>tlc sinema.. 
ya k<>smuş, kendis1nin vaziyetini $ üniversite tıı.lebesı ıçın bUincl 
görenler sofuklmnh olmasını tav. sınıf .s!ncmalarJıı lUks koltuk 25, lkln.. 
sirc etıni§le:'Sc de o· ci sınıf &incmaı rda 20 ı.uru olnoıı1' 

- Hayır! Bn-akın bC'ni . .:'\amu. ve bu kıırar 15 mnyıstan itıba en tııt-
sumu temi:ı:liycct>ğim !. blk edllecekt. 
~iye ba,f;"l~~ln'. • . . ., lnhlsarlıır

0 

.ımuın mlıdtiı IUğünUn 
J,u !'lrn(la, ıkı rec;mı polısle, br ıçki 'ile tUtUn tmyilcrinln :ıu tezke • 

Sİ\'il memur d.<ı sinemavn sclmf.cı. relerı mUdd1.lı b.ı a ) n ha)et.nd bıtc· 
terdir. ı ceıtın<lcn tczkereı.r.n uyın ı.s inden 1.. 

Locanın k~p:sma gitli'miş ve sni tibnren lenil nmes1nt• b ,lo.nmas! t.a
olarak at.ıldıgı 2.!l.mnn A:vla ile Ta.. karrllr etrrıi§tlr . 
r~lnn gUrliltü üzerine teliışla gf. ııı üniversite rı.:l•lJı .ı Cem. nııscl 
yınme~le ol~uklan .göriilmfü,jtür. diln akşam An .. ara,, r,. lm ı..r. An • 

Evlı oldug~ı l~alde bnskn blr er. karada bulunduğu :nudd t zarfmdıı, 
~e.kl~ .. U~~rrıı. bir :-ı:~l'd O ~uhu;n.n yeni mali ytlıu giuşı munaseb tılc, Ü· 

e ibı~~sı.:: bır vazı) ette ) aka.1~. - nlversitcde yapılncak l h;r trafında 
nn~ Ayın ıle dostu Tarık bugun vel<ıl.lctle temn&I rd.ı b ı Jna aktır. 
:ıdiıye!E.' t 0 slim efülırıMerdir, Ay. "' Ticaret ve : 1 t t • ıc lı.ız r.yıcı 
la adlıye doktoru tarnftndan muıı. 
yene edilmiştir, 

ğundan Kornflofun bu talebinin de lcr gelml§Ur. Bu llı:rtc, r ı.ız~r ı:ı:ıuıı tcv 
reddin!"! ve Adapııznrmda Papugçu 

ziıı.ta hafta bn~ında ı..a,.a •• ıbı.c1.:cktlr. 
mahallesinde 72 numnrah evde o· "' r., tiht At. .. al'"' 
t bakkal c .. ıtıı ş knrd 1 ";ı e p~:ı-11 •• ~3 u r ım 4Mo -

umn d bu ~· z· en <:! k~ e hane beledi) eye ıuUracaal ederek kok 
nynı ver e nnan JLya ·~en ar- ı , . 
d • b 1 ') k" ~rd·~· ve antrasit kornUrundcn bl• cıru; nmn-('. ve :ıvu u l s uptcn gt:"., ıgı . 

Ö 
Bel U ~ k d . ~ü • ı kömUrU yaptığını tııldirmlııtır. Bu 

8 Yenen . g zo.r. ·.en ·ar v e"m "-' ı p kömUr ne hem ısrnılabilccck \'e 
leymanın ıfadel'!ı- 'lın clognı olup d k . 1 kti nsmur 
1 d 

ı;. ı 
1 

ak ,., neıu e yeme • p>§ırı ece r. ... 
oma ıbml'\ :ın ~a : m snuı e f>a· .., 
hit ~rfntll m:ıh:ıllindc rli:ılPnn <'· .. o dakikada yanmaktadır. 
1 ...ı., ,. btı hu" t ki Ü . Bolu vıH'ıyctl dıınlllndc :Mudurnu ka.. e .... c e ,,us a ne cenm . 
tel~!!& rr:ıhkcmeye gönderilme- r.:w cl•·armda blr toplu iğne ve dıklq 
sine 'lt'e mııha.kemt'nin de ayın 13 iğnesi fabrikası ın_ta8lll4 karar \erli • 
fuıeU çazı:;anıb:ı sa.at 9 30 a bırMnl- ml~Ur. Bu fabrikanın yeri 1ktısat ' 
maema karar ve.rilıni~. l ldHıtlnoo tayla olwunu§.tur. 



e ez 
(llis tarafı 2 incide) 

tına giderlerdl. O znman lazlardıı.n 
iri -buncn b:ıklre 0Imııs1 ş:ırt. 

tı-, ya.ltut erl•et bir cocuk ~
mele ile g:ı~ boy:mın<>ım QÖzerdL 

11\ ıınozu n!;::ırkcn: 
Mantufa.nm, mantufar 
'.Mnnlufann bahtı \"tıl'. 
Her ktm'l çrkars3, 
Dcvletile bahtı var. 

cle:md. adetti. 
Bundan nra, niyeti çekecek 

olan kız l !ınt çocot gnz. boyn.m:ı-
6lnı yiizünc prter \'c nvna ile ~ ü
zilno h:'ıkıp, Jıer nmni ıl lt'ndikçc 
~le-in içlne bı:.lnnadnn elini so. 
kup bir şey !: 1 ıınrdı. 

Her ni) et çcl•illrlicn bir mimi 
okunurdu. Btın!.!ln, ya bu usulü bf. 
lcnler okur. ynhnt JY.1.r1\ ile tutulan 
"minld ı·nclmbr" bu l«i ynpo.rfar
clı. 

nu m:ı:ulcn1cn birkı.c nümunc 
f:lZJl orum: 

.Ay aydınchr vo.ramam, 
Bir dem t .-rüJ obm!'m. 
Ay buluta. gircrı:c, 
Bağ asalar duranınm. .,,.. 
Dağiar dağl.3.dı beni, 
Gören n ;;Jadı ibeni, 
De -'lile z ne r kfı.r etmez 
GönUl b<: -ı:ıdı beni. 

UZ::Lklır ~iyor, 
Gönü dür g çilmiyor, 
Gönül bir top ilniı}im, 
Do~ nçılm:ryor. 

iJ ki hıdırcllcz glinleri çok ne. 
seli geÇerdi. l"cs.enniş !i4Yll'ların, 
fll'lkmuı Irn.tırhm:ıklıı.nnm orlnsm. 
da, önlerinde da' ul, diimbelek, 
darbukn, zilli ma.c;a, zumıı, kliir. 
net, keman \'c udclan mü re dwp 
rnz tnkımlnrı olduj:;'tl halde, nuni, 
:kırmızı yeldirmelerinhı. eteı.l2ri> le 
uçuyormuş gibı yürüyen, l>alı eller 
belde, kiih oynl)a, guöe'k lnvım 

kıvıra llcrliyen, t-akrr renı;inde, 
esmere ya!nn, lmplmra,, boy, boy, 
hiçim biçim, J:arn im lı, alev olev 
gijzlü, ı;uh 'c f;3pkm Çingen o kızla. 
n Ye kndmlıı.n gezerler, dere l:c. 
n:ıTlarmda., içki sofrnlnrmdn. ş:ı.rkı 
söylerJu, "ynU!l.h ! yallah!" dfy<'. 
rek oynarnrclı. 

Tilr i tUrlıi renkte çarşaf, fere. 
Cc \"C ycldlmıe Wyntl , nj:'.;"ll'ha.~lı, 
usturuplu, h nnncfenc'lilcr, snh ve 
fcttnn, a~Ufto lmclınlar ça.yırla.rdn. 
dol:ısır'.:ır, mektup alıp verirler, 
isnretlcıfı r, dere •enıırmdn u hı 
u lo otumrl :rdı. 

Sivri srumlh, pc.rı;emli, palabı
yıldı, boyunlanr.c'la. renk renk ipek. 
li menitillcr fA.c;rynn bir sllrü er. 
kekler, Bolulu a!';Çtla.r, kun<lnracı 

çımkbn, kalem efendileri, mezeı. 
ef snl-.-allr softnlıır, koltultçular, 
mı:ıhtıllc bıı:lmıbn, hılamhanı re
lqlcrl, m:ttiz?er, toy medr e t:nle
belcrl, p:uı:ıyırcılar, fmdrkçd:ar, 
bc)1tt, ya\er~r, ~ciz sii7.erek, laf 
atarak, giitcrek, lnrıfarnk znnpa. 
rııhk yaparlardı. 

Saz s:ı.nd ll:ırmm nrknsma yüz. 
lercc 'e yüzlere{' sandal, kayık, 
kik lahr, lmnık 'c c plmı nağ
meler gümüş y:ıpmklı söğütlerin 
göJn-eleııdirdjği de.re kenarlarında, 
Haliç kıyılarmdıı. son nz nkisler hı. 
ral>ınlı. 

Bu, saz, nı4kl, kahkaha Ye gazel 
bu hay \ c huy ı:uıısmdn. hokkaba.7.. 
tar, ;andnllarm i inde hünerler, 
zurna pcsre\lcrl yaparlardı. Uzun 
.liülii.hh, sarı s:ı.kaUı (Portatın.loğlu) 
cYmdeki zurruıyı öttürmek i todik. 
çe, nstnsı bfnhir iM bulnrnk mıini 
olnnlu • .ı. lhayet, hir frrsatmı bu -
lur, wrnn\'I :ığ-Lrnn götürür, üfler 
\"'C üfler üflemez yiizii gözü un 
itinde 'kalırdı. 

Kiiğıthan~ dönUsu, büsbütün 
1m bir fi.lemdl; bn.skn. bir cğlen

ccy(ti 'hu ••• Dönii , 1tnrııdmı ziyade 
denizden o1un'Ju. Kırmızı lmdlfe 

. ~ .. Y dz.an: 

FM-hat, "'e,ten lmlbe ndı oJ
mıyruı hudutsuz bir melUI ur • 
im nc:nn o t:?th nc;k göz yn•• 
larma ne lındnr u ~ ştl!. linı; 
tlPfa cbep iz, mC'e fi:cl"'1.enI lerlc 
<;e'-gili fni llımeı;c lru UzüntUlcrl_ 
onu funp ı·cnc1iı df'n nı.nl.l:ı. tırclılt
tnn o~rn hn ret in tadını İ!' clanık 

nrlc:ı ınrbn a hmı:\ n n derin bir 
iç lı tr>fi du3 ınnırta. 

tatlı 'e mo-
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r eceaaialer: 

enlzl 
1 M°";~=~~~~:.ı 

(Gıızetemntn btrlnı':I ı;ayta..1osd:ı 

b85lık yıı.tımdakl tarih ~l'ÇOeVP.!llnl f!li• 

llyerck g nclereoek olmyncut ruJ111.lll 
ticari mahl 'eti hah olmryan kUgüli l· 
Ulnları parnsrz neısrolunur.) 

Pasifik denizinin ••BUy11k Okyanus .. 
aaz:ıuı da "cenup denizi., gibi ayrı i_ 
dmlcrt vardır. Eski co~rafyaıanmız, 
buna, arnpça ve terkipli bir ifade Ue 
BnJır...ı Muhlyt-i. Kebir diyorlardı. 
Şimdi frenkçes!nl kUllanıyoruz. 

Pııstfik denizi, Amcrtka, .Aısyrı. ve 
Avustralya an;.ınnd:ı. bulunan pek gc. 
nla 'bir dm!Zilir~ Bn deniz, bq t>uı;uk 
asır <ı\·vcl bıllnmtyordu. Or.u 1518 sc... 
r.csl:ıde, l&panyol dl'n zcllerlndeu Nu· 

mcz <!O Balboa ke§fctU. 
Yedi sene sonra. 15t0 de meşhur 

Maceııan, MncellAn boğazından, t.a 
Filtpln adalarına lmdar gclcllyae ~bu 
adalarda vahşllcr tarafından öldllrul. 

GU. 
Numez Baıboanm kafasını, 1517 se. 

nesinde (Daryen (Panama benabmm 
prk kısmı> v.ııllsl Podracyas d'A\1ll 

keslirıniıtı. 

Pasil'lk (lenlzl, Sandvlr; adalarile · 
§lmal pasifik deniz! •cenup pasifik de. 
uızı., diye [kiye ayrılır. Bu denizin bU 
yUklU(;r\l, 160.000.000 kilometre mu. 
rabb:ııdır. 

Bu rakam d11e kolay •. ama U~rlndc 
durmaya değer. 

.Avrupanm mcııahası, ıtl,600.000, A!. 
rikanm 29,000,000, .Asyanm kl 
40.000.000 'kilometre murabbaıdır. 
Bir mukayese edlnlz. Görece1'slnlz kt, 
pasifik Avrupayı M defa içine alaca\t 
bUy11klllktecilr. HatU., bu (lenlz, Avru.. 
payı, Asyayı ıve Afrikayı. hep birden, 
tki misli !çlne aldıktan aonra, 
15.000.000 kilometrelik b!r sahası bo~ 
kalır. 

.Şöy1e de ciyebillrlz: .A:rz küresinin 
kara kısmı HS.000,000 kilometre mu
rablıaldır. Blltlln bu kar& kısmını. bol 
bot, pasifik denizlne blrleşUrebillriz. 

Paslfik, karasız bir denlz değildir. 
Burada, aayısı bdll olmıyacak kadar 
çok, hattA bir kısmı köz dolduracak 
kailar bllyük ndalar vardır. Blr atlas 
açarsanız, bU adalarm kllçtlklerini 
nokta halinde görttrsUnOz. MesclA, 
"Yeni Kaledonya,, adasına bakınız, 

kUçUcllk bir §CY görUrsünUz. Halbuki 
bu ada. Akdcııizdeld "Koralka., ada -
sınm 1kl .misli bUyükllikt.cdir. "Bor. 
neo, ••yenı Gine., ad:ılarmm her biri, 
1taıyıınm lkl bUyüklllğUnclcdir. 
Pasifikteki adal:ırm sahlllerlne senede 
ib1r defa vapur uğrar. 

dÖŞemeli, kcnıırlan altm işlemeli 
piyadeler, Jükler, iki !Jifte, · çifto 
s:ındallar, pa.7.Ar kayıkla.n, alama. 
nalar, arapmavnalan, futahr, Kft. 
b"lthne ağzıııdan bashyar~ Ka
rnağam, Siltlüoeye doğco, ftdctA 

1 

1 
Dünya iiin ö!miyecelınıiş sibl, ahret için de 3·nrın meookmis 

b"İbi çab m. HAZREI'İ MUHAMMED 
**'1< 

Dai;',"1 hlcr.ınthla hunin lıilcclir ~iı~·n lm(leh 
HF.:RSF.KLİ .Aıt.fF H1KMET 

:ıı:rıı: 

Çocuklıı.ruı....zı sizin zaınrumuza göre değil, onl:ann_. ya~ıyae.G. 
:ııım:uım !Iıtiyn;iarm ı gurc terbiye cdJnb', o1cutuııll'1.. Çünku, onlur 
izin zıı.m:uıllll7.dnıı l.ıı~kn bir zaman Iı:tn doğmu~dır. 

HAZRETİ ALI 

*** 
Alıcndeu olsa da feleğin çek kemanını, 
Çck.ıııc lr.lektc sifh;Ierin imtinanmı 

l\lürnilik, uın'1rlile,,'ffiliŞ ynlıınaılıktır. 

*"'* 

KOCA RAGIP PAŞA 

CELAL NURt 

O mühiler ki derya içinclcllir derynyı tılhuczler 
*ıC:* 

HAYALt 

Romı.i.P, ~·aşnnmı_ çc:;ltli me\-Zularm yuğnılnıu~ aksidir. 
Rl!~ŞAD EKREM KOÇU 

**"' 
Accb i .rt< nır oldum, gali gİ7.li ah var (lilcle 

HIZIR AGA ZADE SA1D 

A~l:ınhır, celliıdlıırmdan daha hahtiynrciır. 
GÜSTAV LOBON 

•ıc:• 
Bir kD.sedlr alev dolu gönlüm, hana, ban~ 
len ti st>nin yruundn dahi hn rMim na. 

}' a lar ılıfüenile söndliremcz ate.<:iml ::;u, 
:::;u~san elimle kannnr i kn~n., kana. 

, RABİA HATUN tSelçuk ş:ıMerinden) 

"'"'(: 
Büyük selamlar Bteşc benzerler: Uzak durursan ıı.ı1tma1.lar, 

yalda ınııın yakarlar. DlYOJE."-: 

**"' 
Halini kime açs:ın sa.o tlcr: hlJaneti '\'nl'dır, 
Öldürdü bizi, ıı.h, bilinmez mi bu hi'kmet! 

RUHlt BA (;DA Ot 

Tannyn. lbıulet fnrzdır, nkat 
iyil;k etmch1lr. 

iba.detlcrin en makbalii hallın 
FRANKLEN 

"'"'* 
Olma!§m da. tnb'ı renclanem klın olsun neşvcdar, 
Taze sakiler bcuim, lebriz mlnalar benim! 

MUALLİM NACI 
ııııc=ıeı: 

Te''a%ft, yn~ıı..ğa benzer: Örterek giizellestirir. 
CENAB §AHA~ETTL."'J 

Biri sormu rı.rı kaı; listlcm '·ar; 
Dem 0 j Bclı tin bir ne.Siyim! 

MEHMET BEHCET. (l) 

1~ Sııf:ı ve Peyami Safa'nın büyük bahası. 
LAEDRi 

girift olurlar, ne UerJ gidebilirler,,.._ __ ,_ _______________________ ....,.,...; 

ne de- geıi dönmek Imki\.nmı bula. f 
bilirlerdi. 'andaldan sandala, kıt. 
)'ıktan 'kayığa :ıtbynrak, bir ya.kıı. 
llım 1.-nrşı ynka.ya. CC\'İlebillrcll. 

fahallc de!füanhlıın, J:.tanbul 
J·ülhnnbeyleri, kcnarlnrımlo. mc.,a.
lele.r yaktıkları büyük alamana 
knylkb.rmc'lıı. bir tarnftan içerler, 
bir taraft.an da birte, iye zil tlöver. 
ler, kılimet, zurna çalarlar. kayı.. 
ğıo kıç Ye ~ güYertelerlndc (c;if_ 
tctclll), (a.rap ha\'&! ı) oynarlardı. 

. . . 
Dü ünüyoru.m: 
A<'Uba Kiiğıthane<lc bn e ld 

alemlerden. eeki eğlencelerden ne 
Jtnldı Tepe.si lmtırbrııağı laçh, 
ımz küliihlı Çingene çor.okları, eı.. 
lerini ko1tnkln.mım altma sıkı trro .. 
rn'k: 

- Jfampırrrrrrr! 
niye yin~ hnyJarıyorlar mı?. o, 

kayık. andal filol:uilf' elem, diin 
de ::;eçilme..ı: biı• halde miydi? •. Ç4l. 
yırlarda kuzu te\ircı.Jer, irmik 
hehası yiyenler oldu mu? •• 

- Çayır peynir!yle l'lcak pi,lc! 
fliye, avaz a\~ bağıran pideci

lerin ctnıfmda küçük çocnkl.nr, siı 

nıiiklerini tchip yutkunarak dola". 
blnr mı? 

lUlllDIJIN 

llıl blslerl k17J,ıyor \'e relıennl"lll. 
llen Jm'llcrnt nl:uııl• tutuşan gür
büz bir gen~ &!'kiyle o narin \'e 
m'llnk ,·ücuila :ıldırı~ordu. 

11"crhnt .•• dnimıı \ ücuclıınnn güze-1 
,,. tendürüst batln.nruı ;\-:tpı n a
ten lıllıznnun allın:'la sert, pembe 
uçbırı dı an fu:hyu.cakmrs gibi 
aşkl c;rldırıı..n bir gl'nÇ erlteğiıı 

hır~l . -.m nt~li elleri nltında d.ıı
ha crilcşt:rcl: gerilen göğsU •• ı~~r 
1ıadı (ilc<!cn çılmrnn cmsa1sJz b1 .. 
:ce' k hıyn!lğt idi onlar... Daima 
madam P:utayotln!n b ld,tn an ı • 
ynn mu amahagjfe sakin bir aşk 
afmo~f • ·ııratruı hu heltfır oda .. 
mm dt"ği.'j!DI) en d~ortı, ıf mtli ii . 

tundt' tl'Z!"nd•ı;ı bu :rnhnt ,.n ı::-enl,., 
şe:!lon~, kı. tıibi yalw.n n a -ı. 
lınf ırn!:ıriyle Fcrhndtn danıarlann. 

17 aenc erkek kıyafetinde 
Amerllcanm Conston l:asal>asındn 

17 sene evvel Katerlna nammda bir 
kız QO<:uğu doğmuştur. Anası, esa -
ecı: iki kızı olduğund:ın, bir tıçQncUsU 
nUn do,ğmasından memnun kalmamış. 
tır. BUtiln aile erkek çocuk istiyor -
muş. Kat.crtnayı, bir erkek g\bl ter
biye ederek Jorj ismi altında bir er 
kek mektebine gönderml§lcrdir. Er· 
kek elbLseallc ve erkek ismi altında 

mektebini bitirdikten sonra !{aterina. 
bir erkek g{bi, bir demirci usta.sının 

yıuunda Çtılışarnk iki kız kardqllc a. 
nasını bcslemi§tir. Fakat 17 y~ına 
scıdiği zaman, Kate.rina, U6tasma lı§ık 
olnıu~ ve onunla evlenmek için iradın 
clblııcsi glyınf§Ur • 

Oliimden kurtulan talihli 
adam 

AVUAturalyanm :E'eldklrh şehrinde 

çok enteresan bir bA.dl.se olmuştur. 

Arnul! Şiht isminde bir dUlgcr, yilk 
-ıck bir binanın damında çalışıyormuş: 
Her n:ıSilsa ayağı lmymr§ ve caddeye 

ıhı fath bir yangın ak\'leııdiri)·or
ılu. l'ııgiin son öcfa Gönlilic fıt ay 
lr,in ,·e<l:ıla~mı~tı. Genç ıltıl onn 
binlerce i;püciikler i~inclc rahat 
rlunu·a~rnı, onu hel<li) c•r.cj;i:ıl , a -
ne! etmi-.U. l<:\'et, .~·alım: fü; ll) •• 

çin ••• J'ak:lt Ferhat. genç \'Ücmhın
da ~vle kl\'rnndmeı bir sabırstthk 
tluyu' ·ordn 1d iiç ay değil iiç wıt 
hile falııımmül e<lemiyccr.ğfni hi!ıoo 
sediyor, \ c kalkıp giyioorek Gönii· 
lün apnrtrmanınn. gitmeyi, bu sn. 
atten sonra ıla olcıa hir yolunu bu
lup scY•dfüJni odn ma. gctinneği.-

''C on geCPri onun ~r;:in Ye J• 

ı·ak ıı;Cifö·nını1e ı m:ını.k :?:ec;inneği 
(1ii 'iniıvo?'du •. Genç ad11m gcr"nr .. 
rc~t k llitr. Od<t Jırıifn birkaç süral
li adqnln \"üeuduna hsrt'ket \'et • 
ıli. İfa.hat 'c yuını;;nlı ~ezfongcla 
'1icu tunu :ırnn rdı;ı'l.ctll :c l< ha· 
~·nH+>ri lm\'vctli adalelerinde "s:ır.. 
trlö · hlr k \'\"eti clııl"'n dalga 
uın.kla.str. Boynunu bttkcrel< ı._a -
zı.rlımnırş ba1r3i .. rma h tılrtnn 

son:-n ::ene venrı•re 'c ''1lkbı<itı. 

Tü1ö ıv:ı ra1' d bn 'koyuh n 
~CCCYC hrrrtı \lt. nkin. niçin'! B 1 

harln veda ~<'Cc :J, bu on l'.:yli'ıl 

yu~-arlo.nml§. Şansa bakm ki Şiht, o 
sırada caddeden gcı:mekte olan açık 
bir blr otomobilin fçlno dUşmUştUr. 
Otomobilin içi yayu koltuklu olduğu 
için Şiht, bir futbol topu gibi BJı;nya. 
rnk otomobilden de d1§8rı fırlamış ve 
'>u defa da ayakları üzerine <lUııtUğU 
için kendiS!nc gene hiç bir şey olma· 
mıştır:. 

En bahtiyar köylüler 
Harts değ'ı yanındaki köylüler, 

dilnyanın en bahtiyar lnsanlanı'lır. 
ÇOnkU bunlarm arazitcrı yanında mo· 
törlU ziraat llctıeri yapan fabrlkal:ır 
bulunmaktadır. Fa'hrlkalar, her ırcne 
yaptıklan pulluk, tohum ekme ve b,ç 
mo vo harrnruı makineleri gibi he; 
tUrJU ziraat A.lcUerinin tccrübcleıinl 
köyllllerln tarlalarında yapmaktadır. 
Iar. Bu suretle köylillcr tarlalarında 
çnlışmıya lllı:um görmemektedirler. 
:Mo~örJU makineler, köylUlerin U:.rlııln· 
nn• sUrmekte, tohumlarını ekmekte 
ve mnhsullerinl biçmekte ve harman· 
lnrını d Yll.Pmaktadırlar, 1 

nk~mmr SC\~iU!>inin haynlblc ağlı· 
)'onıryordu? ! .. 

Belki ruhunılalıi sönük 'c ~ililt 
fdtoAıııtla'rın, ııorl relerin, ve 1 • 
tnnbuhın hasret uyandıran lrnriJm. 
ı;..:e Uıblolnnnın hnynlinc l\/1lıya
r:.ıktı. Valnı7. GöniH irin de!,.ıı lıii. 
tiin hu ı;üzet ve Mrlp t tfuıbul 
j~tn .•• 

l<'akat t.ntlr \e mcli'ıl hın11üni 
boz:m ıı.ynk se.<;lerj... Kaım;ı~ın ;;. 
nünde hareketler. 'ihayet al'"3la
nıın knpul;ı. m:ıılam Panaycıtiniu 
kır saçh h:ışı, 'e tatlı ı:etrefil lcJ.• 
tesi: 

- Doktor lıey! Sizi tclefond~l 
bc""li~·orlar •.• 

JSiitün arkacJn5lnn Ferhn<la dok
tor diye hitap edc.rlcrill •• 

- ?! •• 
F~rlıadın şa,.kınhğı karr;L.,mdn 

Mıı.'1nm Pıuı:ıyoti kart s~ilc bir 
knhlmho. fılmrlnt.tı: 

- \'lrc yavnım, acele ediniz ... 
- Geliyorum maclam.. 
Kaımlan siiratle tıktılar. !'tlaaanı 

P:mayoti: 
- Zavallı öylC' ·alrnnyor hi ... 

- diye arkadan ı;cljyordu • .,. 

dükk~nda çıraktır. 1çerde: "~ 
dam bıçaklanıyor. Koşun, polıse 
haber wrin" dive bir kadın sesi 
duyduğunu, pÔHse koştuğunu, 
hep iberaher karakola gittiklerini, 
karakolda. Abmedin üstüne ~ez.: Evlenme teklifleri: 
~p d~~!d~ğ~:Oü, . fakat döke?J • !yi bir aileye mensup, askerlP 
go:nrıOO•gını ooyledı. Sıra şahıt ' yapmt§ sigaradan ~ka içktsi 01nıı· 
Celal Dağlıya gelmi§li. Bu kısa yan or~a halli bir aileyi geçindireb!le
tfylu, (17) yaşlarında, gayet cck,knzançlı bir tem bay, 16·20 yaş· 
sıhhatli bir gençti. lannda, balık etinde, orta boylu. ıyl 

- Ben o otelde misafirim. Dl- bir nlle kızı ne evlenmek btemektcdif· 
ye söze başlndr. Erkek kadına GUzelllk meı."Zllubahs değildir. Yatnıı 
hiçbir ~y demedi, Kadın ağzına namuslu "" temiz olması ıartttt· 
geleni söyledi. Erkeğ:iıı elindeki (F.ö. Si) rcmzt!ıe müracaat. _ 295 
bavula yapıştı. Bir yandan "ne.. • Şeretu vo scrbe3t bir meslek s:ı· 
reye gidiyorsun? Seni ben beş se. hibl, o.yuk kazancı en az 150 Ura olııtl• 
nedir besliyorum. Şu e..l.biselerinı 29 yaşında., kumral ve güzel blr bflY· 
bile ben yaptım. Seni hiç bırakır 18·25 yaşlıırmdıı güzel laz veya d 1 

mıyım r' dJyor, bir yandan 6a l:ı!r bayanla evlenmelt istemekte~ · 
sövüp duruyordu. Bir aralık san (Yoldaş) remzine müracaat _ 296 
dalyeyi kap: ·:gibi Ahmedin ü: 
zerine yürüdü. O da sandalyeyı 
elinden alıp iki tokat n~etti. Den 
araya girdim. Polisler geld;. 1\:a. 
rakola gittik. l{aral;olda da bu 
Fethiye Hanını kendi cebinden 
kcz::ap şişesini çıkarıp Ahmedin 
paltc"uM. döktü. Şişeşyi de solba
ya altı, dedi, 

Fethiye: 
- Bu şahit kocamın arkada§ı 

dır, diye itiraz etti. 
Şahit: 
- Hayır efendim, oraya geleli 

ancak üç gün oldu -dedi. • 
Ahmede soruldu. Ahmet şahi. 

din al'kadaşr olmadığqıı ve doğru 
söylediğini bildirdi, 

Fethiyenin kocasına hakaret 
ettiği sabit olduğundan 3 gün 
hapsine ve bir Ura p:ırn cezası 
ödemesine; Ahmedin de sabit o
lan dövıme suçundan (25) lira pa.. 
ra cezasına, dövdliğ.i.i kendi k::ı.rı. 
sı olduğu için bu cezanın artırı
larak 29 lira 30 kuruş) ödemesi. 
ne, fakat ikadm tarafından şid. 
detle tahrik e-tkliği nnlaşılmasi
le bu cezanın ;, lira 70 kuruş ol
masına lca.ra.r verildi. lşt:c sir.e ıbiır 
durı.ıJ'rnada bitiveren bir dav.1 
ve bir aile hayatında olmaması 
lfızımgelen, fakat her gün olage.. 
len vakalardan biri ... 

SA1T FA111 

ZA Y1 - EyUp nııhtyc mUdllrlUğtln. 
den a\d~ım l'.l.ll.ll2 "numıı.nı.lı mayıs 

haziran ayına alt ekmek kart.ımı za. 
yi ettim. Yenlsin1 alacağımdan osklsi-
n1n hllkmU yoktUr. (1G630) 

EyDp - tiwhltler bı1y1ık Fıri'hk. 
lar numara 6 da Şıwket GözgOr 

l ş cırıyanlar 
• 18 Yll§ID.da, bu sene ortameırteP 

mezunu o!Acak b1r genı:: melrt.l'pıer 
tatil oluncaya kadar ögteden oııf11-
tıı..tllde bUt1ln gUn çal~mak Uz.ere U 
a.ramaktad!r. (Unaldı) remzine mor•· 
caat. 

• ıı; yıı..emda bir ~enç: kibar ve tc· 
mlz bfr berber yanmda berberlik !l;· 
renmek istemektedir. {Ber~r) 't'eoıtl 
ne mUracaat. 

• Türkçe, almanca (teno _ d:ıkUIO) 
bilen bılr bayan ~ arama.ktadrt 
(Mann) remzine mllracat. 

• 18 yaşında, ortamektebin iki.ne! 
mnı:tma :kndar okumuı11 t.ernlz bir elle 
kn:I re3ml veya husus! bfr mUe!Se
l!ICde it aramaktadır. BUro ve yazı 1~· 
ıeri tercih edilir. Şehrin ber semtinde 
çalışabilir. (N'.B.) remzine mUrncıı.st-

Gazetemiz, diirt sayfa ~ktığt f.f.• 
mnn. zarfmdn, okuyul!lllanmıztll !"· 
l'\Jlarına cevnp verememek, prl= 
mühim ve 5J1hsi olanlr..rma da ~ 
tn ile blllllrmck zaruretindR knm0t 

duk. Bugün, altı saytn tı:lnde, ol<~ 
:nı~larımızla bn başa vcrebtırcıt"' 
ğimlz bir ler oyırmıık \!tıkAnI'"1 

ıılstıeten elde ctmı olıı,·onıx. l rri· 
mlı. mlisı\Jt oldnkı;n, ~ fitltundll• 
her •ru~·a cevap \'Crillll("Şe ~ııJı"'' 
la.cnkhr. Şlmdi~·e kadar eıınıJzcl 
toplıınmı mcktuplnrm ~ılıktır•· 
nı burada ''~o lıyoru:ı: 

KOSKADA BAY.AN l'ERiHAlli'ı&: 
Mektubunuzu avukatrmızıı. vcrdl1'· 
Cevabı adreslnlze blldirllccokUr. 

Dt\'ANYOLU!'"'D.\. BAY FtKR,;1 
SA'IA?lı .. a: Hiktı.yeıcrinlzdo biraz '1'' 
ha realist olmaya çalı§tDIL Mu .. ·Aff&l' 

n!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:~J oı acağmızdn §Uphcmiz yoktur. 

ZAT. su~·GUR BE~1KTAŞTA ŞAlR NEDi J s~ 1 11 t\Af}INDA l~F..IUT Bı\l'KAL'a: /\W t 
tıtmıza b:ıkrlıraa hnstalıgmız rı.ıbtd 
Bir sinir doktonıruı. bn§ vurmanızı t•' 

SiNEMASI VE 
TJY ATROSUNDA 

ları a 
a iı)'OI' 

Cumartesi gecesinden itiba. 
ren Spiritizma, Manyatiz. 
ma llliziyonizmanın bu bü. 
yük eısiz üstaClmı Beyoğ. 
lunda Şehir Tiyatrosunun 
eski Komedi kısmına taşın. 
mış olan S E S Sinemaı;ı 
ve Tiyatrosunda seyrede. 

ceksiniz. 
!Jihkat: Telefon No.: 49369 

Ferhat itlnılen: 
- Mntlal;a "Giiniihfür, dctlL 

İh!i~·ıır pansiyoncn Stemll odası-
na girerek Fcrhadı antredeki tc
leConıın h:ı~ınd:\ yalnı7. hırakt ı. 

C'«>nç acfam heye<'anla telefonu 
ııçıu·ak scslencli: 

- l\inıl a.nyorsunuz?. 
Karsı tarnffa berrak, tltrok 

meçhul gene bir lm<lm s~i: 
- Doktor bey!. l'ah'll.nmn si • 

ııe .. Yeti-dniz!.. Annem ölüyor, 
• diye lnlnıll -

Fcrlııı.t l•cndlni topladı. Bu ııpıı. 
ı;ıl> bir ynnlıshktt; bir numara :vnn
Iı:;lığr. l\lu1.tnrip hasta bir kMlrnın 
Ju:r.ı imdat istivordu. Tashllı ef• 
ınt '·• liizmıdı. F:ı.kat bo se~ '! 1 .. I'• 
ntın meli'ı.lc usa.mı kalbini tama. 
mile sihrine kaptırtnt'?h. Bıı bir 
Jfıhz:ılık bekleyic;t~n abırsırlılnıın 
genç ve güze.J sesin ahibi Ferhn
drn cenbmı bckliyemeden yalvar. 
m'l~ ~.tadı: 

- Yııl\·nrıyonım size-.. Derhal 
geliniz doktor beyefendi. Annem 
tehlll•cli bir buhran geçiriyor •• 

(De\'amı v:n) 

siye ederiz. 

BEl!OGLU?lı'DA 1'E11rlŞEHtım~ fr. 
AD1L'e: Şıka.yet mektubunuz, aı' ' 
duğu yere bildirilmJ§Ur. Nazarı ıtıtııJ• 
rn alınıp alınmadığını blze blldlrıııc ' 

1 
nızı rica ederiz. 

E~llNÖStlNDE HALIKl'A:t .. .ıU:Jl'İ" 
DA HAUT ŞAIIB4.Z'n: Dikkatin 
teşekkür elleriz. Bu mahzunın gıcıcrU 
meye çalışılacağına eının olabnırstrıl 
şt:;LtDE Bt\YAN 1\JEl.lfü'e: S 

ticaret ok ıur.u tavsiye ederiz. 
ı· ADll\Ö\'ÜNUE l 'ELDEGtHttff) 

, • .,..,.;nıı: RA YA'N PAKlzlC'J ": lııt ' 

l di(>1nlz kitapların isimlerini temin ıt· 
tik. lrlaremlze uğrıyarak veya b r 
g6ndercrek aldırn bilirsin!~ 
Ş1ŞIJrm BAY,\:S 1~. E. ye: (JzU'' 

cc-k bir şey yok. Doktorumuz, tıııb 
Uğinlz \'C sizin hastalık teltı.kkl etti • 

il' 1 nlz şc.:;ın her ı;enç kıZda ekscrlyll il 
~ Junabllcceğlnl s!lylcmcktedlr. oatıll 14 

mln olmak lsUyorsanız gene bir cıa 
tora başvurunuz. Alacağınız ccvaP ~ 
ne bu olacakur. HJç bir uıı.ca, ıuııı 
yok .. zamanla gccecekUr • • 

11>' 
CACAWGLUNDA NAGt ŞC' 

TORR'e: EIU senelik hayatındn DA ' 
zına meyvenin herhangi birlnl l<O) • 
mamııı lns:ın bulunduğunu bi1lrsc~ 
kedinizin süt içmcmc3Jni pek de ~ 
bulmazsınız. Süt lçmiyen kediler olC:ll
~u gibi tavuk eti yemlyeıılerl de ~r
dır. Bu, kedinin daha yavru ıkcrı •IJf' 
ltrılmaııma bakar 

Aldırınız: 
Aşağıda remiz im vnnh oı:ı.n " 

kıı~ uculanmıı.m aıunıannn ,eıt: 
mektuplan ldnrehsneml7.deo (p:ıı' 
ıan harlı:) herırtın R:ıbaJıtnıı 6~1~ 
ıautar ve ıı:ınt l '7 cıen ıoıonrn 11J<1ırııı;:ı 
lan. ı:) 
(H.H.Ş.Ş.) (Pembe gill) tS; 
(E. Ural) !K.N. Mehtap) tf·.,.t) 
(27 S,R,) (2, 2. 44) (KQtopb1111 I 
lH.K.) ıC.M) {A.l.) tB.'i K~1~) 
{Oran) (N. 25. T) (.A.G) (lı;rrıtl'ıı) 
(.Anlaşalım) (Cieldl) <l. ;ıe~Kıı , 
(Sezen 20) (Nadide 79• • rur; C.) 

(El) {B . .Mete) (E,O) (S.U) (!1 

(R.U) (Ressamı (R.R.G) 

(Liman 2) (N.C.K) (N.13.) (S t 
(Yedek Dcnfzci) (Tekcnn) ıl 
(A.M.) (302) (Vatana mubı•• I 

f 



IİABSR-Dtamf'oltul 

j KADIN ve TUTUM j 
---- u r ı 

Da ık tından siis 

,....., bir mekteptir, birook 
öfretir. Bu sık sık tekrar 
~ her yerde olduğu gibi 
l'e moda ~de de doj. 

• Bu gUııldl dünya durumu 

KAD INLA RA 
TAVS iY ELER 

her kldm hattA en t* 
'- l&rif olanlan masraflamı · Fena hlıan •1'İll1afı llOlll 

"1' bütçelenni kurnatl&rm t•mUlenir? ? 
~lalııılı.ırm :y9ıi fiya.tlarma BaJ&tlztdu bozulan. fena kokan 

Ç&JClerini aramağa 
1 
ıe~ teml;temek için beher 

• Memnuniyetle gö. litre zeytiııNma 120 pam beea
~er kadm mfimkün bile k&mır almals hafifçe daime! 

ıoblı daha uzun ve yap ~ 
~ tablJJOr. ArUk ay. Birbt tut blS)'lloe ..-....ıı 
~ rop eknık muhafuaya yalnız arama tlle7i ca••km•h. 
~ cmu atmıJor, Soma tıltre etmek SclD lü' Jnml 

taratlumdan bir blua içine -* ,_... b)'al'lk Nı 
bici ........ --..... çal..- 'üzomel1 • 

. ~~·.... sw ......... ,,,. ---... .. ...... .. ..., •'-""·, 
~~ ........... - °"" --- ................ JmDımnaJı, O· TDaacll w JOkbar. Talim •tm a. 

1:IJt JD1ll g1bt defif. lm&ıl llrkAmbı ba1lll olup OJmadrtUU 
~ bulabilir. anlamak için fU tecrtlbeyl yapmalıdır: 

Al miktar lirke 1çerlüe bir tutam 
*- ............ k ....... ~ ~ 

kaJD&tflü. -- 1ılr ...... •* 
cUJot IJ&ft etmllldlr. llllW •u ..ı 
- nail ~ cıluütlr. 

.... ,.., artdl lılr .... - ....,._ 
oeltJaf .. ...,.... .. llM'ln'af Aldml --
... ~ ...... pi&~ 
mü, ldmMt ... ıa..... -AJI* 

Yanık isin ·Ulı t.IWr 
S ide Wlf lılr JU1k ....., ,._ 

naa ,... il denedik ilplrtof• 
batmlnut ...... ..,... p .,. . 
d'r. İspirto,•..,....., •• muıi 
...... ............... blcbnl
ınalı, ..... lllc,...........w.r. 

HOftlh qutn.M~ 
Atelta ima bir ,.neli. tılr bo

eat4 blıwı Mele aoiatup 90lfraJa 
..,...... ~. Solak - ite· 
.... .... ...... ~ 8Q7llD 
lgrd ............ w. ........... 
y .... ...,. ..,.,,..,, ..... 

= 
iLiM TARIHi 

Balo ve ha on a 
yapılan tecrübe er 

lıısanlar gökte uçmak ııevkiıı: yamaç Umeıiııe dOfW. .merine saldırdılar w sil&b da a. 
1 

JoB Mongolfiyenhı Mklama 7 haziran 1783 de davetliler tarak balonu patlattılar. Çıkuı 

1 
borçludurlar. huzunuıda daha mnuır.i tf.r tec- gürültü köylüleri korkudan ,ere 

Fakat Moııgolfiyeııiıı uçueu rilbe yaptI. Hava Jdlreli Umiıı.ı yatmıya mecbur ew. 
he.-halde bir JıeYk olnwıa gerek. verdi~ yeni balonu y&"l8J kAfrt Bu tecrübenin etreai tOnll 
Bu hav&ıım ve iUsc&mı keyfim tan yarım ketenden yapılmıetı. Şarl ve Rober aepeta bir bala 
t&bi bir ilet jçeriaiDde aoııu Bir metre çapmda olan bu balon yapmağa bqladılar. Bu auretle 
tüpheli bir aergUr.efte atılmak 20 dakikada 2000 metreye ka ilk gulı balon vücuda egtirilmif 
tan bqka bir gey değildir. HL dar yükseldi ve aeyircllerln Pi. oldu. 
vacdrk dalgnı Alim Arşimetbı km bakıştan önQnde 2:500 metre. 1 b;rinclEinun 1738 de Sari 
koyduğu prensiplere dayanır, Ci. lik bir sahada UçtUktan IODr& ve Rober balonlamaa biDtNk. 
simlerin suda ve havada muVL yere indi. Tecri1bede hazır bulu- tUyleriııdeıı uçtular. Birp k6y" 
aıede dunmlan aynı kaDUlla nan müşahitler bir raporla bu leriıı ilııerinden alçaktan ucank 
Ubicllr. Ftlcat bu muvazene cok mucfmeyf fen akadem!sfne bildir geçtiler. Bir müddet IODl'a ba 
çabuk bomulan bir muva1Jelledir. diler. Akademi koııutmak illleft lon Sen eivanııda 1WN indi, 
Mae!A havaıım bir noktumda klt'fi ~. cemiyetten.. ~ Şart havada durmaktaa lbbıle 
l&ıbit duraD yani muvumede bu bir adam otan Jcr.af MoDFlfi~. olan arkadap Jkıi>er'i )'ere bnk 
hm.an bir balondan bir awç kum yerine kard""1 Etiyen Mongolfl tı. 11000 metre.Ye bdlıl- 1tlbelıll 
atılacak olursa bu muvazene der yeyi gönderdi. ve 36 dakika ~tan 90lll'a 
hal bozulur, balon llr'atie ytik· 11 eylfllde ibnt bir tecrill>e ya. Lay kulesi civannda ,.eıe tnc11 
lelir. Günel balonu ytlbelten P. plldı. 1Hm akadEmiai Azalarmm Bu mada lfıongolfi:J91er mmİk 
ım hacmini PDilletince yine kart-emda bakın 12 d&kib aç- havalı balonJarmı telremm4H et.. 
yübelme devam eder. Gaz mah· tu. Sonra anaızm bir tırtma tiımi)'e denm edt,Jortudr. Ber 
fazaamc1an c;ıbuya bl.flaymca koptu ya.ğmı. · başladı ve yere iki tipte balonla bnaya c*JI 
balon ela dOr>ele başlar. Bu ballı olan balon~ parça ot· tecrfibeWri Sik 8* Japdı)Oıda, 
iııltl durduımak mOmkOn değ.il· du. Eti)'ell 5 gOıı içinde ikinci f~t baloneuhJiun i11r 11iJarma 
dlr. En alır en klymetH eşyayı bir balon yaptı ve 19 eylQldc ait-teıaltleler arumda )'abus ld 
atmak bile dftrtenta önUııU aıa· Versajda kralm huzurunda ba.. tanem mUhfmcllr. 
mu. loııu uçurdu. Bu defa balon bot Jaa Pi)W Bl•"llJ' lııımlnde 1ıir 

Sonra baan ~ balonun defildl, bir koyun, bfr horoz ve Fransız 178' yılmda Prumda 
Yol&mu boa1' ve mQıınemesi icap bir ördekten ibaret olan Uc; yol· ~terede bir çok UÇUi tec· 
eden bir ,ere inmeye mecbur e.. ell9ll da vardı. ~ 80llta 7 itin. 
der. Be,le Wr ft.Ziyette balonu Bu tecrUbelerden 80nra artJit cldııun 1785 de İngiltere kıyıla· 
Yerde tut.mak da m~r. Se, sıra IJdan)ann ~ eglmff, rmdaJd Dam!aıı 119ta w 3 aa.t 
peti 'WI fthıdeldlerl alıp IDt'lh'me· ti Pilatr dö Rosya blrlııcitetr · • UÇ1lftaD IOllra Maneı ~ek 
ie klftı!lr. Bir duvart. bir b.. nb 15, 11 ve 19 unda altı defa Badöble eivarmda )'ere fndl. 
Ja)'IL lılr .,._ tuPP aıcllrllDoe. balonla göğe çıktı 21 birincı· Balonda ba l'rarumııdın 'bqb 
ye kaduı. t.eerinde yanın& Mai-ki DarlaDdı ~ Jefri lmıinde bir ele Jıı. 

MONaoLFlYE BALONU da aldı, :Müetten kalktı .._ 21 &'.i&'.s ftrdı. 
1782 de ti1A tecr11>elerine ba- dakikal* bir u~ IOllJ'a 11 Aynı . yılın 15 huinnmda 

=J~~;.::;. ktlö::aıı-=:.: =-~ ;~~ R==~ 
havamn ti milli ~ -.e hava ile dolduııJluyorlardı Jtk ruıt.eye ıeclt fıe«lllMıline bl· 
biııaıeD&le1b yan ~ haflOe· Al...._, Sear Sari iaÜh'lde klla.'Bu ,,.hat için :vaı>bil ba. 
ctiiinl" heap etti. Aynı yıla ı.ac bir fldk lliml İfldrojent m.. loa ,..._ meü han. ,.._ hlct 
ldncltelrin ayında bu ııazarl,e. IOlıda kullanmayı dOIODdil. Az. rojenle ~ ~ balonla ba tec
nfn tatblc:atma pçerS ipeldi kadqı Rober genç fUıtt Alimim: = lil'lltibfr ~m ~at Je. 
kumattan yapı1mwj çorap kutu. tmerlne kauçuk sQriUmüe ipekli ile beraber 
su teklinde fıçl boş bir ley'l Avfn- bir balon bazmatr. 21 .,.._ havalandıt 27 dakika 1IQaltan 
yondaki evinin tavanma kadar 1783 de bu yeni balon Şando =..eMa:ıo!•~-~ Bir 
yükseltti. Biıbç hafta sonra llarsdan havaya uctU. ı2 metre alev fırladı. un .ı;-~ 
......... 1 .... ... ... ......__ kOp ...... •'*="JJ ~ 'fDHtf,...!_ ·--.1. 
laıdı Bil.,_ 30 metre kip hac· tddm•JW• ••- - PIJa.tr •ıu.a .T.-u& 

mlnde olaa Jmi balonu 300 met. k6ye dUldl. IQtylller Jıudttular, kadqı M lto&ya derhal öldd ar-
"" w.- .,....... ..... bir awnelar, tmn*larla balonun tı- w..a..._ =Romen diltUtten 

.. .. .._,, IOllra can wrdl. 
SABiT BALONLAR 

•Jme•ı ~ .......... 111.. 
tin PJ19tb1Jıt. \fleden..... tabi. lltL 
nbat .. ~ .....,., ecleftk P................. .__ .... 
te 1ıu - ,.._ ook ,__ .. 
ır.dl UDdiM 1luD& ........ 1ılltEaa NE MiLLET I 

UiO IJ8DI balon bir etımoe . 
fenni bir tecrUbe ... Dadiım de 
prip ruhla Maml•mı bir ..,_,. 
olarak kuDanıktı. A*erlh ele 
'b1ru ite 1U'ad•. Taraaıt kulem 
YU'feaini glSrdtl. Balan da dllt' 
maıı hattan OJıeriııdeıı muharebe 
vasıtuı olarak kullaıuldı. 

1793 de balon l'raıım onba.. 
8Wlda ıan.ut vUltul .,.. 
k&ıbu1 edllmle buhmQ.JOldu. l'IM 
de ol'duda ilk balonaulat llDJfı 
aynldı. Napolymwı Mmr lllfe" 
rinde ye 1830 da Cesayir muJı&. 
•rumda baloa kulJanılm ..... 
l'akat balonun en filı..ıısnmtJl!W, 
klıl ı ı..- ancak 1870 mubanıbr 
siDOedir. Paria mahuarumıla 
tehlideki ordular harlqle ... 

balonlar vuıtu"yle muhabere e. 

...... ftl'dDdm .-ra ... ll•dD 
• ~ ... pime ... gabf.. 

ma mevduma kapdqw. But ,._... 
Uda ............. ~ 

~ ~ .. cmlarla '*· 
1lkt.e 1ıllet lratNllDI ~. 

Sanlı& .... =· •• u. lllardatL 
rü: 

- ..... , .. .,. 1191m1w. 
v..-..-.~.._ 

mtUuü 1l,JUldıJaa ıoloalar, Utıtıw, 
1ıq1al'lm ......,.. .. lılllu.ıtal .-ti. 

JOl'IAr· 
Podt)'&l'ln, ldbtE .. b&ttaldJıeJ9 -

rlbml " JN'*lada ~ .. 
yrt, kmU ,aı>llı. ddMI ..- 1ıAr ,oa. 
CQJa bltabmı: 

- Bileti dlJ'OI', Blletbdal 
...,., ......... .....,.. o. Q-
.. d&IDUf, ............ o.. 
mW91M dolllJHDJ'GI' ft •'8"*klıa 
telsrar ecUJOI'= 

- BlllUDJsl 
Tolıaa. UtriJOr, ....... ...,_ ft 

cllllftt dola .. ...,. l'OdtJalW• ..... 
laJW: 

- NeT KlaT BaT 

----·~'lıL letllda!llü..c .. , 
..,., .... ...,.. lılr Jllll: 
- Amu Allalll ..,. ...,. ..... 

ıual*I ••·" ... ---
IO ...-W aı11aıısm, • ' m 111'1-
..- -. .-.. ..... Maalll •· 
1ıu ............... , .. ,, _.,,.. ...... ı 

u,,...aı lllD • Dctar ..-..... 
mi 111 ...... ..,.. ... ..,.... rMaL 
- .,....,,. Ba _. .... )Ur! .......... ~ .. , .... . 
msT .. _..•19'91 ' '&isi 
PWtjqbı: ........ iDi, ........ 

- 1111!"' dlJl9 .......,., .. clud. 
....,. kani' wıtıw: 

- Banda~· .... ..,~ 
.b&D8 dllll. 

- lle)'Nnedeld ............ .. 

IUll,.uldlr. IJbDdl b8lı llı:IDol dlfa --... .,.._, _.. ......... .. 
l tala .... 111 111 ııl•IM'llıld dllıs' s ft 

debiHvorlardr. Alellttle yapılmııl 
teertıbals pllotJann .. .. ..... 
ritmı. balonlar bu muhuarada 
66 sefef yaptılar, Telgraflar, 
mektuplar hattl ftmll ad•mlan 
taşrd lar. 
Şfmdi 19H e geliyoruz. 2 ay 

gerileme ve ilerlfme hareWJe.. 
rlndeıı IODra prp oephea'ndl!id 
muharebeler bir meni harbi ... 
liııi ahJa.JtU. Bu mevzi harblnde 
fe)tli bir hayli Wiılmlt olan ba.. 
lonlar daima tarallut mmıll o. 
lanık kullanılıyordu. Bir tllıfa• 
teliyle mevzilere ballı olan iM. 
balonlar at111D mhhatlni mlka
meleıı kontrol edebili,or1ardı. 

HAVA TABAKASTNDAN 
Dl~ARIYA ÇIKMA 

T1!$IBBOSLERI 
Profesör Pikar imılnde Belçi· 

kalı bir llimiıı tetkikleri 10 mıe 
kadar evvel hava tabakut .Jlari, 
cine çıkmanın mOmldln olabile· 
t'efinl g&ıterdi • 

p;karm nazari~lerfni ele alan 
Amerikalılar w ~ Ruayah. 
tar bu hU8118ta tattJikata reçtl
ter. rt temmuz 193' c1e ~ 
Aııdel'llaa ve Stevem iminde iç 
Amerlblı bir balonla bava talla. 
ku~ chprmna kadar ,m.ı· 
diler Fakat inerken 1-lcm ,...td. 
dı. ·içindekiler paraflltle ~ 
kazaya uiramadaD ,_. ...... 
tar, fakat'-~ dolar klJM&
ttnde feDJıllYUI sepetle bew ._ 
)"'!re ~ ite ya:ülla ~ 
~di ve ~iıa ~ -sır:; 
f6DJlf ıteHce!er vuk oldu.nu <!,• 

<t.ttf• ~ jMlıMz) 
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Oclıır.,Ja ıtrcJUer. 

tl'lll kattan inen baflf bir ayak tı. 
kırtuı Tlyen • Foyu lllnlrlendlrdl.. u
~afa döncltt: 

- Oda blzmetçiallDfl möyle.. bu sece 
kcndi91ne lbtlyacon yok. Hemen ken. 
dl oduma ~klUp yatımı. 

lbtlyar Ufak merdl,·ene kottu ve 
hıuummm emirlerini tekrarladı. tlıt 

ka&taa inmekte olan r.no bir kız, kl-
1110M91ne •nlarak ten yüzüne dön
dü .• tekrar yukanya çıktı. 

'l'lyea _ Fo llOkak ldmoneelnl BU' _ 

tmdaa attı: 
- itte, bizim gibi 11aD&tk&rlanı ba.. 

yatı böyle gayrftabU 1J8i1lar içinde ce. 
!.'N'· BEsı her sece bu aatten sonra 
yemek yerim, dedi. 

TemuçlnJn ı-Hoeww da !)ıkartb: 
-Gece yarm olmut, değil ml? 

- Evet. Gece kuflan bUe uykuya 
çekUmlfler ... 

- Biz onlann yerini tutmak için 

uyanık bulunuyoruz.. Ejer biz de kut
lar gibi, &'linet batar batmaz uyusak, 
düoyan111 geee gtirtlnlifü çok korkunç 
lllr mesarlıp döner .• 

- llakkm var, Tlyen _ Fo! Bazı 
memleketlerde, geeıe, çok korkunç o
lur. lnean yalnız ııokap bile çıkaınu. 
11.ıt.ıkl Şan&'baym pceierl &'ÖDclttZ 
&illi aychnhk. 

Soymdaktan llODra J'fllDek oclMma 
pçtUer. 

uııaıc eofrada ldzmet edlyonla. 
Yemefl, Ttyea. Fo seJmeden ba:r.ır. 

lumtlN'clı. 
Sofraya kartalddı e>eurdular. 
Temuçla: 

- Gözlerim !)Ok dumaah.. batını 

dönDyor •• 
Diye aöylendl. 
Ttyen • Fo gtlldll: 
- Şlmcll ııana bir kadeh "ş.gbay 

teytaıu., (1) •ettıceilm- Bunu llJçlnee 
~rln aedır ft lıafmm d6nJDMI ge
çer. 

Yerlllden fırladı, dolaptan lıılr kadeh 

Yeni neşrıyat 

islim • Türk aoslklopedhl - 33 
neli sayıda mUhim !Jmt bahisler, 

Arift P:l§" ve Trn.bronlu Arifiden 
sonra Ömer Rıza Doğrulun ırki. 

~al noktasından Arizler hakkında 
mUhim tetlnkleri vardır. Yüıksek 

hukııkı?naslarnnu.dan temyiz mah
keme.si reisi Ali Himmet Berki ile 

profesör lsmail Hakla İzmirli A
riyet, Ariz, Anz.'.1. ve avarız hak-
kında çok değerli tetkikler y&p
mışlardrr. 

Karan/illi kadın 
Genç mUtercim Avnı İnselin açtığı 

(İnael kltabevi)nln ilk ne~rlyatınd.ın 

olan (Karanfilli kadın) ismtndcld ro. 
man me,hur Cltadel romanmm mueı. 
lift A, J. Cronln bugünkU fngillz ede. 
biyatmm en tanmml§larmdandır. 

Asude Zeybekoğlu'nun güzel kale • 
mile tUrkçeye çevrilen bu aürllkleylcl 
romanı Ankara caddesi 109 numarada 
dnael) kUtUphane31nden temin ede • 
bilirsin lz. 1 

adam 10 ikinclteşrin 1935 de 
ikinci bir balonla te<:rübelerine 
devam etti~r. 

30 ikincikAnun 1934 de içeri. 
sinde üç insan bulunan btr Rus 
balonu hem fenni tecrübeler yap· 
mak hooı de yükseğe çıkış reko_ 
ruu kırmak iç.in havalandılar. 
Fakat yükseğe çıkalım diye balo 
nu çok fazla hafiflettiler. mak
satıanna muvaffak oldular, 
22.000 metreye çııkarak bir rekor 
kırdılar . Orada inmeğe başladı. 
lar, fakat balon çök hafiflemi~· 
ti, iniş çok sür'atli oldu. Elle_ 
rinde inişi ya vaşlatrnak için a 
tacak safra kalmamışb. 12.000 
metreye geldikleri vakit sebet 
hava tazyiki altında balondan 
koptu ve 12.000 metreden bir 
düşüş başladı. 

Balonun seyahat defterinde 
Yazılı son notlar şunlardır: 

- 14.300 metredeyiz Saat 
16,05 geçiyor. İniş çok lu~h. 

16,07 güneş parlıyor. sepet, .. 
Gökyüzü güzel.,. Toprak ... Gök .•. 
12,000 metredeyiz .Saat 16,13 ve 
5 saniye geçiyor ... 

Ve başka bir kelime vok 
Rus ~l'mleri de tıpk; Pilatr 

dö Rozya gibi havaya hakim ol
mak uğrunda canlarını vennişler. 
di. İnsanlar yilk&'k ihtiraslar ve 
c:'.m:r iTade bakımından birbiri-

yeşil içki aldı; Te~lnla önllne koy. 
du: 

- Bu aarbotlan ayıltır •. ve ölWerl ı 
diril tir. 

- Öyleyse ona 1•bal&ak&rn demt"k 
daha dofru olur. 

- Bu, geJ1,'ekten ınaanı kurtarıcı, 

feraha çıkancı bir içkidir. 
Temuçln "Şanchay ıeytanı,,nı bir 

yudumda içti. 
- Çok tath.. çok leuıetll bir lçkl 

8en lçmt>z mlıln bundan: 
- Bayır. 

Ttyen _ Fo gtllerek UAve etti: 
- ÇünkU. ben ayılmak lıt.C'mlyo. 

rum .. ., 

- Bu, gel'Çekten insanı ayıltır mı! 
- Biraz 80llr& ,.arnrsün.. eter f&-

buk ayılma7.llall, bir kadeh daha içer 
ve dipdiri olul'90ll! 

Tlyen - Fo lklneı kadehi de doldur. 
du. 

Fakat, Temaçln elini kadehe cötu. 
remecU,. vöcadana biraz HDra bir u
yu9ukJuk çökW. 

Tlyen • Fo, Temuçlnl aldatmıfb. 

'•Şangbay te;rtanr,, dfrlltlc:l, uyuıdın

eı defli, bllllda UY'l'hınıcu bir lçkly. 
dl. 

Tlyen. Fo Udnol kaclehl aldı ft Te.. 
muçtnln atzma zorla bOfalttı: 

- Banlya een bana, Naga.aakide 
buluttufumuz bir gece: "tenin t"lJa. 

den zelıılr olsa içerim:,, demiftlD. Şlm. 

dl fU kllçllcttk kadehı nf'dea lomek 11_ 
temlyonımı : 

Temuçln : • - Batıaun döıuneel durdu ama, 
beyııJmln içinde bir utultu bat1adı. 

Oklerlmln kapaklan felce uframıı 
gibi lmmldanuyor •• ben böyle kllçll
ellk kadehlerle kolay kolay ayılmam, 
Ttyen • Fo! dedi • 

(Denmı var) 

-----------------( l) .Atyonlu bir t9kldlr, lnaanı pek 
çabuk UYU§turur. 

rBORSA"' 
U.942 MU.A MET.ESİ 

Londra 1 Sterlin 5,24 
Nevyork 100 Dolar 130.70 
Cenevre JOO Frank 30.365 
Madrft 100 Pezcta 12.93715 
Stokholm 100 lav. Kr. 30.72 

ESHAM \'E '.l"AH\'tLAT 
Evvclld,Bugün 

lkramı,eıı % 6, 938 10.68 -.
lkr. Ergani % 5, 933 23.05 -.

% 7 1/2,933 T.borcu Tr,ı 24.90 -.-
% 7 1/2,933 T.borcu Tr. 2 23.20-.
% 7 1/2,933 T,borcu tr.3 23.30 -.-
Sıvas . rz urum l 19.30 -.-
Sıvas Erzurum 2_ 7 19.90 -.-
% 5, 938 lluz.tah, 
% 7, l9il D. Y. 1 
% 7, 1941 D. yolu 2 
Anadolu D.Y. Tah 3 
Anadolu D. yolu %60 
Anadolu D. yolu 1·2 
Anadolu D. Y. MUm. 
Merkez bankası 
İ§ bankaaı nama 
İ§ bankası hamiline 
İ§ bankaırr MüeBSis 
lzm!r Eıma!..Alıaıl B. 
İmar Bankası hl.ısse 
.Aıılan Çimento 
Aslan çimento mlle.ıssls 
Şark dcğlrmenlerl 

İttihat detlnnen. 
T. kömür maden. 
'o 6 T. bonoları 
Türk U. Tiyatro 
İst. Umum Sigorta 
ŞlrkeUhayrlye 

Şlrketihayrlyc temettU 
Rıhtım tahvlll 
!at. Su tahvili 
1st. Su hisse. 

14.31)-.-
8.25 -.-
5.--.-

Borsa harici altın fiyatı 

Dünkü Bugünkü 
Rcşadıyc 35.00 34.95 
Kalın beşibirlik 

KU!çc altın gramr 4.79 4.77 

13,00 13,30 §arkılar programının de. 
vamı. 18,00 program, memleket saat 
ayarı 18,03 Çitte faıııl 19,00 konu~ma 
<Dıı poliUka hAdleelerl 19,115 dans 
mUzltı Pl. 19,30 eııat ayan ve ajans 
l9,4:S · halkevıerı folklor saaU 20,lli 
Radyo gazetesi 20,45 §arkı ve türkU. 
ler 21•00 ziraat takvimi 21,10 §arkılar 
21.SO konuşma :!1,45 Radyo M'nfonl 
orke9trası 22,30 ııaat ayarı, ajans ve 

ne çok benzerler. • borsalar 22,45·22,50 kapanıı. 1 

7 MAVJS - 1942 

her yerde-n ucuz 
İ·danbnlda RizapL'a yokuıtanda 

66 No. AHMET FEVZİ'nin ile sabah, 6ğle ve akşam 
Asri mobilye 

Mağaza'!mdan aJmız. 
Her yemekten sonra giinde 3 defa muntazaman dişlerinizi hrçalavunz. .. ...................................... ~ 

EN EYi FOTOGRAFLAR 

n •KOD AK" SabcılanndaS? 
Kodak Film _lsteYinlı 

• 
iLE 

ÇEKİLİR 

' 

I 
' 

KODAK ( EGVPT) A~. l•tattbut_' 

Milli Korunma Kanunu 
En son tacJ!llerl, mucip " bt>b J! 'halan, J tanbul MUrakabe KomJsyonu 

azami kAr haddf 118klerl.M.:ılıkemc Jrtlhatları 

Avukat Naz.mi Nuri Köksal 
Cihan ve tlnlvers tc kltapbane lerinde sııhlır. 

,. 
Devlet Deniz Yolları ltletme 
------ Müdürlüğü ilanları 

Karadeniz hattı 

Umum 

8 mayıs 9l2 cuma günkü Karadeniz yolu postası yapıJmıyacaktır. 12 
mayıs 942 salı gllnU kalkacak (KARADENİZ) vapuru cuma postasının 
programını da birlikte yapacaktır. (5230) 

TURKiYE iS BANKASI 
uıu uu~ n:l.l!aU 

Kih:ük Tns~rruf 1 adet aoo<i Uraıq • 2000.- Ura 

Hesaplan 1 • 1000 • - 8000.- • 1 • llW) • - l&oO.-ı H2 •"'t HA &llYI!: l'l.A.~l 1 • ~ - ı:ıoo..-• • 
f{!:ŞIOEl.Jr;H: ! Şııtıe&. f 10 • 2GO .. - ıooo- • 

'° • 100 • - t000.- • •laya. 2 1'fwıtoa. 2 tıca, 60 .. GO - aooo-• • et~-erlJJ tarihlerinde 2GO • ıe • - 6000.- .. 
npılrr 20() • lO • - ıooo- . 

30 Yasında ilıl{yor 
40Yosındo genç 

-::--:. ----,............,,,~ 

~)$. 
- - 1 ,-

- /'-~\ / ~ 
? .... ) 

30 YAŞINDA unıurl•rının ıı•· 40 YAŞINOA ::c~:~:~u--al'• 
ip olmHıııdan miltenllld cııııl we bU· U we tabii unaurı.rte bale,... b~ 
rutulılukı.r, ıarıll;1mıt •dal•••"" için hiç bir endlf• mutH•n•r delil# 

Clld -- 11•fhur bir mGtehaa•••tft btli r 
.huceyrelerlnden lstlhaaJ lup '0 r•••nd• 11eno ulrnek ıcı .. -

edllen bu kıymetli ve JcnJ c. vher, 
hali aıhhatte bir ıenç kızın eli- Maıı bealemelı ıaııınoeldlfl baklundr 

di d 
,_, tabil 1 n. ki lıahatlnl olıurunı.ı : n e~ unsur arına ın:~a-

blhUr. Viyana t:Jnıvemtesı Pro- 1 da c;lz(ller '" bmufU)daklard 
Cesörlerlnt!en Dr K. St.eJskal tara- vardı. Hemen .hemen eW ,_..
tından keff ve tBİOCEL> tabir e- yaklaşmıp bemiyordum. auıe-
dllen bu cevher, clld gıdası olan biıti.ın arltadqlanm bir aeıu; 
pembe renkteki Toltalon kremin- zınkJ ıitbl açık ve &ue tenlme 
de mncuttlll'. Onu her akpm ta nuarıyle bakıyorlar. Ben 
p.tmudan evvel kullanınız. 81.s hepsine benı.m yaptıtun ctbl b 
U7\ll'k•, clldln.ls. bu lu7meW en- lkJ Tok.alon knmlerlal 
heri masseder. Her Sabah uyan- laruiı sôyledlm.:ı. 
dığınızda cildiniz daha wi. daha Bu buıt güıı.lüt ted&wt _,.,, 
beyaz, daha yumuşak ve DAHA slnde, ber ltadın b1r cot aeDI 
GENÇ oldutunu görilrsilniiz. 05n- gençleşebWr Ye her genç ~ 
düzleri için beyaz ,renkteki (yat- mütteblr olacatı pyaıu harrc• 
sız> Tt>kalon kremini kullr..n11112. Bir bir tef\e malik olabWr. Buıilnd .. 
kaç gün zarfında en sert. ve en do- IUbaren cUd rıdalan olan her p6 
nuk bir clldl yumu~tıp beyazlatır. Tokalan kremlerinden birer yaf/I 

Bayan M. D. nln şu mektubu- veya birer iüp .alını&. (Yatd> 
nu okuyunuz: cZevclm gozlerlne beyazı gündüz için ve penbeal ret# 
lnannmıyor ve bu ldeta bir mu- Jçlnc:Ur. "i'okalon kreminden m~ 
clzedir, diyordu. Yüzfımde. alnım- mir neticeler garanlutdlr. A'61' 
da ve gözlerimle ağzımın etrafın- takdirde paranız iade olunur. 

.. . " PARA.SIZ GUZELLIK KO'n1BO- Derunwıda <beyaz ve pembf) 
renklerdeki Tokalon kremleri ne muhtelif renklerde Totalon pUct' 
rasının nümunelerlnl havidir. Ambalaj ,e sevk masrafı oıar.J 
20 kuruşluk bir pulu aşağıdaki adrese gönderlnlz. Totalon ~ 
8-E Posta kut.usu 622, İstanbul. 

........................... ! ........ 

Tlrluye cambarıyetı 

ZiRAA T BANKA Si 

Şube ve Ajanı adedi: 265. 

Zirai oe ticari ha nevi banka muameleleri: 
Para blrtktlrea.lere 28.800 01' ikra:n!J9 nrlJW. 

araat Ba.nkumda lnmıbare.tı H ihbarsa tuarruı ııuapıarmaa • " 
00 11ruı bUlunaruara 88Dede t defa çeldlece• llUr'a u. aplJd&ID 

PllDa ~" lkramlyı dagttııaoaırtır •• 

• • • • • • " . 
• 
• 
• 
• 

1,000 • 

a.oeo • 
l,OOCI • 
&.000 • 

ue 
uo ... . .. .. 

• • 
• 
• 
• 

..... ....... ..... . 
OlKK.Nr: Besaplanzıdakl paralar blr Mne içinde 111> ıtrad&O .,., 

dt!fmtyenıere lkramlye ı;ıktıgt takdırae lift ıo t&Zlamyıe ..-erüeceııdı 
Keoıdeıer: ıı M.arı, u Haatran. u ayıcu. u 81.rtncuwum ~ 

rinde yapıJJr. 


