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Alntanya bütün 
Fransayı işgale 
hazır lanı yor 
~ Yazan: Asım Us 

S 17. hük\ımC'ti ne"ı:dlndeki 
~ b ıruırahha.o;ı Abez Parjstekl 
~ktitrıt>tJ MUm~-.m Ilrfnon'a 
ı..; :.1 Pct...n'ln l\'ol'J guııiı ım. 
~01lderdlğl mesajın ceYabını 
~~- fs,i~rc gazet.-lcri u 
4e olcl bir ultimatom mahl~ etin. 
-.::11hııu y~ orlar. Frnnsız 

1 ~--....._lan da •Jıuısıuıın tama_ 
''-•b alhna alınmaı;ı ihtim~· 
~ '-hledlyorlar. 
~ ,an:Ya hakikaten dC'nllillği 
~ tiğf mütareke ahkiınlı 
S 01"'-k •"'ran adan ılonan· 
..... ~ lsti3or? lol a Tunııs.. 
llıılt l' iZ aııkerl<"rfnin tl'rhi~ni 
~Git."& bunlardau her ih1:.;nı 
~ illi: F.:ğt>r böyle ISC" muta. 
~ a.lılcanunı bozarak bütün 
111 lıt, '1 işgal edebllmC'k ic:in nas lebep görü~ orf HitlC'rlc 
~ l>etcn arssındakl ruü.ıa
tl ~ ~ lllahrcm cert>yan etti
.... ~Q hususta mfü;h<'t ,.e kati 
Sır 1oktnr. Tabii olarak yü
~ ltlUtalt>alar da hep tah. 
~ a.tınat edh or. 

S"ı: geçen ~nbaharda Bri
~ '4-.nıı hıtJll edcblleooğinl \ S blilddet~e FranMya u-

-

Pariste 

........... 

B.r lngi/fo rıvcı tmı1}arelfınfn 
ma1."'incli tüf cyirJi t mermileri 

kanat altına lJf.1 •C§tirüiyor 

~ Yet n~edf. Onu her "Milli halk toplannı 5J,, ~ ...._L~nn egec>Rk bir mah· • • E •t d ~-qı etti. lırıtlli teşebbüsü ısmı altında rı re e 
~ •enneyfnee f ngllh!reyf y . b. . ,. 
~':.. ... : :~:ıa~ ... = enı. ır sıyas. innihz kıtaları 
~-- .. ~~;:=!e:11= partı kurufau :1 
~ neticesi ldl Hlt.ler p . .. . 1 . d A go r da t ~~"laınaıı lcln (JOk ihtiram. arti muessıa erm ~n 
w.:._~~' Jl'l'alManm etine(- !>. itij r ~ . ...~ ..... ,.. .... .,... 
~ 11.:..:-- Ollll efe ~ 1 
~· Peıten de halc1e ve Derlaal ..... ,. ne 

~ ~ taıu-. ne ınırlllrt.M 1 1111 b . ~anya ile tşblrHil l•blr J&pm& JIZ 
''--- .::.:.h;, ,t;rdl.i IA>ndra, 2 (A.A.) - D.N.B. n. ~ ._.... ~ lşblrU; ~ ::r; Jansmm Berlinden bildlrdiı;ine gö 
\1.............. ......... ttaı : Ak· re, dün Pariste ''Milli Halk top 
~~lt!ıblyt"tt ~knk et- lanhSJ., ismi . \'erilen t'liya.s! bir 

Habetiatanda ve ltalyaıı 
Somalisinde de 

kaçıyorlar 
~ ··'9 ~icfly t ttler partl tc'1kil edilmf tir. 
~ ~ "'litte~~e y-:;;rm et- Alınan ajansı, bu ~ı:unin Pnrı.s-

.Ka.h.ire, 2 (A.A.) - İngiliz ıı
mumi karargihmm 1 lıği: 

~~Jeti hud olduktan ten radyo ile neıırcdıl~n ııu prog· 
ft 1: !lJn k ti lnd rammı da ,·crmektedır 

Libyada, kuwetlr 1.ın t~ha3 
şüdü, Dernenıu garbında, munt 
zam surette devam etmektedir. ~ 8

'"" t>r en Fransanm imar ve · ih~ tısı ayn. 
ta.eAkkd çanlredlt•rf•I an· l•k kııbul etmiyen ikl ~eye- baı:;ıı ~ritrede. kıtalarnnız diln snbah 

Agordat şebrinl zaptetmlşler yf1z
lcrco esir almışlar, bir çok top ve 
motörlıi nakli1 e vurtalan iğtinam 
etmişl~rdır. Bundan başka altı or
t.a siklette f telyan tankı, bet ba
ru tank ve 15 top tahrip ettik. 
Dil.,man, İngiliz ve Hınt kıtalan 

e or; ouımma.."1 

donanmaıııını tttk,iye dır: 
tıa s-llltatd Fransa aııkPrJe- (Devamı 2 'llCidc) 
~~ ~~rek bir güa general 
ti~..._ edf'hllecek olaıı bu 

aı...-:.-. °radan da~ak niha
ı. ~ 3hnali Afrllmtlakl 
~. ~ füdeıin<- PJkovma1' 
~ t_. ıinln s:öwr1nl ka
il""- -..:._ ~"!' . HJtlerle M~l 
~ anlaıııms7J1k hlt· 
--.. ~lal'dadrr. Çünkü 
~ ..._ mUtaJ"f'ke ah"Ann

~'Yan yeni Alman ta-
Ae etıneyı Frarutanın 
~ b.bi11 h!lir bulmamak.. 

S 1' ~ heoıtarat etmek. 
~ ha talepleri kabul 'Se 14vaı hWdbnetl gctlr-

\i ~ l'tansa11 hqtaıı .... 

~
L_-:.._ llıtıertn titndedlP. Fa-

.. ~e Pransrı donanma
~ deniz &IJln müs. 
~~ ~ kuvvetlerin der
~ ~ Gol ile blrletınesl .-. s . llid'8elerfn böyle 
~. ~ ~I ~ere1< gene
~ ~ '-İ hrek İngiltert>nin S ~ ilk. lltbınek demek ola.
ta:' ~ lflUer llmdlJe kadar 
~~karıp şiddet VUJ-

& lbu;rln :..:m~:~n'e 
~ IOft eevap haldka~ bir 
~ ~Yetinde he pmdlye 
--~ 1ı h k&l'l)T takip ettlil .;'!_~attı hareketi t.erket-
~ -. .._ .... ~la.'11rr. Aeüa huna 
:.. • ---.ur!' 

~ hatıra fjU lbUmaJ 
~lerr1" Tobnık zapt& 

-... ........ ,...._ .. betfl"edUcn resmi 
1 lla taarruz ltarekeünl 
Gol ~rchı"u içinde ıtcne

krı. \'\retlerf ndf'!ll blr ıhı 
Q llnt bulnnd•p kay. 

~·~•;Alat...,,.•tti ltaJyan tebU~ 
il l'ken genf'l'al dl 

r''Y'9ltı...1o.ı .. Simle Miler 
1 hn ti. Resmi i 

~-- lhallanılaa ba 

ı.~"' 

General Veygand 
, Fransızlara Petene tarafından yapılan nlhat bUcunt 

itimat etmelerini esnasında bir çok kayıp kaJ bet-

taval.ye etti rni§lcrdir. lngiliz hava kuvvetleri, 
bu harekata iştirak eylemteflr. 

Lofldra, 2 (A.A.) - Londraya ,.. Dün ak am guneıı batarken kuv-
len h&berlere göre, Ge~craı Veygand, vetlerimizin ileri u.uarlan, Ke-
dUn Cezalrde bJr nutuk eöylernlştır. ren'e doğru i'eri çekilen dilgmanı 

General Veygand, blitUn Frans;ızla· yeniden yakmdan takip etmekte 
n, .Mare,al Petenfn et.rafında toplan· idi. Barentu rnmtakasmda, hare
maga ve Mareşaıa itlmad etmetP da· kat müsait bfr tarzda inkişaf ey 
vet eylemiş ve sözlerine devam ede- lemektedir. Daha cenutpta. Bic
rek demi§Ur ld: ' rundi şimdi ellinize geçmiş bulun-

- Fransız A1rlkaslnm bazı ~kalı· maktadrr. Daha evvel Umharar'
mmda, yeni mlW tefjkllAtıannıağıl doğ dan geri çekilmiş olan İtalyan lnlv· 
ru büyük adımlar ntıım~r. Zo.rıu vetlerinden ~ enı esirler aldık. Ha
vertct propagandalar yapmakta de· beı:ı vatanperverlerinln faaliyeti ile 
vam edenler, flddetle cezalandınla· Iıemahenk bir tarzda yapılan hatt
caklardır. katımrz neticetJindı-, Habeşistanm 

General, ııözlerinl b!Ur'.rkeı:ı. Fran şimali gıu-bf kısmmda Valkalt mm
ınzları "bJrka~ zamandanbert "everru:ı takasından geri çekilen İtalyan 
etmekte olaı:ı şayialara lnanmamağa,. kıtalan, motörlil nakliye ırasrtala-
davet etml§tır. (Devamı ! ncide) 

Dünkü spor hareketleri 

· ~IMilli .!)'efe bağ/ılı 
' Beş vilayet Umumi Meclis·nin 

toplantısında teyia edıldı 

Romanyad" 

Ankara, 2 (A.A.) - Bugtiı al 
<lığımız telgraflar Sivas, Bolu 
Kırklareli, Mersin ve Tokat vila 
yqt unıumt meclislerinin toplanr~ı t 
lımnı bildirmektedir. 

UDlumi meclisler mesaHerırıf' 
iM aı·lı:en Ebedi Şef AtatUrk'Ur 
zız hatırasını hürmetle anmıdııı 

\, Mılli Şef 1nl5nüne karşı dt>nıı 

YUNANLILAR 
ArnavuUukla 

n1ü~1im mavziler 

1 
işDal ettıler 

Vea.den 270 ealr 
aııadı 

ı,mıdra, ı (A.A.) - Hentız teyld 
dılmıyen bir habere göre, JtaJya.ııJar, 

l'cp delen'! tahliye eyJem!jldrd•ı. 
Aılna, 2 (A.A.) - DUn a~am ne> 

b .. ghlıklannı 'c bUyüklt'r.ıı: 
karşı saygılarını tel it evlcmışl 
diı· 

Dlr senelık me,, .. ıye d1iı 1.·alil 
tcrafından verilen lzsh t8 rt 
ı sbe len umuruı mccli<-1 r. r ltı 
katipler seçuninJ yaparak ıı 
onlanUiıırına son '<>f'M1ıtl r A 

redllc:ı 9r.ı numan.ıı Yuııan te'l 
Cep ıenın muhtelif noktA ro 

kuvvctlcırımız muvaftahı)eU ml'YIM. 
wuharebeıer yapm~ar ve n.u 
a.cvzllt!r işgal eyıeml~lerdlr. 

otoınallk ailAh, bavan topu ve bP." 
harp nınız~ uıea! ğtioııru ett.1Jl :Z U 
sır aldık ~unlar araaında sutıın• 
da \'8.rwr. 

Atlııa, ! (A.A ) - Yunan btı 

nezareU, 10.000 tonluk bfr l '"" 
vapurunun 28 • :l9 kanunsan aı:P.Clell 

Bremlizl aı;ıklannja Papanlk 
duıdakl 1 un. ıı d"nlzaıwı tara • 
torpillenerek batmMıtmı bilclırm llW 
d!.r • ( Droamı ! ncide) 

Silah taşıyanlar 1 General .Metaksas içi~ ruhani 
derhal öldürülecek 

General Anton~sko 
orduya şiddetli 

emirler verdi 

diri ar. 
General Antonesko, orduya, ye

ni lsyan?ar takclirlnde en btlyl\k 
ljlddetıe hareket ebnestni emrey. 
1°D'lf.şf .r. 

Ordu, müsaade olunmamt5 ton -
lantdara i~ eden ve yapılan 
ihtarlara derhal mutavaat eyle
miyenler u.ıeıine derhal ,.e uzak
tan ate.~ edecektir. Ordu. mURaa· 
desı olmadan silah taşıyanları deı·
lıaJ öldürecektir. 

21, 22 ve 23 kanunusani lsyan
lan ('snasmd:ı, general Antone&· 
ko, aıııkerr ııizarnat hiJA.fma olarak, 
elinde aıl!hla tutulan asilerin kur
şuna dlzilm('raes ni -emntm13li. Bu 
1'uretfe hic bir ui ku!'§Una dldl· 
menıiftır. Buı:ılıunı hepei, mahke
meye verilecc-ktir. General AI1t()o 

neskonuıa bu allctnaplığı yanlı~ 
tt'lfsir Pdilmf gibi gözükmektedir. 
Bu sebeplP.dir ki hudutlar dahi· 
lindo -ını telllbı i,ı:tn yeni eid. 
detU tedbirler alınm~. 

MiitevefftJ General Metale sa81n i8tirahat ruhu için dü11 
bah Ta~imde Rum Ortodn'ks kili8eainde bir nthoni dvm WJltl.. 
mı{ttır. ıh/inde Vali ve Belediue Rci!i Doktor Uıtfi Ktrdtır 1>arfıl 
Ba~kam Re~at Mimaroqlıı, Vild rJet ııe Parti erkum 1w.i:. btt
lıınmwılardır. 

V9 Romen zabiti öHIDrlklü 

Blllnet ı (AA.) - Ünlv~rsit~ li 
nllnde bJrt yarbay olmak ti.zere O<: 
Romen .subayı meçhlU kadınlar ~r. 
fmdan öidUrUlmU§tör. 

Alman 
tagyaıeler'i 

tik defa olarak 

Libya cephas~nde 
göründüler 

(Yazısı 2 ınr.idt'} 

Hollanda 
1-Hndistanı 

Asyadaki yeni 
nizama girmıyecek 

Loıuiı'a, ! (A.A.) - Öğre:ılldtğlne 

~.1re Hollanda H'ııd18taıımm Toky< 
elı;ı.sl General Pabst, Japoa aökfune 
tıne bir mesaj tevdi etmek üzere ta 
Umat almıştır. Bu meaajda, Japon ba 
rlclye nazıı ının 20 KAnunuaanlde eöy 
lcdi~I nutukta şark! Hollanda Hin· 
distanı bakkmda: kullanılan llÖZlertn 
m!nası no olursa olsun Hollanda Hin 
dlatanınm herbangt blr devıetln ada· 
J"e.sl a!Lmda p.rkl A.9yada kurulacak 
yeni nizama tştlr!kl reddettiği tıılldl 

rilmekudlr . 
Hollanda elçisi ayni zamanda bl> 

k1lmetlnln bu kabil fikirlerle bare"kll 
tmı .evk ve idare veya bu ttklr1erlıı 

muhtemel tatbikatı ntıUcelerlftl kabul 
etme81Din lılçbb' zaman beklP.n~nw 

meal lAzımgeldlğinl beyan etmiştir. 

~-----------------------, 
OçOLCO SULTAN MEHMEDIN 

SONNET OOGOr\O 
Tahtmda kudurgan bir hı.n ile ıw,fahate, lla4ma feklye me· 

yU ve iptlli&ı artan t!çcnri M11radnı oğlana aiinne! ettirmek ,·eaJ. 
iNiie eğlenttlerlne bir dt>i'l!lkUk 'ermek için yaptığı bq dllgünde 
FnnHdaa, Almanyadan, Vcaedlldea, Ruyadan, !randan, Gtirels. 
tandu, Öahektıd••Mn, Futan, Hlndlstandan l"C dlfer hlr 4'C)k 
memleke-tlerdea hma .. i daTet ile İafanbula heyetlrr gelmlıttlr. O.. 
manb tarlhlade «"m fld gtın dnnPsl lttbartı,. df!vamı aoMMrac1all 
olchttu kadar debdebe ve lhfft!Ullı balmnnulan hl~ bir bcMıerl o1-
nuyan bu dijlbdl ea pıtp Wl8f.t1 De blr b§ gb ..... (Vakit) 
8ltaDJaimda elaQ•n' •-.. 

Günlerin peşinden; 

Lüksü murakabe 



~~----.·· Alman tayyareleri 
tldiiaıer ırasında 

Lontlra, B ( A.A.) - R6yterin 
• • havacılık muhabiri bildiriyor: 

Bakallm hangısı h~i=-~~ Libya,=. 
t·.ıA w k k ? ilşl rdir waru ÇI aca • mB; tngÜiz ileri mevziine kar-

' iP yapılan bir hücum MDHmda, 
(Deme) d;:n sonra (Bingazi) 1 hücum mahallinde bulunan mU. 
zaptetmek kolay mıdır? De-- phitler, tayyarelerin milliyetini 
ilidir? Bu nokta hakkında ka.t'i surette ~his edememiş· 

gazetesinin mütaleuı ile ı lerse de, hücumun tarzı icrum-
,ıerin Afrikadaki harp mu. dan pilotların Itaıyan olmadığını 

ll>lri"nin fikri biribıirini tutmu· anlamlflardır. Bundan bafka, 
Aralarında mühim bir tah- tayyareler, mutad İtalyan ita· 
farkı var. Birisi çok nikbin, retlerini de taşmamaktaydı. 

biru bedbin. Alman tayyarelermın Sicilya. 
Baclyo gazeteeinln mütaleası 

: "lngiliz kuvvetleri Lib
(Derne) Din 170 kilometre 

mda Bardiya kasabam önü. 
kadar ilerlemiftlr. Bu kuv· 

a:um·ın Bingaziye yetie:meleri 
~meselesidir. Bertiya Bet 
· yolun birlettıği bir mev-
• Aynca Bingaziden buraya 

demir yolu vardır. Bu kasa
Bingaziye birçok yollar 

tazMr!Jğl iGin hareki.tm sUr'atle 
beklenir. Ayrıca bir yoL 

llerliyerek Biııpzi önüne 
olan kuvvetler de ltal

a harp etmektedir. iki ay
JO}dan ilerliyen bu iki kuvve

lkl gllne kadar birleşmeleri 
Btngui öntlne umumi bir ta. 

yapmalan kuvvetle muh· 
... ıklil' .... 

daki üslerinden hareket ettikle· 
ri muhtemel görülmektedir. Al· 
manlann Sicilyadaki e11as üsle
rini teşkil eden Catania. Derne. 
Din 830 kilometre prkmdadır. 
Catania ile Deme arasındaki gi
di§ geliı uçuşu, Jungers • 88 pi
ke tayyarelerinin iki bin kilo. 
metrelik harekat aa.hası dahilin· 
dedir ve aıamiaidir. Sicilyada· 
ki Aima.n hava kuvvetlerine son 
umanlarda takviye olarak yol
landığı malQm bulunan Hem. 
kel • 111 bom.bardıman tayyare
leri de, bu yolu kolayca katede· 
bilirler. 

Sicilyadan §imali Afrikadaki 
lngilis kıtalanna )Wp taarruz 
hücumlan, bugllııkü gerait ıçin. 
de ltalyaya Alman hava yardı
mının tabll bir gmitlemeaini teş
kil eder. Maamafiıh bu, yardı

taraftan 'Röyterin orta mm genlo bir ni8bette olacağı 
IJ"&'a.AA umuiııl lngilis karar· aemek değildir. Alman hava 

bUlunan huaual muha· kuvvetleri, bugilnJd1 §eraitte 
Oordon Yung töyle diyor: kendi Oalerlni tesis ederken bü. 

;JerJıea.m sonra Ingiliz ileri ba. yük güçUlklerle kartılatacaktır. 
devam ettikçe arazi de o Maamaf"ıh. Juııkere • 81 gibi fa

anzah olmaktacbr. Ar- aliyet saha8J mahdut Alman 
qu& kuvvetlerinin &dbıde j bombardıman tayyareleri ve ay. 

... tN~bir çöl yoktur. Bu mm- m zamanda Alman avcı tayya
tepeler ve yarlarla karlllar releri, Sicilyadan kalkarak Lib

n lnglliz kuvvetleri bat- yada lıareklta geçmek için, ileri 
JOllard.an ~ade edlJC?l"lar· İtalyan tayyare meydanlarmda 

ile Bingazi arumdaki mm benzin tazelemek mecburiyetin.. 
azbnkir bir dftpnanm dedirler. Bu gibi hareki.t Uıe 

takdirde mukavemet ancak mahdut bir nitbet dahi· 
llt«ı&bilecefi birçok yerler Unde yapılabllfr. · :ıtiln ıu!1t::::ı~ ,,._ bir malwlı, 8 ( A.A.) 

beklemek llllmcbr." ~7811 2'° numarab t.ebU· 

cl'p gueteainin nlkblıw Alman llna tuvvetlıerine men 
t1'li tabiı olarak lqumua np mlfıaeler Sollum ve Bar-
r. Bu tahminin tahakkuk dl)'& ~ ve teataatma 

·. Umit ederis. AneD .......... - ~ Mtloeleı" 
warmat veren liaglJla b~ htlemn ~~ 

iıılhl~m· in Afrika.da Ingills BanUfa llumnda -.r ~ eont. 
eri kararg&hmda bnlun· Jltolak bir ft1'V batınlmJlbr. 

lllllWl.l""t onun ileriye atlrdUitl 31 ~t afleden mıa 
aleamn doinıdan dojı 111& aynı mlfıewler dHp•u ticaret 

brargA.lımdald ul&hl. pmiJertne bı'll ~ flallJft" 
ağızlardan almıl olmam ih· te ~. Ug 4Jl'ta bil· 

düfUntlJOrm da bina ,ukltHde vapur batınlmJI, diler 
iib'*tklr olnuya ıtmmı g&il- ag vapur fthim huara ulrabl-

Bakalım, biri nikbin. Metl br 
bedbin detille de m8şlrilbln 
bu iki ttt.ruı tabmhıden han. 
neticede doğru çıkacak? 

A. 

JIUlbr. 
Denlaltdarmmdan blrlai At
~ l8JNderbn, himaye al· 
tmda eeyredm dört lngilis va. 
purundan mtlrekkep bir kafileye 
h1lcum etmiftjr. Bu vapurlardan 
tiçil - ki ceman 15 bin t.onillto ============ hacnincledir - torpillenmif ve 
bat1rllmllbr· 

General Afrika h4rhi 
Metaksas'ın rmnı ~8: =/~ 

mecburiyetinde kalmltttt. Bu O.. 
cenazesıne vetler halen dal pautalan JOha 

Jle şarka dofra )'tlramefe ~ 

çelenk l ·~~-da. lletemma mmta. •• d 1 kasma 11ıPt:rimus tu;Jik uticMba· gon erenıer ~~ud::~~8 °:::a;-== 
y UD&D eazeteleri Türk ve seyyar tıtaıarmm tarafında 

tbuabna • tta yalandan takip oluıımütadlr. 
ma mmne r- ltaıyan Somallabıde lta11aa 
lıklannı bildiriyorlar hududunun ötesindeki bntUn b61-
Au.. 1 (A.A.) - Gueteler, '!'maan relerde keetf kolarmmaa tuyld 

orduımun bGJQk ,.nıdD Olllmtbı.11 ll. devam etmektedir. Ban111l' nettce
tfamar edebllecettnl saanetmlf olan sinde dflpnenm ileri auurJan u
dUpıana vermlf oldutu onabm J9Dj maml bir aert oekllme hareketi 
muvatt&ldyetıer, J9D1 musafferl79tler yapmaktadır. 
oJdutunu )'UID&ktadırl&r. itte utaı Bava bne&ledala bıüAll 
eden bflyUk 18f1De b&rp ballude1d Ol"' KaJdre, 1 (A.A.) - fnatUs ba-
duDun atbll eeı&m toplan buDllU'dır. va kuvvetlen tebllll: 
Kavallero plAm, blae mnall mu!lare. DOn bötUıa orta l&1'kta &Yalan· 
bNln1 kabul etUrmett ı.tlhdaı ediyor. D1llllll taamıd keoff UQQflarma, 
du. Bu plln, akamete utı"&mlfln'· Yu bombardıman ve keetf htlcumlarma 
nan orduau, ilerliyor ve Uer1iyee4lcUr. devam olunmqtur. 

Gazetelere nazaran Ketaıc.Hm A· Arnavutlukta Avlonya llmanma 
ttnanm btlyUk ktltaeatnde yaoılao a.. bombardıman tayyarelerimiz tara· 
naze meraelmlnde konulmut ol&D ce- fından yeniden htıcum edilmittir. 
Jenkler 1~.: Tayyarelerimiz, hedeflerine yak-

Kr&Jm, veltabdln, kral baoedall .. larrlren, oiddell bir hava datl ate
zumm, mtıteveffanm dul ~· tine m&l'U blmıt, fakat buna raf
çocuklanDnı. İngiltere kralmm, AU men alçaktan uçarak depolara, 
aadalcl tngUtz ..ıtr1DlD, TQrkiye rewt mOhfmJMt atoklanna ve bir odun 
cumhurunun, Tt1rld79 tıqveldUııtn depoeana iyl neUcelerle bombala.. 
Tllrldye hariciye nazın S&raçotlUDUD l'lllJ atmağa muvaffak OlmUfJ&!'

Yupel&vy& naibi altanatı preu Po- dJr. 
uııı, Yuaoaıav bqveldU stecovttch'm Dtın Jılalta berinde uçak bir 
Yugoelav •ftrlnbı, ı.vıc;re bqPY!dU miktar dilfman tayyareelne, avcı
nın. Yuııan11tandald lqWs bava tnav· lanmu htlcam etmJfUr. iki Flat 
veUerbıiD AkdeDisdeld !qilts d~ -.-42 tayyanıat tahrip olunmQftur. 
muı kumenduı amlraU, Atlnadakt blltalyaıı earkf Afrlkumda. C8DU• 

k _"°"" wa1 .. --rlkaa arkeoloji Afra& hava kuvvetlerine men-o • ...._.ma_ .. _....., aap bombardmıan t&nanleri, 
mektebiDJD çelenkeıert. , Kep ve lavello'da motarltl naklf-

Kordiplom&tlk arumd& AtlD&dall. ye \IUlta1an talıaatWerine htıoum 
Alman ııeflr1 preu ZUerlıacb lobou etmfttfr. Otomobiller tbıerfne tam 
bers balunU10fdu. ile.betler b~ Zula 

Kral u. "1laht. kral baMdem •· a... tayyare me~ .,;:.~ 
...., lrQleedeld merutmden _,. ... balanm11 çe ukerl inşaata bir mik· 
zarlıla gttmi§ler '" mtlte99ffanm ta:- tam fllabet kaydolUJUllqtur. 
defni eanumda hazır bulunmak o.ere AAl&b'a da hllcum ed1bnft ve bu. 
orada cenase al&)'llU beklemJPırdlr. rada depolara leabetler olmqtur. 

A.Uaa, 1 (AA.) - Hür ll'ran.amla. Libyada normal &'f'tn ketif ttc:tnı· 
rm §eft general dö Gol de lletaklUID 1arma devam edilm)ftlr. 
tabutu u.eıtDe bir gelenk koydurmuf· Buod'da yerde huıara alramıt 

tu. iki fttman ta)'1a1'811 ıtSrfllmletllr. 
TOllK ~ TayyarelerlmJzbı hepsi bOtUn ha-

lllNNID'l"l'AB nüttaıı t..,.... MnmUttar. 
Atma, 1 (AA.) - Guete•. ~ 

ıerm llD8D lllillletmlll matem.ine lftl. 
raklerl dolaJılDe, mbmettarJddamu 
tsbar etnıektedlrler. 

''K&ttmerbd,, .......... _ tir 
le~ 

Yunan milleti Ttlrll: mJlletlDe kartı 
ne derecede amlm1 ile JletaUu da o 
derece amlmlJdL Jltltntı&'tlı. ftrJd,. 
Y9J'9 giderek CIDlaı'a tDJ19 dadttt: 
Ben, lllae karp dmtluk ~ .. 

vam ecU,Jorum. a& '* TallaDldarm 
bU cao.tıuta ....... ftıdlr. 

Breat, Oaten doklan 
bomhalanclı 

LMrinr. 1 (A.A.) - tngtUs ha• 
va nezaretinin tebUği: 

DUn gece sahil teeldlltma 
mensup tayyarelerden mürekkep 
ufak bir hava kqvveti Brest'de, 
doklara htıcum etmiftir. Cumar
tesi gfbıil fena hava eartJarma 
rafmen. devriye ve kefff UÇUt
lan yapı,Jmlff;ır. Bu hareklta İf. 
Urak eden ta)'Y&Nlmmilllen iki· 
al u.tıne döıımemiftir. 

Parlsle jeni parli 
(Boa tarafa 1 incitü) 

1 - Fran•pm Avrupa lle it
be~ yapmııq, 

1 - Mflll lnktllbı bqarmak. 
Partinin dJt ııiyuetl, A vrupanm 

lbuf, fikri ve UrtmadS lııp. ve lh
,._ için )fberaberlliJDj ve Alrl
bam Avrupa ve l'raıws - Al
mu m81al lltirald suretlle istt. 
ma.n m l:btJva eylemektedir. 

Yeni parti, bir eski muharipler 
cemlyetl retai olan B. ManeJ Deat 
ile B. Troy ve B. Laval'ln um.im! 
doltu olduğu eöylenen B. dö Fon
teııoy tarafmclan sevk ve idare 
edilmektedir. 

Lomlra, 1 (A.A.) - Pariate tet
ldl ecUleıı yen! parti hakkmda bu· 
raya relen maltkmata &Gre. bu par. 
ti, Alman taraftan hllltyatlan ile 
taırnm11 l'raDllızlardaı mtlrekk.
tlr. Bun1arm arumc1a B. Marsel 
Deat da vardır. B. Lava!. bu par
Ude bubınmamakla beraber, bu 
yeni harekete riyaset etmesinin 
kendisinden latenecetı pek muhte
meldir. 

B. t.val'ln doetu olu B. dlS 
P'ontenoy, Parla radyosunda 13y
ledljt bir nutukla yeni partinin 
kunılmq oldulanu bildlrmlftlr. 

B. dö Fontenoy, bq nutkunda 
eıcllmle dem1ltlr kJ: 

l'ranuınn iatikball, Almanya De 
yapacaiı Jeblİ-lliie bağlıdır. Der. 
hal Almanya De İfblruıt yapmalı
:vm. Fakat Vlll, bu ltbfrllibıe ya
~. 

B, dö Foatenoy, biWııre Vlfl hU 
ktmetinfn azasına '1ddetle bUcum 
etmlltir. Hatip, Mareeal Petenln 
tambd r.iluet.mem.11, fakat mare • 
talin it arkadqlarma ve bilhaasa 
barlclye nazın B. Flaııdene btlcum
lar ya.pmqtJr. 

Bera, 1 (A.A.) - taviçre gue. 
telerlne g6re, am1ral darlan, dUn 
üpm VIPien pariae hareket et
ml1tlr . 

levi91"E! 'radyosuna glSrt', bu se
yahat, B. Bitlerin B. dö Brinon 
vu-ıuue mareşal eı>tene gönder. 
mi§ oldufu cevapla allk:ıdar bu
lunmaktadır. 

AMİRAL DARLAN PABtSE 
Gt'l'Tt 

Loadra, % (A. A.) - B. B. C: 
favtçre gazeteleri Franm bahri. 

ye nazın Darlanm Vlfiden Parise 
hareket ettiğini bildirmektedir. 
lmçre radyoau bunun Hitlerln 
ma.repl Petemn mektubuna ceva. 
bile a1'-lradar olduianu lllJlU,0.-. 

~ 1T o . 

Ramanyıtd*' ekmete 
mısır unu kantbrılacak 

llllnet. t (A..&.) - Steıaalı 

BuıQDdm IUbaren itomaDJada eJr.. 
melder, uu 1tlsde Jtrml DIUetlndl 
IDlm' Ull11 llanlbnlarak imal edili. 
cektlr. 

Japon taarruzu 
muvaffak olamadı 

Ketalmu, ---- bu dollllUlr ... 
yuetlDt takip •tmlfUI'· &Dl dl ..... 
IDIJetle, ~ 'l'lrltW ..... 
dl 1ılr dmt1m .. mlltt.ald• ... lllrllr 
tıılr imanın uf61UD'1 ~- aa... 
ıert, 1Ulm ellertmlll lllunüt.a oldak 
lal'llU )'8ZIJGl'IU'. x.dUıerlDe ...... 
kir ecledL 

Oalarm *1erlal 1ılr -- 111111 
ıtlıl~ 

Lontln1, 8 ( A.A.) - Burada 
öfrenildijiııe göre, lngllfs ha
va kuvvetlerine Dl8DllU1' ufak ""'cJoQ, ı <A.A.> -~ 
bir teeekktll. bucDn. plaktan bi· relDlQ blldlrlldllbM Bttn Bcııau Qa. 

ru evvel BouJope ve o.tende letl cenubunda ıoo bbı Ç1n ukerlnt 
doklarm& hteum ellnlflerdir. çember albaa almak mak•dlle Japon 
Tanarearlmi*ı hepel tleleri •• lar taraflıltdaa ,.prıan bU)'tlk taarru 

ne d&mılltflr. alwnete utranuttır. 

Tarilaten: 

Geçen giAn Amerika ay 
rıciye encümeninde be 
bulunan Amerika harici 
n, Tılrkiyenin aaraılmU 
ve kudretinden bahsetti; 
arrm.a uğrarsa muvaff 
mukabele edeceğinde e~ 
ğunu anlattı. 

180 sene evvel, A vru . 
di sene harbi devam 
Bir aralık Çanakkaleden 
cek ecnebi gemilerin 
nünde top atmaları m 

Herkee buna bqka ııı 
rordu. 

Türkiye harbe ~ g 
Halbuki mee;ale büsO" 

ka idi. Bu emir verillrkell 
remi hümayunun ku 
zarar gelmemek için.." 
Fa.kat asıl sebep bu da 
Sultanlardan biri 
Top sesi ile ürkmemesi i 
le bir tedbır dUfünülıJı 
lstaırowda bulunan bir 

eE.-firi, gemilerin top a 
rmm aaJl eebebini bin bit 
küJatıa tahkik edip h 
b;Jdirdi. 
Aldığı cevapta cieniyordU 
'•Hamile olduğu söyleDlll 

tanm padip.h nezdinde 
yade itiban olacağı .Uph 
Kendisine bir hayrtllhe'ef 
tirdiği tçırı padişah da 
yet edecektir. Kızlar 
ııtuiyle eultanm te 
kazanmak veyahut padı 
tımadmı haıme. yine kızlat 
et vaıutasıyle bir iş yapın 
ce mümkün değil mıdir? .. 
Padişahın sadrizamla 

hemşiresi de gerek bizzat 
ret bu haseki vasıta.siyle 
gınin gayretini tahrik 
mi! .. HattA hasekinin 
ve kn ar ağası da m.f'MleY"I 
llkadar ed4lerek sa no.zo.,._., 

zam edeınez mi? .. " 
Görüyorsunuz ya, . 

devlet, Türkiyeye nüfus ı 
ıı1 bir yol tutuyordu? .. ..., 

Bu devletin sefiri, bir ı.
him py öğrenmiıtl. Tlirk 
rinin eaaiz aaker oluşu. 
için de hUkflmetine töyle 
yordu: 
··ı.~ ahalisi 

pu vaaf bir flkrlm. ....l'A1ınru 
de IUJlU da itirat· Nlıl"l'iill.I 
eenıda ntlfuau pek çok 
gibi devletin bır harp 
yalruz paytahtta bul&call 
catı menabi de gayet 
Burada herkes, h&ttl 
bile aakerdir." 

Esnaf geçit reaml 
Sefir: 

- Gardllğllm pçlt 
gb.el bir ordu t.eekil 
derecede pek çok gençlet 
dikkatimi celbettt.." di 

Amerika hariciye ftil.:ll'DP 

yan mecliılndekt 1!16zlerl, 
dünyanın Tllrk milletlnl 
kudretiyle tamdığmı bllttltl lngilterenin 

unanist$na 
yardımı 

Olmemek için her 19y1 yap1t.1lmt rı _____ .... ___ ._. _________ _ 
l'alrat. .. biUndn.. Sakm bir teY aöyleme.. 

yaya tsbat ediyor. 
180 aene evvel yalımı 

kerlnin lıarikullde 
hayran olanlar, bugUn ~~ 
o milleti idare edenlerin ,... 
retlne inanma.kt&dJrl&r. 

ton iliç, 45 aenar 
haetabane, yi,.ec-.ek 
•e siYecek bunlar 

araauıclac:lır 

- .Arzmm yapaea1rwm. 
- Evet IUltamm.. 
lJdıd de emtuıar. 
lılaııperl, bitin bunlan Badece 

dialmnftt.l Zaman aman Gakbaba
lllll 1'blntbı bud ettfll ifadelerle 
llhleıin temine bp:lnq, fcinde 
latlruaı •tetlnl ıımetmfttl ll'üat 
llliebdr'ın ftklt, idndelıl bothılun 
batlra 181 oldalmıu derhal anladı. 
o, .... ...sece AllettJn fçbı k~ 

2 (A.A.) - ltöyter ajauı D111U)oıdu. 
..... llrbıılD ~ s6n. ~ Mahperi hülJ idi. 

'!'UııaımtaDa yardnm m1m1. Anadoluyu, rbgt.rla bir ldlmden 
miktarda harp maJsem811 left!- bir iklime uçan taht tl8t0ncleymje 

:-.aıllbalıır kalmamaktadır. Yuu. gibi dolattJir, arayda et fllttlnde 
tutaldllfa gtbıleri hatırlJyor, limdf 
amıtulmat kadar Dunal edilmee!ni 

Ba anda ~ em 1ıba olft .,.ır. bnmedemiyordu. 
1IO lıbı 7tln :relek. l80.000 clft - Göt baba... Bun1an hep dtl· 
ıoo.ooo gaydanlık, "° tıoa •. llblecejlm Yalnm, Alietttni lleU-

• taa ~ 415 •nar butw, te AdUaje denen Arap lrllmdan 
.Dltktard& m11111 ınaı-me .. 1ı1r eotutmak i8t1JWUJD. Onu earayma 

kilo lromıe"e artv eU, Mr m8- aldı. Onun lala 1BDJP tuıu,tu. f8ti. 
ft1s bin kilo plrlııg vardır. Tail yorum ,ki &t811 cab~ l&lailn. B&-

7Q'ecek " rl)'eOek ma~ na dftatıb... Sefere gide!'ken beni 
_.. .... sa Ç&ID&fll', pijama. ı.tta. 16rdn, aeferdea. dönUnce ona 

4J&dlr bezi ve mtıh!m mUda1'da ben kollarımı açayım, 
t, 0-7 ve tuzlu balık mmsut. - Bu da olur belkJ eultanım. •. 

Sen fil beaa bm.t. Saraya lllk lllk 
plmeeem de, 8isfn için ~ıeaca

be gtlııll Adl9&baba • Clbutf 
llillf!lrQl\i Gserlndeld A1f& , ....... 

nwıı ltalyaıı m'lnaka••tmda 
rabae &ç!Dlftır. ll'ranmz So. 

----- 415 kUometre ....,. 
~UalerJD ....... 
~ 

ian. 
Sarayda Mahpe ri çok seviliyor 

ve htlrmet g6rüYordu. Fakat Me
like Adiliye'den 80llra bu tanı&mi· 
le 8U'llllmıftır. 

Bir gtln ftmeradan biri Alieddi
ne Mahperi" h&kkmda reva olmıyan 
muameleler yaptığmı söyJemeğe 
C4a!'et et:mittl. Alleddin şu ceva
bı verdi: 

- Htllr:mtmı altındaki yerlerde 
blrcnn nud hlldmse, saraylarmı
ja da Melikenhı ntıfuzu hlldm ola· 

llLllKL&a l&a&Tl•8&M 

Ankara Kalesine 
Büyük Tarihi Harp. Sevda ve batikam romanı 

.. No. 5 Yuu: NiYAZi AHllE'l .-~ 

hudutlan ..,.. - " Adrr 
ıar denm aahlllerlne, IU'k&ll Kan, 
Ermırum, lllnlncan ve Barput, ei
malen Kıpçakta Suidü, cenuben 
lçel hahal"dae kadar UIU10rdu. 

Melike ne dene oluyor, aaray. 
dakl cariyelerin bepll OGmı emrlD
den dJl&n çıkamıyorlardı. 

Mahperin.iıı hllmil atın pttlkçe 
artıyordu. Fakat yapacak bir 18Y 
yoktu, derdini )'alms UUIL faml&
larfa dyaretme seıen Gak ...,_ 
anlatıyordu • 

Gök Baba, Kahpert11 lllk lllk 
ziyaret etmemekle beraber oğlu· 
nu, Giyasettini her zaman görll
yordu. Adeta onun hocaaı olmut
tu. 

SENELER GEÇl'I. 

Aradan seneler geçti. 
Güzel Melike A(Ullyenta Dd ot

lu bilylldiller ve aaraym, Alleddi
nin Jralblnin lılldmf Melike bir 
gtm; 

- Oğlumuz mettin Kılıç Ari· 
lanı veliaht illn et, dedi. BilyUk 
tahtmmıı valisi o olacak. 

Alleddin bir an t~dU.t eder 
g:ı.bf oldu. 

Melike : 
- V eliabdi ilin etmek çok iyi

dir. ıtaıka onu sevdlrirBen, dlfer 
ofullannm da Myle b1r Gmtcle 
kapdmalarma mani olur11m •• Ve 
Yeltabt, yarın bir JttWbDdar ola-

llQlr. 

Ba •DP1&11 ara)' iA.;inde bir 
be kili etreamiltl, Gak Baba da 
duydu. mneıt Gtyuettüı.e: 

- Bu akfam annene möyle, de
di. Yümda t.ettm Khg Anlan 
velabt l1Aa edilecek. A.Jleddine 
it.bu etaba. Tahtın -- 'lrllmlll 
limm pldlllni 13yledl. KollQIU
lalan da bul& haber '"1inls.. 

Mahperi bu haberi duyunca ook 
tldld1l. 

Senelerdir Alleddlne olan mit. 
bil .. yerial bulmwıtur. Oaa dtı. 
filnerek, oıumJa geçirdlfi gllnleriıı 
tatlı hayallerini )'8IJ)'U'U kenclfld. 
nl teeeU1 ediyordu. Ve bir lb. hlo 
beJdenmiyen bir feWtetle Melike 
Adlllyentn 1ar&1daa 11111rl1fa08lz· 
nı umuyordu. folııde bayili' bir MI 
vardı. Oınm IQIDdlr, ki AlleddSnhl 
JrenW tlmlal .....,,. Jdg 1ılr 
'ktn duyma:)Onlu. ' 

Yqlımn11tı dL. Bu 11tlemra•, 
oğluna ollll dllf1dlal0ilntı artır. 
1IUltı. Onu daha QOk, ~ 

Glyuettbdn reUrdlll baber 

Xallperl SU1tam C}Ok tld. -
nhı.deıt nrulm111& d6ndl. l'abt 
oğluna farkettfrmedi; 

- Sen tlzUJme, dedi. BM .... 
Dindir. Ben hakklnı m.lddaa ede
ceğim. 

Glyuettia, ctl1tmHcU: 
- Yok, dedi. HM\m• mldll• 

etmek sıa,..ı User. ~ •erdtll 

Ve GtyMettin. anneei ile fula 
kon111pıadao a1ft}dı. 

Alleddbı Keykubat, venQI ~ 
n.nn Mahpertrl gllcendireceğlni 

tabmba etmlltl. G&lltlntt almak fgfn l=======::;:E~ 
yama ........ llabperi. artık ten. 

11,_ 

dili itin 1ıil' Jtıtuf beıklemedllbd aa
lataut olmak~: 

- RaJrwsldr yapbm.I, dedi. 
TUt Giyuettlntn halda tdl Bu 
hükı ondan abna. •• 

- J'abt hzettlni vell&ht llb 

~rl alladı. ulilılt' 
Ke)'kubadm ayaldarma bpan

mak iltec1i. 
- Hakl1811l Mahperi, dedi.. fa. 

kat oldu. Dejietirmeme lmk&ll yok. 
Merak etme, Gjybettlni de ....._ 
llUD edecejlm. Göreee" .. D, biQ Q.. 
dlm.tlyecek, 

Al&ecldfn Keykuıbat. Gtyuettl
nfn çok muhteris olduğunu bW
JOrdu. Ona ll8l'&)'da tutmak bir 
tehlllte olurdu. Enıincan eyaletmı 
verdi. 

hsetttn. u1:lk p "" bıı m~ 
yetle ıldlueak delildi. Tahtın keıı 
dl hakla oldulmıu ~ Cvey 
taı.letlne 'feftlmeldnl btiyen hu 
ıneclemtyecektl. 

l:ndnma e,aletl ftd1diit teblll 
edlJdlli l'1n GR Baı..)'r ... 
etti: 

- GR Baba, clecll. Baa& JDnhı.. 
cam venmı.ıer.. Oldecellm.. 

- Git Glyu, git, dedi. Yabm 
tuna bil 1d, Enincan OIJwtt.ltrl 
11l9bil"IUlt lcbı verilen bir lolmıa· 
cm. o ...m g&ı1n1 ~ 
cütır. Ama tnatı ,.nt.. 

- Dllma o tn&tı ~ .. ..... 
- Blal&twtll& 
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• elan Ankaraya 
Pı1ango biletleri 

\-"""'---o
~ilaycılann ..... 
'laaınereıi 
~ 11lbemı!ıı tertip et· 
~·--~ llmifıBDO balke
--.u aalODUDda verllmif· 

Şehir Haberleri• 
Fiyat murakabe komisyonu bugün 

muhim kararlar verecek 
l<"'iyat mUrakabe komilyonunda bu· tıda intaç cdemiyeceği kanaati vardır 

gün toplanarak elde mevcut mueJeler Maamatlh, bunlar arasında &-yoğ· 

O.Zerindeki tetkiklerine devam ede· lunda yüzde 60 den taz:ıa kundura sa 
oektir. Elde mevcut meaeleler, peynir, tan blr mtıeııaeııeye ait tahkikat ile 
kundura ve manifatura lhUkA.rlandır. 100 bin Hralılç bir &atI§ta meşru klr
Bunlardszı bqka bugl1n komJayona, dan bqka tlO bin lira alan bir firma 
fiyat mQr&kabe bUroeu tarafından ha· ve aynca bir baba oğıun y•ptığı ma 
zırlarunı,ı tam ltlO lhtikAr va1mmnı nifatura lhtıkArlarmm bugün b!r ka· 
muhtevi bir dosya verilecektir. Ko- rııra bağlanması muhtemeldir. 
mlsyoııun, Lütiln bu ~!eri, bir toplan· 

Univeraite Rektörünün ı POUSTE: 
çaylan . 

İstanbul 'Onlvendteai rektörlüğü Bır çocuk maltıza düttü 
tarafından \"erilen çay ziyafetlerine 
dUn devam edil!111§tir. 

Rektör dUn, amıtmı pekiyi derecede 
bıUren fakUlteler talebeBine malıau" 
olmak üzere bir çaylı toplantı tertip 
etmi§tl. Bu toplantıda, talebe ile rek· 
ti)r arasında samimi hasblhaller ol· 
mu§ ve )"Uksek talısll gençll.ğinln mub 
telif dilekleri llzerlnde duruımuıtur. 

T akaa muameleleri 
devredildi 

Neşredilen bir kararnameye göre 
İngiltere ile yapılacak bUtlln takaa 
muameleleıi, Ttlrklye Cuınhurlvetı 

Merkez .Baııka.sma devredilmiştir 
Her nevi takas muameleleri, ma· 

Uun olduj'u üzere, takas limited tara· 
tından tedvir edilmekte !di. 

Tütün aabtları 
İzmirden gelen haberlere göre Ege 

tlltUn pl.yaaaamda ha~Ui aatıtlar 
olmaktadır. 

Ay biı.şma kadar İzmirde 30 mUyon 
kilo tütün aatıldığı öğrenllml§tlr. 
Diğer tarattan öğrenlldi#lne göre 

lzmir Ticaret odası pamuk balyeleri 
ambalajlan için de bazı p.rtlar koş· 
mU§tur. Buna göre pamuklar ıslısk o 
!arak preaeye konmıyacak, her bal· 
yenin ağırlığı ap.ğı yukan 200 kilo 
olacaktır. Tipler ve tlyatıar Bof'ftll ta 
rafmdan teııbit edllecektlr. 

---o--
Umumi meclis bugün 

açılıyor 
Umumi mecli• bugUn vali ve bele· 

diye retaı LOtti Kırdarm bir autkJle 
açılacaktır. Bu seM mecliaiıı ,ubat 
içtima devresi lHl ııeneıri bütçesinin 
tetkikine baaredilmittir. Rwmamede 
tetıctkl hMabe.tm m~ -
dır. 

DUn bir çocuk, maltıza düşerek a· 
ğır suıette yanmıg, hastahaneye kal· 
dırılmııttır: 

Fatihte Seyidömer mahallesinde 
Selvi meydan ııokağıııda 7 numarada 
oturan 5 yaşlarında Yılma?:, odada 
oynarken, ate§le dolu bulunan maltı· 
za yuvarlanmıı. vUcudtıntın muhtelit 
yerlerinden yanmııtır. Yaralı çocuk. 
imdadı sıhhl otomobili ile Şl.§U ~k 
hastahanealne kaldırılmı§tır. 

Yangın bafllltıgıca - Beyoğlwıda 
Alyon sokağında Anadolu hanının 6 
sayılı dairesinde çalqan Panayot oğ
lu kunduracı Yorgi, kauçuk De çalr 
ıırken yaktığı ocaktan kauçuklar tu· 
tuşmuş. bu yüZden yangm çıkmıştır. 
Yangın, itfaiye taratmdan 8ÖDdUı1ll· 

mUftUr. 

Mamalar aramna clüıfUl - Arab· 
camllııde oturan Hu.eyin Bari Yaf" 
kapanı iskeleatnde muvazene.mı kay· 
bederek mavnalar araama dil§mU§, 
yaralanmııtır. 

OtobüiJ ~ - KaragUmrUkte o
turan otobüs blletçiai Hayreddlne, 
Hayrinin idaresindeki otobfuı çarp· 
mış. yaralanmasına sebebiyet vermif· 
tir. Tahkikata bafl&nmıştır. 

Blslkl6tle pmıerken - Ahırkapıda 

Saraybumu sokak 4 numarada otu 
ran Ahmet otlu Muzatter Geç, Sul· 
tanahmetten kiraladıfı ıblr blırlkletle 

Alemdar caddealnden GWhane parkı· 
na doğru giderken birdenbire muva· 
zeneıdnt kaybederek yere dll§mÜf. vtt· 
cudUnUn mubteltf yerlerinden yara· 
lanllllftır. 

Erbaada orta okul 
ihtiyacı 

• 
Brboo, ( B,.....~- 926 J1fin.. 

da kaeaha bir orta okula aahip
ti. Bu mektep teşkilltt görülen 
lüzuma binaen kaldınlmıştı. Şiın 

Ferruh Yazıcı di bir orta okula duyulan hasret 
vefat etti ve ihtiyacın şiddeti pek büyük. 

ldare heyeti azumdan Ferruh ttlr. 1 nahiye (80.000) nüfusuy
Yaztcı dün vefat et.mi§tir. Bay Fer- la ta.şova çok geniş ve bir orta 
ruh yazıcı üç aydaııberi rahaunz okul kadrosunu tamarniyle tat
olarak evinde yatmakta 1dL Mer- min edecek mahiyettedir. 
hum millkiye mektel>bıden mezun 1 Ziraat ve işçilikle maişetini 
olduktan sonra müteaddit kaza kay temin etmek zorunda kalan nü
makamlıklan ile muıtiye mtıfettit· fusun ekseriyetini teşkil eden 
ltğtnde Maraş ve Mut valillk1erin- aileler yavrularmı harice gön. 
de bulunmuştur. Halrut ve gerek derip okutmakta sıkıntı çekiyor
vazifesi gerek huaust hayatı ili - lar, çocuklarmm tahsil masraf
barile çok değerli ve kendJetnl larmt ödeyemiyorlar. 
muhitinde çok sevdirmiş bir insan- Bu ehemmiyetli bir kültilr 
dı. Ölümü bunu tanıyanlan derin davasıdır. Bu davayı halletmek 
teeuUsler içinde bırakmıştır. Ce- lazımdır her sene büyük şehir
nazeai bugün Veznecilerde bllyUk lerimi7.e müteaddit orta okullar 
Reşit paşa cadesindeki ikametgi- açildığmı görmekle seviniyoruz. 
hından 12,30 da kaldınlara.k Beya.. Fakat hic değilse adedi pek mah 
zıt camü~d~ namazı . kılmdıktan dut olan böyle büyük kazalan
sonra Şehıtlığe defnedilecektir. mızı da bu irfan nimetinden is-
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Atatürkün 
Bursayı ziyaretlerinin 

yıl dönümü 
Bun.a, 2 (A.A.) - Ebedi Şet 

Atatürkün son defa Bursayı ıeref
ıendirdiklcri günün büyük hatıra.ar 
dün gündilz yapılan merasimi mü
teakip akşam halkevinde münev
ver ve çok kalabalık bir halk küt
lesinin iştirakilc bir defa daha a
nılmıştır. 

Törende vali, parti müfetti§i, 
parti erkanı ve mebuslarımızdan 
bazıları da hazır bulunuyordu. Bu 
münasebetle başta valimiz olduğu 
halde bir çok hatipler tarafından 
Atatiirke ait kıymetli hatıralar 

nakledilmiştir. Bu toplantı coşkun 
tezahürlere vesile olmuştur. 

Köylülerimizin 
Hava Kurumuna 

yardımları 
Adanada bir fabrikatör 

de kızının nitan 
maarahnı verdi 

!\nk&ra, 2 (A.A.) - Bize veri
len malümata göre, Çivril kazası 
merkez na.biye ve k6y1eri halkı 
hava kurumuna 7.210 lira tebenil 
eyle:mişlerdir. Bunun 2.605 linw 
yardımcı aza taahhüdü, 2.150 lira
sı fitre karşılığı. 2.037 lirası kur· 
ban bedeli ve 418 lirası da ~ 
yardmıdır. 

Bundan başka kunıma Burhıuıj,. 
yenin Karaağaç köyü halla 376, 
Pelit köyü ha1!1a 335, Kel&D'm E
nez nahiyesi BilyUkevren halkı 50, 
Ceybanm Duruk köyü halkt ı 69, 
Dorhasandede köyü halkı 31 lira 
vermişlerdir. 

Bursada Rllftü -el, Fazıl Er
man, selim stıter hava kurumuna 
beşer yüz, Niran Yetmen ıco ve 
Kazım Kmav da elli lira teherrU 
eylemişlerdir. 
Diğer taraftan Memnde Gani 

Akça ve eşi, Müşlaın İşalıuı Ye eşi, 
muharrem Egin ve eli ve Cevdet 
Mercan da evlenme yilsUklerini ha· 
va kurumuna terkeyleıınişlerdir. 

Adana, 2 (A.A..) - MilU men· 
aucat fa'brikaaı sahiplerinden Nuri 
Baş dün kızmm nişanlanmaar mü
nasebetle ıUşan merasimi maara· 
tı kareılığı olan ı 500 lirayı hava 
kurumuna tebenii eylemiştir. 

Aakerlerimize kıtlık 
Tlediyefer 

Ankara, 2 (A.A.) - Aelı:~ 
mize kışlık hediye teberrllatr etra· 
tında bugün aldığımız telgraflar, 
Diyarbakır halkının 2060 çift yün 
çorap ile 703 parça muhtelif et
ya, İncesu kazası halkmm 519 

' parça eşya, Akçadağ kazası balla-
nın da 2i40 çift yün çorap, 617 çift 
eldiven ve hediye tedariki maba
dile 429 lira verdiglerini bildir
mektedir. Sandıklı kazaaı ve köy
leri halkı evvelce verdikleri 3503 
parça muhtelif eşya Ulveten yeni
den 1654 parça eşya vermişlerdir. 

tif ade ettirmek maarif idaremi
zin vazifesidir sanıyoruz. ŞUm.W 
ve ~emnıiyeti pek büyük olan 
bu ışe Sayın Maarif Vekilimiz 
Hasan Ali Yücel'in el koyması
nı bekliyoruz. 

B.A.lJNAL 

Lorn, bu teklifi kabul ettiğine 
pişman olmamıştı. Hatta Har
lter'in işaret ettiği gibi, heyecan 
lı olduğu kadar müşkülatı bulu
nan bu hayat onu memnun edi
yordu. 

HAYKIRAN KURUKAFA 
İşte, ayni hayatın bir diğer 

safhası, şimdi önilne çıkmı§tı. 
BunJan düşünmek, Lom'u hare
kete getirmiş, hatta. nefis bir 
sabah kahvealtısma karşı duy
duğu iştahı artmıştı. . " . . 

Eretsi gün çiftlik sakinlerile 
birlikte, büyük ve parlak bir av 
seyretmeğe gittiler. 

Gayet ?.evkle geçen bir kaç 
saattan sonra çimenlik bir yere 
oturmuşlar; sandoviçlerini ye· 
miR, biralarını içmiş, pipolarını 
çekiştiriyorlardı. Varinger. Lor
na ru taben : 

- Dün geceden ba.luıetmedik, 
dedi. Bizim mahut hayaleti gör 
dün mü? 

Lorn, bu suale, alaylı bir ce· 
vep vermek üzereydiki, bir gil· 
rUltü işiterek başmı ~virdi. 
Söyliyeceği sözler. ağzında kal 

mı:ştı. Bir gece evvel rüyasına 
kadar girmiş olan gtlzeJ kız. yine 
karşısmdaydL 

Bu gilzel kız, yine o muhte· 
şem lüks otomobilde oturuyor
du. Y anıbap>da, kaim bir paltı> 

Çok heyecanh büyük zabıta, casusluk ve korku romam 
lngilizceder. Çeviren : H. MVNIR-

içerisine gömülmüş, yaşlıca bir 
adanı. görülüyordu. Paltosunun 
yakasım kulaklarına kadar kal 
dırmıştı. 

Lorn birdenbire değişti. Bü
tiln adaleleri sertleşmiş, tepeden 
tırnağa dikkat kesilmişti. 

Varinger, sorduğu suale Lor
r;,un cevap vermediğini onınce. 
onun baktığı istikamete baktı. 
Ve birdenbire : 

- Aman yarabbi, dedi. işte 
Fenton Silveyn dediğimiz adam 
işte! Acaba buraya niçin geldi? 

Sir Robert de hayret içindeydi 
Fakat bu esnada av peşinde 

koşan köpeklerin yeniden havla· 
malan işitildi. Sir Robertin dik· 
kati, oraya çevrilmişti. Birden
bire yerinden fırhyarak : 

- Aman gelin, dedi. Şu sah
neyi de görelim. 

Sir Robert yerinden fırlamış, 
köpek seslerinin geldiği tarafa 
doğnı gidiyordu. Varinger onu 
takip etti. Lom'u da çağınyor
lardı. Lorn : 

- Siz gidin, ben yetişirim, 

diyerek olduğu yerde kaldı. Sir 
Robert itiraz etmeden yoluna 
devam etti. 

Lorn, yeni bir karar vermişti. 
Bu kızla tekrar konuşmak kara
rı ..• Fakat nasıl konu§8.Cağını 
düşünüyordu. otomobil az ilerde 
durmuştu. Yaklaşmarun sırasıy 
dı. Yaklaşıp muhitin güzelliğin
den ve avın entreeanlığından 
kendilerine bahsederek söz aça
bilirdi. Bu da gayri taıbil görül
mezdi. Çünkü biltUn spor top. 
lanmalannda, seyirciler arasın. 
da teklif tekellüf olmadığım bili
yordu. 

Lonı, otomobile doğnı bir kaç 
adım yürüdü. Ve yaklaştığı za.. 
man şapkasını çıkararak : 

- Köpeklerin haykınşlarmı 
işittiniz ya efendim... Doğrusu 
çok heyecanlı bir spor. 
Konuştuğu adamı şimdi, ya

kından görüyordu. 
Bu adam Fenton Silveyn'tn 

kendisi idi. Yüznnde uzun m
mandanberi kötürüm bir adam 
olduğu hissini veren, ü.7llln bir 

.... , lllllallüçeı 

Ma'lül ve anormal çocuklar 
.. ~n, gaz~c~e gilze~ ~ir haber okudum . .Maarif V ekı.ı,1gi 

müfettişleri kor, sagır ve dilsizler için ayn mektepler .kuruJmıt 1 
hakkında bazı münakaşalarda bulunn1u§lar. Milnak&f& ve mlu:.u.d
re, ancak duyulan "ihtiyaç" lar üzerine yapılır. Şu halde biz<i E' 

bu türlü yaradılış mazlfımlanru, bilgi nimetine kavuştumıak ,.0 un 
dayız demektir. • 

Kör, sağJr, dilsiz çocukların okutulması, ayrı bir ihtisas me11(' 
lesi sayılır. Bu türlü mekteplerin, kendilerine göre tedris va ı . 
lan, usulleri ve bunlan kullanacak hocalan va.r<Sır. 

Şimdi İzmirde bir dil.siz mektebı olduğunu biliyoruz. Va"· e 
lstanbulda Süleymaniye camti karşmında da böyle bir mUesı ~
yi hatırlıyoruz. İşaretler, kabartma harfler, .ses yerine geçen <ht
dak hareketleri ile bu mal\ıl zavallılar pek ala okuyup yazma öğre
niyorlar, hatta bazılarında ~ mahreçleri bile yeniden har kete 
geliyordu. 

Bilgiyi, herhangi bir uviyet bozukluğu ka11j18ında alı:ıımctl' 
uğratmamayı, in88.D zeklsmm yeni bir zaferi gibi allcşyılabıhrız. 
Bizde, böyle malfiller için yapılmış istatistikler var mıdır? Bı mı 
yoruz! Fakat şöyle bir etrafmuza bakmca, bu ta.li.b&zlerin pek d 
azımsanacak halde olmadıklannr da görüyoruz. Bu baknndıuı l· • 
bir pek yerindedir. 

Yalnız hazır sırası gelmi§ken bir başka noktaya da b·z \lo ·
nalan: Körlük, sağırlık, di•izlfk, !razı dikkatsiz de müşah cd , 
te§.his olunan dertlerdendir. Böylelerini ilk göriiştE> tanırız. 

Bir de tezahürleri ancak hareketlerde, dUşüniis ve duyuşta t ., 

bir takım ruhi illetler de vardır. Bunları, ötekiierdE.'n daha zaı P -

lı ve da.ha t>hemmiyetli bilmek :1<>rundayız. Heli' mekte~ilik &. a· 
smda mesele, büııbütün derin ve dallı budaklı bir varlıg:ı Rahipf r. 

llldn, sağırlık, körlük, dilsizlik bula.şıcı hastalıklardan dr" l· 
dir. Sonra, bir smıfta bunlardan birinin bulunu!'iu. çocuklar i• 1-

de pek fena tesirler bırakmaz. Fakat aynı sınıfta küçiık c-· r h 
hastasmm yaptığı fenalığı ö~ek. bizi korkulacak neticelerle ·-
laşttrahilir. Asıl bununla uğraşmalıyız. Bu türlU nıh hastsıln n 
ayn usule-r, ayn şartlar altında okutulması, yalnız normal Yavru:\· 
rJ korumakla da kalmaz: bunlarm da snlllba kavuşmalarına yol rıır. 

Madem, Jd malftllerle uğraşmak ihtiyacmr duyan uvaınk ı,.r 
çağdayn: ~ halde bunları d~ g6zden uzak bulundurmı,·nlrır 

HAKKI St!RA GEZGt~ 

1 GONDEN GONE 
1 

TATiLLERE ve DiNLENMEGE DAı 
f A~lL günlerinden hakki-

le istifade edebiliyor mu
sunuz! Haftada altı gUn çalı
şıp da, bir gUn dinlenmek için 
evini7.e, odanıza kapandığum 
7.&JD&n duyduğunua .istirahatin 
derecesi nedir? 

Bence dinlenmek. bir zevk 
haline gelebilmek için, çalllJ. 
nıak kadar fazla eberaiz ister. 
Çalışa çalışa vücudumuz ve ru
humuz o kadar işlemiye &1111-
yor ki, birdenbire i8tirahate 
m.ed:>ur kalmca afallıyorua. 
Hatıl i#tinıh.t edemiyoruz. di
yebMirlm.. ÇUakU: Mft&ma altı 
gOııil için .kunılmuş olan vUcut 
saati yedinci güne girdiği a.. 
m- birdenbire durmuş olsa 
bile, tıktrdılan hAla kulağımız
dadır. Akrep ve yelkovanın ha
reketini bili. hieeeder gibiyis. 
~ puar gününü dOşüııelim.: 

Hürriyet tamamen bizimdir. 
Hiç bir meeuliyetin hayali, ba
şnnızm ucuna. dikilerek bizi ..... 
at yedi buçukta kallmııya mec
bur etmez. latediğimiz kadar 
uyuyabiliriz. Fakat kabil mil 
1şte saat yedi buçuk, hattA altI 
olduğu halde, gözleriniz agd· 
mtŞbr. Her gilnldl yorgunluğu 
bile duymayorsunuz. Derhal 
kalkabilirsiniz. Altı gün dur
madan çalıştığmız halde, bu. 
gün dahi .r.errece fUtQr getir
meden çalışmıya huır gibisi
ni~ O kadar ki, dinlenmek sizi 
blktıracaktır... Durmak bir 
manasızlık, uyumak aebepsiz 

ifade vardı. Ve çetin bir huta
ldc geçirmişe benziyordlL 

Silveyn, Lom'a bakarak : 
- Evet, dedi. Ha.rikulAde bir 

sahne... Buraya kadar gelmekli
ğimiz boşa gitmedi. 
Konuşma tarzından tahsilli 

bir adam olduğu anlB§llıyordlL 
Fakat o dakikada Lorn'un dik
katini celbeden ,,ey, adamın sesi 
değildi. 

Bir insanm göl"Jeri, kafasmm 
pencereleridir. Kafasmdan neler 
geçiyorsa, gözlerindeo anlaşılır. 

Ve bu adamm göslerl de, Jta.. 
fasında büyük bir cinayetin ya
şadığmı gösteriyordu. Her bi
rinde feYl.anl bir pan1tı yanı
yordu. O kadar ki Lom, bir ara
lık, bir deli ile karşJ}3ftığma 
hükmetmişti. Fakat bu heyeca
nım hi1Settirmedi ve ima baktL 

Fakat tuhaftır ki, kız, hail 
kendisine, Lotus banndaki dtif
manca taVD'larile bakıyor; ~ 
ğuk muamele ediyordlL 

Kız, bundan IOıDl'8, ihtiyar Sil
veyn'e dönerek : 

- Soğuk a1tte1rernız efendim, 
dedi. (Şoföre hitan) haydi 
Maka gidelim ! 

Silveyn gWer bir ytlzle : 
- Hay halJ.:. ...... 
Otomalll 
Lom oldufu yerde ağzı açık 

yere bakarak kalmqtı. 
(~ .,.., 

bir vakit ziyanı olmuştuı. 
Bunun sebebi, çalışımya ah· 

şan uzviyetin, bir günlük ten. 
belliği bile, reddedecek kadar 
hareket, canlılık tiryakisı ol
masıdır diyeceğim. Bu sistem
de bir didinme hayatını. bir 
günlük mola gerçekten tat:miıl 
etmez. Dinlenmenin zevkini çı
karmak için dahi, dinlenmiyıe 
alışmak llznndır. Yani kutup. 
.larda yaşıyan inaanların altı ay 
yu ve altyı ay k)lı gibi, bir 
\'a.kıanm manuuu hakikataı 
duyabilmek için, .. çal~ 
ma~ kadar da "dinJerunek' 
payı ayırmak icabediyor. 

Bul mileeeeselerin, 1DEllMIP
l&rma vemıeyi eN.8 tuttuğu U• 
zuııca. yaz tatillerinin eebep ve 
manası da budur sanınm. 

HiKMET JIV'Nll 

Yirmi yıl evvelki Yıkıl 1 
a.ıaı 

Celil Muhtar Bey 
Adalar dairesinden cemiyeti ua9" 

mlyel l»eledlye t.zaıığına mtib&p NIU· 
mı, olan CeW Kubtar Beyin malı6T 

Aza1Jla deY&Dl etmedillndea bahae
dllmektedlr. Ral»er &ldıgımma ,-ör• 
CeW Jlabtar Bey icra lu1man inUbaf 
neticesine muttali olur olma.z t.eıgn1 
la laıtltanameclnl göndermlftl. Ola 
Kubtar Be)' bir mubarrlrimta "Ve 
tan için tedak&rlık ettim., oevamu 
wermiftlr. 
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S ŞUBA'! 1Mt 

• • • Japonya ttl)e 
mm .. ) .. eni nutku: 

ı 10 milyon Japon 
talebesi 

--~-
Geçen ayda han 

~mhardımanlanndan 

T•naafıtaatla 17 
ıiıll 1141 

Osmanlı !mparatortuğu devı in
de 1s nbalun hayatını tetkik et
meğe bugUn de devam edeceği&. 
Bugünkü konumuz lstanbulda 16 
net asırdan ıtibaren belediye i§le-

(Raı tarafı 1 inride) ridir. 
gell9nl 46 Gol araamda Meta giz- ıs net uırda tstanbulun beledi 
~ balıuu1~111ddia ~IJ .. 1'!r.i .oldv.lsça~dtl. BUtUa 

A*9ı. 1 (AA.) - Umumi llllldyet etmektedir. Httıer Mare-şaJ Petene fşTer bıı Yıca camllere, sokaklara 
.:;&ar1t1 Uıraluıdaıı dUıı ak§aın lk"fl'e- "11&11ı"1{ildette bıtiıUtı~ Wel ka- !'ld"f.ımt ra, ~vtArin yapılma bi-
eıı '9but: nran vennlt ille ltalyanlarm bu çimlerine, meydanların silpllrill
ıı.ıaıek t dahtHnde .ııkb bWlllm kl~laaau lbenllnsemll olduğuna meeiııe, sağlık tedbirlerine. Ucret 
'*-~· hümetmek lizma pllr. Ba takdir- meaelelerine aittl Sokaklar gayet 
8-* G;QDeQ aıı olılD • DDu de Bltlel' Barepl Peteaı ya bü· genişti. İstanbul içinde Silleyma. 

....,... lHO ile 28 Kbumuıud J94l itin mlst.emleke kuvvetleri ile bir· niye, Ayasofya ve Edirııekapı 

....- Jt&J7aD laava lnıTveUerl.nhı IDde AJmaap ve ltaıyuın emri· semtlerinde vezirlerin kadıasker· 
ldlcuma neticalnde elYll balkm ma- • iqldyM etmek, yahut btıtun lerln u.raylan vardı. En mühlm 
na bldllı uru ve aylat blJIDO""ll Pruunın lfpllne nza ghtermc:.i binalan medreseler, camiler teıkil 
..-: f!}IJan aıumila mulla71er buska ederdi. Bunların etl'afmda topla-

'I 17 k1f1 mmu,ttr. Bwılardu cak demektir. Vllldekl lılaret&i nan evler meyva apçlarile dolu 
• • erkek, 11 t IEadıD " 1T 11 de QO" Petea blktmetl Alman tazylld ö- hUyUk bahçeler ortasında idl llk

altade ellbtc1lldea llOIU'A tabii ola- 1 baharda güzel renklerle açılan ba
nk Parlate Hltlerbı ber anoA9na 1 dem, erik w ,enau ağaçlarmm 
ltoyu eleeek bit- Lavü btlk6metl penc relerden sarkan mor salkmı-
11 bapna ıetlrlleeelıUr. larm, henüz fil.izlenen aamalanıı 

e*tur. 
1 - .. ldfl ~. 8'.JDla 

rm D ı •Dk, M ı am. 11 u da 

OOC'- .&ur. 
• - JIQteadcltt pblr .. ldl7lerck 

J.IO n w GO mubaclr kulUbeal yılcll

lldfbr. Uo yQze J&km ev badf ıaua 
.. uıramzttır. 

' - Bq lrUae Jl]almıftır. 
1 - AJTIC& tlç kU.. we dert bata 

baıM19 labet vlld olmUftur. 

ıır Amırllla 

Nitekim cltlD plen telgraRar bu arasmdnld evlerde otur-
aoldadaa dikkate dejer bul ba.. mak bir zevkti. Sıcak y z gUnle
berler veriyor: Be telgraflara ~ö- rinde, bahçelerde dikilen mısırlar, 
re Partate Almu &anttan 1eal bir iri yeşil yapraklı ayçiçeklerJ, ay • 
parti kurulmq,, Ba partinin mak· nca güzellik verirdi. Kanuni SU
udt Avrapuın yeal tıl~ lktuıa- leyman km;eşme suyunu lstanbu a 
cif. maU tefekkllllnde Alman - getirdikten aonra ıu sıkıntısı da j 
Fraasm ltbrlHll ne Afrlkaam ser- kalktı, lstanbulda belediye, sıhhat 
vetmden mftlterePıa istifade Fnn. ve inıaat işlerine bakmak İstanbul 
ıa ll'lmun ve Fransf'.~ l'liDetlnhl kadısı ile mimar bqmro vazifeleri 

V8J8rD manevi tuftyesl lmlt. Mareşal Pe. anuunda idi. Mimar Slııan Kanuni 
ten bir niıtak lllylemek ~ haar- Si11eyman ile tlçllncil Murad"D son 

lapanp ve Franaaya lanaut iken Pamten bu ba~l'IPrln sent-lertne kadar bu vılf P.yi tıstlln-
yiyecek getiriyor gelmeıd berine 11Cfs dylemP.1rten IUkle ba"ardı, htanbul kadJBı da 

a.ıaı ......, 1 (&.A.) _ Havlyetınl .._~.., vaziyeti anlamak llare kanunt işleri, suba.<rı da pohs işle
lıell1 etmek ı.;.n arka tarafına bllyl\k amini Darlan'ı oraya göndennlt- rlnl görürdll. Hükfimet sulann mu 
lmdJı"9 lpıetlerl nmaedllmlf 9ıan tir. bafazaırma ve taldırımlann taml-
1.000 tonll&toluk Cold Harbor admua· Bitin ba ha'berler Berffnlp Vlşl rfne ehemmiyet verirdi. Surların 
Jd Amerikall npuru l.apanyaya "a aru,.dsld mtlnaAebetlerln buhran· Uzerfnde ve civarmda ev yaptırmak 
flpl altmda buıunmıyua l'nn'Mlya h 'bir l&fbap glrdlilal t"füı~rlyor. yasaktı, buralarda ev vaptıranlann 
~ Jtyıacek. ıt:recelr " trbl:>t ASIM US evl->ı1 yıktır hrdı. Surlann civarm· 
••!seme bamuleslyle dllD 6'·•Y1n ba da a~aç tal'ıta yığınlarına mUeaa-
nllıl& •tmlfttr: ikinci küme maçlan je edilmezdi. Yan'nll htanbulda 

._ ... , .... bu .... p .. -- ablu'"- -~. pek fena neticeler verdiği iQin ev-

...... ._. • -- .... "urnu DUn Anadotuhlsar aah&smda 1 rfn 1 im dfkk t dil'-auııdaa pçmer.ne mQaaade etnılt!tr e 1118<; r o urıa a e ac-
B&r mil dolar lu metJnde oıan ~ci ktlme ~açlar.na devam edil dl. Yangınlar ekseriya bRcadan 

JOD Y 11111tır. Bhincı aıaç:ı hakem Adnan c;ıkhğı ıı:ın bacalan bozuk otan ev· 
llamule arumda giden maddeler. tıııv 1 atm ldareBlDde Anadolu - Rume- l@ri yapan ınlmarlar mimarlıktan 
Sie mabııue il kamyon Ue cifler nn a· UhJBar takonlan yapmJ4}ar ve A- çtkanlırd• Herkes yangın zama· 
nba " Aıman,.da bulUDaD lnıWs. nadoluda 3--0 plip gelmişlerdir. .ıımda yukan ~mak ve evinde 
~on,..ıa. J"ranmı ve Belçtkal• "aıı> İkinci maç Alemdar - Beylerbe- bir frçı su bulundurmak mecburt
ea!l'Jenısa mabaus gönderilen 10 OO<ı Yi araamda oyn&nlDJI Alemdar yetinde idi. Su dolu fıc:ıaı olnnyan-
Jleb& wtunmakt&dır. 4-2 galıp ıelmlttir, Uçllnctt mil,- lar ceza görllrlerdt. Bq mlmann --&-- aabakaya da Anado1uhisar - Hi- vtzift>si de mllnlmdl. İnşaatı tef. 

yeni Irak kabinesi w karttlqmrşlar ve Anadoluh18ar- üı ettiği gibi lstanbula gelen ke-

ku ld 
lılar ~klm bir oyundan IODTa 9-2 re~tc-lcre de br'-ardı. Yo lnnn te -

1'U U .. galip gelırı.l§lerdir. mlzl nmesi '13ine gelince; Atm y-
B4Mad, ! ( A.A.) _ Royter: I Bu surette ikinci kUme maçtan- dam y-Jda b'r Dov11~t meydanı 
Y•ni Irak kabinesi dlln aşafı· ı nm Anadolul !!ar grapu mllsaba- ayda iki kere' çöplük başl.Bı tara-

daki ~de teş.ekld11 etmiştir: kalan netlt'elrnırılş ve Almıdar bu f'll:fan s lp"rt' lürdU. n· kl;'-ln"tlar 
Başvekil, hariciye ve mflll &'l't • un famplyonu olmuıtur. dükklnlarm n önüne rastlıyan kaJ-

m"-':ı."'ıa nazir vekili: General ----<-- dırrmhrı i'crehriz ole.rak tam'r et-
'l"lha !!•ılmJ, Halkevlerinde mı>k me huriyetlnde Miler. İ'llan-

J tan~8 tıazıM w nırnaka'lt ffnlkevJerf IU'Or rrngramı mu- bı 1 h •, ı ke ık uc~e 1 rine de 
Ye •fte nuır V""kılt ~ti Mtımtaz c.tbir.ce v'trfD'lzln btıttla tııızala- sıbht f .. 1ere de bat ir. Eczan°1er 
ılltltiii~ •azın ve ac11 ye uazır nriaki helkevl.,rl tarafından 3"0:l o d ... vi.,.•e rktr.r dil~' rr.fon idi. ~ft.,_.: e-ı Mr.,..tnı, lU'@1tt f'S- ,,,e~ bq1'fnA"'n t~ı" ed'l·n ırr l rl h~tal k'"ra t'U"e bu1una"llPZ lı, 
111ı: .AJNal MWıdl, Ma .ii n~· ıtoşulan ıH1ıı ır uvt.: a.kıyetle ya.ptl- 1 I".n ~l ı:.Aç d 'l l.:t. Dt '\WD da 
ID'I Sı-lık Pv"''l. f,.t;mal isler lr""I. ve ~e at " P.tletıere pıll I ı-•r 'l\Pıırte•ff ıu• lı:adar lyt edeceğini 
..-S Hamdi Baia&i. Jr.iı.Iatları verilmt.:.&r. alır. dU~üntınilz ! 

---------·----·-·--------------------· i 

Balıkçılar 
Gene d eiiıti hava, ufuklar kararıyor, 
Sular mor oe sularda yühelen dalgcil ,. mor 
Şimdi yine durmadan hırçınlCJ11)'0r deni:& 

••••• 

Ve, deniz bir dev gibi köpürdükçe bilseniz 
Kaç annenin ruhunu birbiri,.e katmada, 

Kaç yaorunun kalbi de tlalgalGJ'la atmada. 
• • • • • 

Şu gittikçe kıırudan, sald1Tan denize sor: 
Üzerinde kim bUir ıimdi kaç can ta11ıyor! 
Bu kadar ağırlıkla tekneleri amıaJa. 

• • • • • 

Balıkçılar durmadan didinip ağramrma 
Deniz boyun eğmiyor onlann mertliğin•. 
Her ıeyleri bailanmq onun cömeTtliiin•. 

• • • • • 
lnletlihçe clal,,alar karfı kayalılJmtla; 
Bir yandan, laep 11ödr.ri tatulan bal11rlarda, 
Biı.ıanJl.f!n_içlvine alıyorlar riis~ôn. 

• • • • • 

' 

Gene inip ~!iıyor balıkçı luıyilılanı 
Şimdi sular daha mor, CO§an dal•al• mOWtaOt 
Kar«r01or uhıldar .. alulclar lıararqor. 

MUHtTrlN ERTAN 

Buğdag ve 
Çekitgeler 

HilkUmdar derhal hiklyeci· 
yi kabul ve hemen hiklyes' 
başlamasını emretti. 

Hikayeci hikiyeaiDe fi5yJe 
ladt: 

" - Çok eski samanda Wy 
ifzfn gibi bir hükümdar 
merakına tutulmUflu. 
koymak ~re büyük bir 
yaptırmııtı. içerisi o kadar 
yUktU kü, bir kimse anban 
l3şmak ı~teae haftalar bu gec· 
ti için kiti gelmiyecekti. BUtilD 
~ urdun her tarafmda bir bu aa. 
an doldurmak için buğdav • 

ıdlmiştl. Buğdaylar oJdukUll 
iK>Dra c;iftlik sahlbi, bunlan n· 
vPl\.'e yaptığı aııbara koydu: fa
kat aııbar dolmamıştı. Birir•C 
sene bu tekilde buğday yetiftl• 
rlldı. h.kat sengin anb.ln ckl
duranıadı. 
Oğlu da aynı tekilde dolclara

madı. Nihayet torunu doldurml'" 
ya muvaffak oldu. 7Atnglıdn em. 
riyle anbarm her tanlı arttı. 
dı. 

HUkUmdar ubırmldda [4-
tırdı: 

- Dünyada bu kadar bal\ W 
hiç yoktur. Anbarm ber tl...ıı 
kapalı. değil mi ? 

- Ha)'U", dedi. Nuıl1& bir .. 
ollk, bir toplu iğne bap gtncek 
lradar kOqllk bir de~n kapebL 
maaı unutulınuetu. lete bG .._ 
fı geldi. O yıl memlekete lrJ~·ıik 
bir çekirge vaıldı. Nuı.IM '* 
c.-etirge bu deliği pcm ... 
Arkadaşlarma da haber ftl'dl. 

~kirge içeri girdt. Bir butd&1 
tanesi atarak içeride!\ ~ 

O çıktıktan IOnl'& diler bir oe
kfrge içeri girdi ve bJr bujdd 
tanesi ıJarak çıktı .. 

(DetxJN uft.,.) 

ifade 

Bu cumrararin 
eksiklerini siz 

bulabilir misiniz? 
1 - Yolda lfc!erbn _.. 

butduiunwı .... teYled ,emmtK
dJr. 

2 - Efer mtbülıtM tıiledtB 
IOnra ...... gellım. 

3 - Herkee çltelded, ,.....,. 
g(Srmek lçlıı ..... a.ledl; 

" - Okulda dalma-~ 
nısla ·- pçbunellcUI'. 

S - !Jze p!emedfm ctlDkl -
ldJm. 

6 - Uyku iD1ana en - bir 
ıeydir. 

T - Yemekt.en enet _ .. ,...,. 
mak llzımdlr, 

8 - Yafmur ......... toeı*" 
!ar oynamak lçbı IOkala ~· 

9 - Erkek ördeklerla na*" 
rl, d1t1 6tdeklerln renklerblcla c16-
ba ...... dlr. 

10 - Sabahlan ~ wldl 
...... gtlnaydm detim.. 

11 - Sekerlenıeyt ••iilda ... 
ktl ,,_ dır. 

12 - Kutlar ..... fabl _.., 
uçmu. 

12 - BugUn ...... - .... 
ta m•muı! 

H - Bize .... pleeeblBf ......., 
115 - Lt\tf:-n bu&-· ftllr ....

lbılz? Yazı yuaeafm. 
16 - Smıfta öjretmen W.. -

an.lata. 
17 - Bava tell"k tden k• 

runmak için han. 1narua.- ...
ecllnll. 

18 - GUnet battliı .... ..,_. 
bk oıw .• 

19 - Bile faydalı oldUfu .. 
ltltu lçeı11. 

20 - Benlm amıem kll!'deiJlııa
de ... dfY', 



r • - VAKiT 1 '1JBAT lNt 

ICO A YUIUFJ Dünkü lik rı1açları 
AME R iK ADA • 

ıskender F.serteııi Fenerba/ı.çe, Galatasaray, Beşıktaş, 
64-

Yazan: 

.. kata • Kulum neae içinde yU. 
ıuYordu. Dışarıdan beyaz ka. 
~la gelmiş bir çok erkekler de 
irdt burada. 

=~~~~7.:r:'.'·!ate· I stanbulspor, SülelJmanige galip 
de l!ir Ze.ıcı kadm artisti sahne 
Jlr~temadiyen zıplayarak ve 
bQ. ıp, hatta Yu.sufu güldüren 

takım hareketler yaparak 
~kı söylüyor. Müzik oynak, 
~~ parçalar çalıyordn. 
~ taraf, ln8anı hülyalara 

~"keden log ve kırmızı 11ıklar 
IÇiJlde yüzüyordu. 
,.._ Zencılerin dilmden anlayan 
.Juktu. 
Y~uf. tercümana sordu: 

•• :;- Sen bunların ne dediğini 
--ııror musun? 

- Hayır .. 
..... ~ O halde küfür etseler, bir 
~s anıamıyacağı:. 

dJe - Öyle ya. Fakat onlar biz. 
\.!1 ~k nazik insanlardır. 
~§teryerini memnun edebil· ::k için çok nezaket gösterir • 

Afrikadan Nevyorka gelen 
te böY.le kala.balık bir medeni • 
>'et ve faaliyet merkezinde bir 
~p!anarak bar gibi çok 
ı,._~ bir müessese kuran. 
"14Jlu eğlendirecek numaralar 
l'aPan Zenciler ayıu mmand& 
::: 7.eki ve anlayışlı kimseler-

. liepsi gUzel İngilizce konu. ::;ror. Adabı mua.§erete riayet 
tin}'Ordu. Amerikan medeniye. 
._: bütün icaplarına göre ya· 
-...a.k usullerini öğrenmekte 
·~1kınemişlerdi. 
ti liaaıtı Kata • Kulum artiatle. 
le~. garsonları da, mUzfsyen
~-de_ çok sevimli inanlardı. 
;;:~an bizi ayıran bir nokta 
""lll " 'D~-1.1 • ? . A.'-CUA!en. 

'1ıtt~ buradan oot hot1an. 
'l'erctlmana! 

. "'":" Şimdiye kadar Nevyorkta 
:ığhn eğlence yerlerinin en i. 
dıt • en neşelisi olanı burası
~ Japon yıldızlannm ban bet 

a etmez bunun yanında ... 
~Yerek, Nelsona çay fincanı 

- Yarın ak§am bütün mas- LIJ;: maçla.rma QUD K a<!!Koy ~ .. ~ 

raflar senden. Razı mıam? ı ret sbı.dlarmda devam edilml§ttr. Giı · 
- Razıyım... nel Kurmaylık taratmdan Beden Ter· 
- Eğer benzetiyorsam, size blyesl umum mUdUrlUgUne vmıen 

yarın alqam ayrıca mükemmel bir emir mucibince dUnden tUbımm 

ve eğlenceli ziyafet. Nasıl.. iyi ordu mensuptan takımlarda yer ala· 
mi? mıyae&gmdan çıkaracakları kadrolar 

TercUman Mis Neleona bahsin merakla bekleniyordu. 
esaaım anlatınca, Neleon gülmi· ı Netekim dUnkU ma~arda k!Opler 
ye ba§ladı: bu karardan bUyUk bir aarsmtı ge· 

- Bu, bir hastalıktır. Hepi. çlrdlkleri ve oyuncularından bir kıs· 
mizin kanında. var. Nevyorkun mmı oynatamadıkları için aaııava te· 
suyunu içıp de huyunu kapnıa· katit oyuncularile çıkmak mecburiye· 
mak kabil mi? ı tinde kaldılar . 

Bahl!le tutuştuktan sonra, Yu· Yapılan kar§tl&§malar normal bir 
llUf Göğsünü §işirerek gUiümse· oekllde netıceleııml§ ve günUn en mU· 
dı ve yambaşmdaki duvarda a. hlm müsabakasında lstanbulsporlular 
sılı duran büyük af i§i göstere· I Vefayı 2-1 yenml§lerdfr. Ma.çlann 
rek: Şe.ref •tadından bqlıyarak tatstlttı 

- İ§te, dedi, pehlivan Cak i- aunlardır: 

l~nın içi!1d~ ~yakta duruyor. Gel Şeref Stadında· 
dıkgeleli hila. oturmadı. 1 • 

Tercliman duvardaki il!ru gö· ISTANBULSP<>a s- VEFA ı 
rünce kahkahayı attı. Bu stadda gUnUn ilk maçını 1stan 

- Olur şey değilsin, Yusuf bulspor • Vefa takınılan yaptılar. 
pehlivan! Bu, şeytanın bile ak. lstanbuldaıı muıı kUmeya girecek 
ima gelmezdi. Fakat, ben bahsi olan dördUncu taktmı tayin edecek o 
kaybetmig değilim ha. Bunu hiç lan bu nıUaabakaya Vera dört, İ!tan· 
bir zaman kabul etmem. 1 bulspor da iki oyuncusundan mahr11m 

Nelson da gülüyor ve: birer kadro lle çıkml§lardı. H11kem 
- Ne gür.el, ne ince bir buluş! Halit Galip. 
Diyerek, Yusufun bu şakası- Oyuna tataıı.bulıporlulann merkez· 

m takdirle karşılıyordu. deıı inkişaf eden bir akmı ile ba,ııuı· 
Kata • Klum artistlerinden dL Derhal Ve4a kalesini aaran latan· 

bir genç kadm bu ıırada Yusu· bulsporlular Cibadm ayafı ne tık ıUt· 
fun yanma geldi ve ingilizce hi. !erini atblar. Fakat ıttt kalec!Din el· 
tap ederek: !erinde kaldı. Daha bu ilk aJuularda 

lııtanbulsporlulaım her ne pabıuma 
oıuraa olsun bu maçı kuaamaya u · 
meWkleri &öte ('ıı r;-·,....,r,..,,. Tor mO· 
temadlyen 1kJ kale a.raamda aıeklk 

dokuyor. 
UçUncü dakikada eoldan lnldpt e· 

den yeni blr 1ataabul8por akmmdK 
Cihadın anı olarak ortaya göad•rd!ğl 
top Vtfa kalesini karqtırdı. kaleci ile 
müdafiler mütereddit hareket etUkle· 
rlnden topu uzakla!jt.ıra.D'adılar. 

Bu arada topa yetıoen lsmet plAae 
bir vunııta tatanbulaporwı blrtnct go· 
!Unil yapu. Bu eayı lıtanbul.sporlula· 
n canlancurdı. Vefa kalealııi mütema· 
diyen mkqtırıyorlar. On dakika ka· 
dar devam eden bu ~kipten lk>IU'& 

Vefalılar yayq yavq bAklmıyetlerinJ 
kurarak tıtanbulapor nısıf aabs1m& 
yerlqWerae de bir ttlrlll gol çıkara• 
madılar ve devre bu ıekllde 1-0 lı· 
tanbulı;por lehine DihayeUendL 
tKtN(..1 DEVBll:ı 

Bu devreye Vefalılar başladılar. nk 
dakikalarda GazJnJn zaviyeyi tıulan 

§UtUnU 1at&nbulspor k&Lecisl netıı bir 
blonjoıııe kurtardı. Dakikalar ilerle· 
dikçe VetaWarm daha ağır butıtı:ı. 

~tanbulspor kalealnl tehdit ettlklerl 
görUIUyor. Bu aralık oyun sert bir 
§ekil aldı. Vefa mtıdafll Vahid rRklbl 
ne hatalı blr tekilde çarptıtmrian o 
yundan çıkanlınca Vefalılar oyuna ıcı 

kl§t ile devam etmek mecburiyPttnd~ 
kaidılır. Fakat ylDe o.tün oynuyor 
ıar, Netekim 19 uncu dakikada tnJdk 
ten Haki<; vaaıtuıyle beraberlik AYI 

- Siz, Haniyi yenen, yani o- ------------------------
nu bir paçavra p~aeı gibi yer- Puvan Cedveli 
den ye.re atarak mağhlp eden 1'akmı M. G. a. H. 
Türk pehlivanı Yusuf değil mi· Beşiktaş 16 16 
siniz? Fener 15 12 

Diye eordu. G Saray ıs s 
Tercüman atıldı: tstanbullıpor ıs 6 
- Evet .• Ti kendiıi... Vefa 16 6 
Nelson illa kanştı: B. Spor 15 5 
- Keşki, hayır, deseydiniz.. Kaaımpqa ıs :s 

Şimdi sorguya başhyacak .. Peh. Beykoz 18 ' 
livanm canı sıkılacak. Silleymaniye 18 4 

(Devamı var) Top kap 16 ı 

1 

• 4 
3 
3 
ı 

1 
1 

' 

2 
3 
5 

' 1 
10 
11 
11 
11 

A. 
Tl 
'56 

31 
34 
31 
32 
24 
24 
18 
18 

Y. 
14 
13 
19 
d 

38 
37 

89 
38 

M 
12 

P. 
48 
40 

35 
31 
aı 
28 

21 
25 

2.5 
21 

tamu çıkardılar. Oyun bu beraberlik 
a&ymmda.n eoıı.ra çok aUraW bir ~ekU 
aldı. Ser iki tar&t da u.maıı zaoıan 
ellerine geçen tıraatıardan latıtı.1e c· 
demediler. Nihayet 39 uncu dakikada 
lata.ııbulsporlular aoldan ant bir bil· 
cu.aı yaptılar. Soldan SU!cymaıı.A ge· 
çen topu 8Weyman uatalıldı bir vu· 
ruıl• Vefa &glarma takarak takımı· 
nm ikinci aayumu attı ve müsabaka 
bu ıekUde lata.ııbulaporun caJlblyeU 
ile neUcelendL 
GALATASARAY 1 - ALTINTllG O 

Bu ata.oda &üıılin ikinci maçını 1ıa· 
kem HUmU Salman ldareatnde r.aıa· 
taaaray - Altmtuğ takımlan yaptı· 

lar. llUaabakaya takımlar aaker olan 
oyuncularından m.abrum olanik eksik 
b!rer kadro ile çıkmı§lardı. 

Oyuna rüzgA.rı arkalarına alan Al· 
tmtuğlular ba§l&dılar. Oyunun ilk da· 
Jdlan mütevazin geçiyor. Beşinci da· 
kikadan itibaren Galatanrayllltlr ha· 
tıt bir O.stUnlUk kurdular1& :Sa tıraat· 

!ardan lati!ade edemiyorlar Nll>.avet 
Galatua.ra.ylılar 18 inci dal<lkada 
penaltıdan SalAhattln vaartaalyle bt· 
rJncl gollerini çıkardılar. lki dak1ka 
amıra bir penaltı daha kıLZaMD Gala· 
tuaray1ıl&r bundan 1.ttlfade edemedi· 
ler. Dakika 28. Galataaaraylııar Uc;tln· 
ct1 defa olarak kazandıktan pe!:altı· 

dan .E§fak vasrtaslyle ikinci gnUerlnl 
de atblar. Sarı • k.Trmızılılar M ktnı. 

B!raz sonra SalıUıatUn trlktkten U· 
~'llncU Galatasaray golUnU da yaptı 

Ara sıra -'ltmtuğıuıarm da Gaıı.tasa· 
ray kalesini ziyareuerı rorf\!Uyor 
Fakat neUce alamıyorlar. 40 mcı da· 
lrlkada da E§f ak vll8ltulyte bir gol 
cJaha kazanan Galatasaraylııar birin· 
d dewey1 .-O galip bitirdiler. 
l.KtNCI DEVRE: 

Oyuna Galatasarayhlann hUcumıy
h baflandı ve derhal glize çarpan btr 
!ııLklmlyet kurdularsa da ellerine ge· 
cen birçok tınıatlardan lı!Wnde ede· 
medUer. Devre aonuna doğru Fo§!ak 
bqincJ Galatasaray goltınu de attL 
ınru aonn altıntuğlul&r blr penaltı 

ıuızıı.ndıları>a dıı. atamadılar ve m 
baka bu ıekilde 6--0 Galata.ı&r~ 
nınc :ııeUceıendJ. 

in<.:ı,;1K'.l'A~ 6 - HYOGLU!lPUI& 
8ıra gUnıln en mWılm ~ 

birine gclmlşti. Bu mllBaı>&kays 
~ıkt.a§.ılar aııı.:er ola:ıı en mWılna 
oyuncuıanndıı.n mahrum olarak 
tılnr. Bunu bir avantaj aayaıı Be)' 

Jusporıuıu Be ıkla§ı bu zayı1 
ile ye.ı:ıebHeceklerlnl llmlt edıyor 
Fakat neUce bıç de böyle olma~ 
hıı.daıı ~1 magltlp ayrılaraa 

kümeye girmek ümiUerlııi de kay 
tıler Gelelim maÇUl talallAtma: 

Hakem Şazi Tezcan. Oyuna rüı-• 
da lebler.uıe olan BefiktqUlaı' 
dllar. Mt.ısabaka çok aUratli ol 
Be§ınci dakikada ~brl kaleci U. 
f1 kar§ıya kaldıgı halde mubalr 
bir goJ fırsatı kaçırıyor. Biru 
B~kta§Ular hafif bır üstllnlük 
dular. Beyoğluapor kalealnl mtl 
dıyen tazyik ediyorlar. Bu arada 
hlın bir kaç fırsat daha IUM:lr:tllM• 
Nilıayet 19 uncu dakikada H&W 
leden gelen topu sıkı bir ,utı .. Be 
Iuspor ağlarına takarak talumma 

rlnel ıoıu kazandırdı. Bu gol Bel,.I 
ıusp.>rlulD.rı ·harekete getirdi " 
yunda bir tevazün huıJ oldu. BelNll• I 
luaporlular Ust Uıte iki konwr 
zandılar, bu kornerlerin 
Cola.fi çuk gUul bir kafa vurutU 
BeyoğlWJporun beraberlik aayınm 
kardı. B.ra.z sonra E§reflıı orı.aa:mdı .. 
istifade eden Sabri lkJncl, 87 iDot 
kikada frikikten Hakkı UçUncll 
dakikada da yıne Hakkı bu •roe 
maçlarında gbremed!flmlz nen. 
şUUe Be§lkta§m dördUncU 
yaptı. Ve birinci devre bu 
4- 1 Be~ıkla§ lehine :ııeUceı.adl. 
lKlNO! UE\IRE: 

lldıı.ct devreye yine canlı ve • 
bir ıckllde ba:landı. Devre blda 
d..-ı beyoğluaporlulnr bariz bu' 

miyet kurdularsa da netice al&mı 
lıır. 10 Lncl dakikada oyun yin.ı qy 
vazın bir pekli aldı, nihayet eoa 
kıkalardl!. Beşikta§lılar Şakir 9'1dliıl• 

sly1e hir flayı daha kazanarak aaı:ıaaı• 
5 l Kallp aynldılar. ~ı~~~ı:t::=ı. içme. Beşer dakikalık hikiyeler 1 Zorla hastalık 

lt.'r ~cUınan, gal'80lla bir teY· Fener stadında: 
Söyledi. Yazan : Kenan H uluai ısOJ.EnIA.Nı .e a _ BEl'KOZ 1 lt~~raz sonra {iç fincan çay (Hikayeci Omer Seyfeddinin hayatına dair diier hakiki bir vaha) GUnUn uk maçı suıeylll4.llye 

d 
Su·nlardan '-ı·ns· I hakiki Biz hikayeciler Alekııi Kare. Sen hastasın yahu ..• Ders ver • be etti, etmedi ki MUhUrdann ömer birdenbire gözler ini ar. Beykoz arasında idi. Hakem F'aJG .. 

ı 'U çay- Iin "lnsan, O meçhul!" diye ta- mekten, yazı yazmaktan bir gUn kap18mda bir dördüncü arkada- tı: :r Kıucrn idart;&ındc oynandL 1~,·:. 'tusufun çayı. Ötekiler içki rif ettigı·· insandan daha zi'"·ade öleceksin de h .. ben"n b"tle olmı • ı:ıı ..... rastla.m1ı:ıtı·. o dak •~ ~uı • "\( 1 ~ k .., ..,..... ~ - Var cancağazım, dedi. Bale- uuncu ı .. ıuıa s eyuıa:n:ıe 
lı;kj • . aaebeti ·] meçhulüz. Yani yazılarımızla yaca · Hadi evine azizim. Vaz - Cancağazım! . ö . kınlarından bunaı..ın Beykozıu ~maı• 

barı y~g.ı mUn }' e, kendimiz hiç bir vakit biribiri· geç Mühürdardan falan... _ Söyle Omerciğfm! sana dılime!.. • pas gibi. .. A. lın tupu kalccı.} c vermek t.sı.edl. 
~a~ a;ıa gtzlı ıçki vc•·!y~rl~ı. ne benzemeyiz. O kadar ki, bir- Ömer: Be d b" örU man allahnn, yanıyorum ate§- leyma.uyeden rtc~ı:ı t kaıccıuen 
~er .n~?m~a gelen viskıyı çay cok okuyucuların muharrirle - Yok cancağazım, dedi: e • s~ can~~ry r . yor mu· ten ... Ih, ıh... )etljcrck boş katan kaıey~ llk 

gıbı ıçmıye başlamışlardı. karşı karşıya geldikleri zaman min ol ki hiç bir geyim yok. Hem - Nasıl bir §ey!.. Gazino sahibi bir bardak su sol\Lu. Bu goıu yıycn Bc_yılo4'ıular 
~ .. . hayal inkisarma uğradıkları sık sabahtattberi de "Canlıb" (1) ile Hani hastalık gibi falan. getırdi. Ömerin eline döktUler. mUddot bozuıclular. Şimdi suıe 

,.,, Usufun burada gözUne bır sık vakidir. Fakat Ömer Seyfet. - .. 
q,, <' t beraberdik. Yarın da ''Hakkı" - Miden bozuk galiba senin.. Yüzünü yıkadı; ve iki kişinin n ) olller boyunu aık11 urıyorlar. 

ı'c.: Q,1 a{kı1" ece sonra gu··reşece_ tin böyle değildi. Onun hikaye- (2) ile Tepebaşmda eğlentiye gi· Çıkar bakayım dilini ••. Ooo, ber. kollan arasında, yavaş ) a vaş, t;ad~ttiniu bu- hatasından tşutadl 
61 c g . . . . · . !eriyle Yll§aYı§ı arasmda yakın diyoruz. Demir gibiyim vallahi... bat. .• Ta.m bir "kakoeti" bqlan- sezlonglardan birine kendini gilç Jcrek ikinci golu de attı ( d. 12). 
~ğ, akla ken~ısının afı'1enydı. bir münasebet vardır. Çilnkü Ö· gı attı uu golden sonra oyun esıu 
~~a, solda bırkaç yere asmış- mer, konuşmasiyle olduğu kadar Öme~in vapur zamanlan Ka· ~·Aman cancağazım, 0 da na- Bu sırada Mühürdar gazino- ımybetU; ve tıır.ncl d vre 2-0 ouı..:• 
8ı; . hayatı ile de spritüel bir adam· dıköy ıskelesinde yedi sekiz ar. 8 ı hutal k a ı sunun önü. ömerin zorla hnsta· mııni~~nın galib yetiyle sona erdi. 

t c :rışl<:rde 8YI°! a~ Yusuf· dı. BütUn hikayelerinde tabiatin kadaşma tesadüfü mutattL Nf. 
1 

_ ~ blr~asta.hktır ö . lığını duyanlarla dolup bo.,ahyor l klncı devrenin illt on daltiklYllldll• 
dı. ; ın bUyUk resıl!'len de var- bu harikullde insiyakı, kendisi. tekim Mühürdara doğru yürü • nıcr ... Bir hafta sağlam gibi a . du. ömer. arkalıklı iskemlede llcyltozıulann mnğlubıyetten k 

İl' d akat, Yu~uf afışteki resme nin bile haberi olmadan yazılan· dUğü sırada bir üçUnücsilne da· yakta dolaşırsın da sonra bir • yan uzanarak, yarı iki kat ola· ı' malt ıçın uğraştıklarını görU 
Yuse bememıyordu. . nın nescine tşlenmiş; ''Efnız ha rastgeldi: • b" - 1 t"h k k r k t 0 mı. 1 '" .. ''"l 

bj.. uf, un merakını mucıp. olan Bey", ''A"t. ve ayak parmakla· _Ömer! aen ıre açıga vurur. s ı an na· ra ıvranıyor: a , anr b~e oJ--v e 
1 no ta rd Ba el el 9" sıl? - Of, diyordu; mıdem.. Bir B"ykoz forveUertne aman vermııw. 

lhtı ~ . ":rı./" ra \uırkg 1• n", "Yüksek ökçeler" gibi yazı- -Ooo, sen misin cancağa.zım! .::·Yerinde cancağaznn!.. bulantı ki. sormayın cancağa. suıeymanlyelıler tckrıı.r a\;ı.&&11111,.. ıl ~~ ncı st onun r 0 
• lar bu karaktere garip bir ayna. Nerelerdesin yahu ... tki gündür _ Vallahi bilmem .. Benim sa· zım. ö, ö... b ,..ıa .ıar. Şımdl oyun kaı)Jlıkll 

A • u nerde~ ~lamıştı? !ık vazifesi görmli ... tür. Canibe aeni sorup duruyorum. ...:'- · d ö ı K d" ı h ı • d d1 Be k dı? Caba kendısmı tanımış mıy- :.- ~u dinlersen hemen bir ok. - mer. en ıne ge ya u ... cum o. .a ev m e yor. y oz 
Hiç aramıyorsun vall8.hi ... Şim. tora gider; muayene olursun... Hiç bir §eyin yok ... Samı oyuıı ııının öuu teluar karı!Jtı Fethl 

Mis Nelson: Ömer öldüğü zaman otuz altı dı de geçip gidiyordun! Allaha ısmarladık... ettiler... çekti. 'l'or, dıreklero çarpıp ıert 
- :a yaşında idi. KüçUk hikayelerin- - Naeıl geçmiyeyim azizim! Ömer, Mühürdarın kapısında - Nasıl yok cıı.ncağazım, na· ı tıcn I:<'ethı tekıar yetişerek ~111111• 

~ı urası cıddcn hoş bir yer. Tanımadım ki.. Bir hafta içinde biraz durdu·, ve 1·"*"riye girip gir- ~.ıı yok? ... Canibe haber gönderin goıu attı. (d. 32) . Ojun bir m ıt eğlen r den sonra romana geçmiyc ha· b" y- -
, , ce ı. . d h erimiş. ıtmi§ı!in sen.. Hayır O· memekte tereddüt etti. a .... uctın· doktorla gelsin, Allah a~kına... daha suıeymanl)e ba k w altmda 

1 uibı ··zı 1 uf k d " · zırlanıyor; ve en çok a asta· y· k UG9 :ır 
e 111~1 ~ er c Y~s . u en ısıy- hktan korkuyordu. Bu kuruntu. la... me um sancıların mı yok- da bir kuş ötüyordu; de- lh, ıh.... "•m etlfütcn sonra mUtevazlıı bir 
~ gu etmek ıstiyordu . yu bilen arkada.,larmdan bir ka- sa?.. niz, güniln büyük sıcağı altında, Gece, Ali Canib eve geldiği za. l:U alırk€:n 3--0 Süleymaniyeldn 

llallf : ~ı. bir yaz akşamı, Kadıköy va- - Ne olmuş cancağazını?.. terlemiş bir buz gibi, ötede beri. rnan ömeri örtü, döşek, yatak- lı.:bcslyle ıona erdi 
~Evet, dedi, iki gece sonra purundan çıkarken Ömeri bir- - Ne mi olmu§.. Göı;lrrir.e de panl parıl yanıyor; Mühür-· ta buldu: FEN ımırn~ f~ ı - TOPKAPI l 
~lt\i ceğim hasmım buraya gel denbire yakaladılar: baksana bir defa .. Çukur, çukur. darm asırlık ağaçlarının bir ta· - Omer?.. C.:tınt.n lk ncı matı Topkapı ile 
'i&i 1 o.laa.ydı, bu gece ben de - Yok cancağaıım, sana öy- rafmda, gece eerinliğinden na. - Sorma cancağazım . Bittim, - rb h ar s•ncla ldı . Hakem 
Clek~bı burada çok iyi eğlene. = ~:~!cancağazıml le geliyor. sılsa kalmI§ bir meltem duyulu· bittiml.. nutıunw ıuıırsindc oynaııdı. 

red bö ı - Ama yaptm ha .. . lşte b&>.11. yordu. - Bırak Allah aşkına, bir On ı.ınci d ••kada Naim 80ldaa 
~ ~~e diyorsunuz.. Cak bura- - Ne en Ye yorgun ar. belli ki kara ciğer hastalığın Gazinonun sahibi ömeri kapı- muziplik yahu ... Hasta falan de· dıgı b r paııla ıtk g olü atu. 
~11.:... grn? .. Dersten cancağızım! Ka· başlamış da farkında bile değil- da karşıladı. Ömer: ğilsin? Bu oıd n ıı nrn Topkapılıl&r 
..... -w: gUldü: sin .. Bırak 0 u zUppeliVi! Takıl· - V;ı1r.O'""tim canca.ın1r.rm, de· N · ı· •· • taz;ılc:ı.Wın k t.ıımaga te,e!>büa Ev t H ba. ......... beş saatim vardı. "' c.· -ı::ı-~ c.-· - e muzıp ıgı cancagazım , 
~ e · em de karşımda O· t.G9..... mışsm "Hakkı" nın ar kasma, o di. Bir kahve içecektim amma, ne diyo d ? tiler ~ d · mu\ n!fak olamadılar. 
bıi ~·. Hiç sevmedim doğrusu - lyi amma, biraz kendine eğlence senin, bu eğlence beniır: ! haııtanm galiba.... Of, agzımda _ H~k~= m~~lpliği Omer· IJakllca ~Jrmt. ı ener Nğdaıı a&liJ'lll!I• 
~"5\UC adamı... bak azizim! Betin benzin sapsa- Başını bir defa y .. 11tıg-a vurur- bı"r a<'ılık, bır" acılık kı· ... · •· Top Nocıd". r acı sıkı bir -''U• _ .. l:l'c k ·1 · B b ı h. d · · ..., cıgım ... Seni zorla hastalığına i. ww 

ıı...;-' • ına.n ve Nelaon etrafa n esı mış.. u a ıç e ıyıye san·, aman . dikkat karJo.aım·, tlerkı" m••adan bı"r tanıdık ırü. ...o.u de attı. """'ttnd ı .. _.. d · · ı doğ • ~ """" ; nandırmak i~in koınplo kut'.muş. .. rı_ •. ı ıı.r.. "'lla''<;L egı rusu... dı"kkat'... rUdU·. L• A "'h"" Iopkapı sab••ma ~a ben y k • ·· Hem biliyor musun: benim jqim " en .. r.,.. .. ,.c, """ ltt... .zer birini göremedi· - 0 cancagazım, sana oy· Ömer bir saniye durdu; ve bu - Şaka değil, dedi, büyük bir yer ti Top k:ılcnin önUnde a 
~ le geliyor .. Demir gibiyim... defa. "demir gibiyim!" diyeme. hutahk ~iriyoraun galiba Ö· vÖ;m~rdi{=b-:n!.~. atag•ından a.J , <ıolıl~t ı.cn yıı.~ar UçUnctı 

CUn:ıan · Dört admı ılerde Omeri bıt d" p akl ? d t (d 25 - Be · ı. arm arını yavaş yavaş mer . .. doğruldu: c ut ı . • ) . 
~ ~tmlş olmıyasm, Yu. başkası karşıladı: yüzüne doğru rrötürdU. Adeta - Sorma cancag·azım. Bir O&· N ? ded" ·d· h , n.r nci d vreyı 3-0 galip alt ı.:.:- Pehlıva ? dedi M da d O ., " - e. ı: g1 ıyorsun a . ... ~ n • • ey n a - mer . kendisine vurulan bir hastalığın ~ım dönüyor, bir başım dönüyor Beni hasta basta bırakarak gidi- F..,ıurl ıerın, ikinci dane bqlal' 
lt\ de~ Jôremiyorum. Ca.k her - Söyle cancağazun . oğuk mMkesini orada arar gi- Kapıda. ömeri parmaklığa tu· yorsun.". t.ınııı.z aayılan çogaltmalanm beJıtllll• 
"1ıne,_ ızını peşimiz.den buraya - Ne tara.fa gidiyorsu n baka bi; uç!anm birdenbire, sakal dip tunmuş gören iki tanıdık daha _ Ömer! Kardeşim! Billahi iten Top~apılılarm açıldıkl&rım 
b..a- Cak yım?.. erinde diken diken olmuş deri- \"akla§tılar: yalan! ... Sana oyun etmişler, di- ::; o uz. Şimdi Topkap1 daha bl.ldm 
~ burada defilse ne ker- - Şöyle MilhUrdat. ızay. · -.ine dokundurdu; kendini dinle - Ömer? .. Niçin oturmuyor. yorum. ııuyor. Faknt Topkapı forvetle 

'l' n' yım, dedim. Hava güze,. bir kah miye çalı~tı. Sanki, bu maske. sun bu akşam? _ Of, başmı; başım ... Eşek- becerlkstz.llği sayı almalanna 
l :ıan kendini tutamadı : ve içmek niyetındeyim ni n şöyle kopmuş bir tarafım al- - Aman ~ancağazım!.. Otura- ler. hayvanlar ... Beni ha.ata yap. oluyor. 

'- ....... ~ Besle güldü: - Ama yaptın ha. . Doğı ı. nına geı:irecck olsa, onu heme!' Jak halim mi var benim?.. tılar ha; beni hasta yaptılar Oyunun onıarma doğru Topa 
"' libı 6t. galiba, Amerikalı- mu söylüyorsun?.. kip çıkararak ne olduğunu, bir Birisi parmaklarını ömerin ha... 1 ıar tekrar açıldilar "c otuawıcu 
~~~er işte, her meelede, - Tabii doğru söylilyonım kaç dakika içinde nıısıl hruıtalan- l)iJeklerine doğru uzattı: kad" Vecdt, Cihad n plonjonun& 
'1İn , 'bahse tutuşmayı öğ- cancağazım ! Yalan söyliyecek <lığını, büy'jk bir hekim ve cer · - Yok canım. dedi; nab:r.:ın 1 m n yc;Ane gollerini attılar. As 

~ 'daııa etrafı cr"-..1en -1r. ne vnr bunda?... ra:h hazakatiyle ortaya koyacak. gümbür gümbiir atıyor. Atefin ( 1) Ali Oarıib. , ra maç 3-1 FeııerJn caıebeaiJl8 
.ur.u «>~ - Bırak Allah qkma alayı... tı. Fa.kat bir dakika bunu tc<;rü- bile yok... ti) Ht1tlt.M SüAa. ı na erdi. 
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Pol&tJldakl J&Ddarm& Okuluna n Od partide temun edilmek ~ 
mlkd&n taluDln bedeli. Uk temUıatı yudı on .. ım kakım 

rsak Allkarada Jandarma Genel K. bbaaamdakı J. atın &bı~ 
hlaalarmll& pter1181L ııGa " aaatıerde dört kapab art •e 

tiili ne a1maeaktlr. 
Bu erzaktan yalDIZ ekmek •e UDd&D blrial Ul&le olunacaktn. 

k suzıııe ea çok •kis J'b kUo " et i.le illtıyaca tekablll ede 
g11n1Uk olarak teaUm olUll&C&kla. 

On d6rt kalem enıakm bepmnill birden blr ı.atekliye 1b&lMl ce.a 
ayn ayr veya bir kaç kalembllD bir arada muhteU1 lllte~ 

ca1zdfr 
rmam ve .aaı Jstanbul ve Ankara Jaadarın& •tm alma llo· 
PolaUı Jandarma okul komutaDblmdaD peram almalıWJ'. 

J410 ayılı tıaaunun f&rtlarDD bala tateklllerbı kapalı art tekltf:ır 

e umaaırndan tıb' aat eneliDe lradar ~umul& nrme
._ elmiltme7e girecek olaalarm ilk temill&t " •ulkalarile lütlktl' 

nktl komJ.,aınumuza elmelerl. · (MI - '11) 

vo Tiyatrolar 
Şehir Tiyatrosu 

ı.tlllltlo.ıwe.a 

a Hallı Sinemaı 
u-. 0-1 .. : ._...., ........... 
AK iT 

ZAYi 
Vefa Brkek lı.etndln aldJtuD 

1S.L1941 tal'Ulll Ye 280I •Jdl tu
dlkıaame)'i kaJbetUm. YeDl.ltDl çıka· 

racatrmchm eak19lnln bUkJPU yoktur 
NtiBI 

KadlklJ .... lllrblel llalıllk Ha· ....,.....: 
MO/W 
Bostancıda KUçtikyalıda bu1JOCU 

ika Tankya;ra gtdlp oradaki adr..ı 
ııınM \ en Tevtlk P'lkrete 

ı..taDDul po9ta tıeJsraf v ıaıeton 

mtıdtlrttıt11 tarafmdaD aleyhWze lka 
me edilen Si Uranm talz ve m&bkem• 
masalı ye nWet ücreWe blrltlcte 
talml1l davaamdan dolayı namırııu 

&ilJlderllerı da•etnamenin bll& ı.'>ut 
geri gönderilmesine mebni hakkınızda 
15 sUn mUddeUe UAnen tebl ğat icra· 
ana karar nı1lmlf ve ma'bkementze 
bakdmak lçbl 2f/2/941 Pazartaı gtl· 

n'1 aat 10 tayin lalmmll oldutundan 
o gün ve o iRi tte mahkemede bizzat 
nya taratımsd&D mu•dd&k vel<t.ıet· 
4&111• ile bir vekil ıanderiıek .uretlı 
bUD' bul•mmadıtum takdirde bak 
lumSda gıyap karan ltUbu olwıaca· 

tı -.e bu baptaki dava anuba1Ue llAD 
auretlnlD de d1vanb&DeJ'9 taltk edildi 
11 ı.bUI makamında. UAn olunur 

Sek.,. Falmlıcun MüdiiTlüğunden: 
Frer.ecl, Tonuıeı, Te9Yt.Tl!d. DökUmt'll U•talan aluıamktır. 1 
F1DI ukerlDE llbmetlııl yapmq olan taliplerin ""ııılkalıı.rllt> hl 'lkt.e 

Mu.at 'ftlJa 79&1 ..., yukankl U- nıllnıeaatlan. 

Ôev1et Oemiryolları ve Limanları ı 
işletme Umum idaresi ilanlara 
Kubammen bedeli (MOO) hı'B olan 100 adet çitt katlı Demir karyola 

tH.2.lHl) Cuma gUııU aaat (1151 on be§te Haydarpaıada Gar blnaııı dahl· 
Undekl komtayon tarafından kapalı zarf uaullle aatm almacaktır. 

Bu i§e girm~k tstiyenlerln t 412) lira f ~) kuruşluk muvakkat teırunat 
kanunun tayin ettlll vesikalarla t~kllfierinl rı1uhtevl zartıarmı aynı ~n ~t 
<14) on dörde kadar Komlayon reisllgin vermeleri lt.zundır . 

Bu işe ait prtnameler komJsyondan paraarz olarak dağltrlma.ktadır 
16152) 

latanbul Hava Mıntalıa Depo Amirliğinden : 

ı Kersifon hava okulu için bir Teodollt i.leti alınacaktır 
2 - Pazarlıkla UlalUI. 6.2.941 Pınyembe g\lDU saat 14 de Yetllköy bava 

•tm alma komiayonunda yapılacaktır. 
3 - lsteklilerln prtoameyl görm•k üzere ber gUn ve pazarlığa r ro· 

ceklcrtn 93 lira mUYBkkat tem1Datlanm Bakırköy MalmUdUrlUğUne yatınp 
tem!nat makbularlle birlikte beW gün \'e saatte komiayona mUracaatlan. 

(nD) 

V A K 1 T matbaası 
'/itap 
tanzim 

kısmını yeniden 
edip açmıştıı 

Kitap, mecmua, aazete basar. 
Tabiler namma dizii İ•leri abr. 1 

..... reü ılzl aıı'ad eder 'I 

PARASIZ 
Bu sihrimiz 
yeni pudra 
renkleri tec· 
rübe edile

bilir. 

Fena renkte bir pudra, ytlZtln~e 

korkunç blr makyaj maıızaramu •e· 
rlr ve alzl olduj'uDUZdan daha fazla 
yqlı göılterir. 'l'entD1ze unun renkte 
bir pudra lntüıap etmenln ~el.ne ça. 
real, ytUGnQzQn bir taraflnda btr 
renk n diler tarafmda bqka nk 
pudra tecrUbe etmektir. Bu tecrübey1 
bemen bugün 8lr.e paraıaa olarak wrt 
Jecek yem. ve cazip renklerdeki Tolıaloa 

pudruile yapmıs. Bu yeni '"Cild renk. 

10 KADINDA 
9u FENA 
~ENKTE BiR 
, U D R A 

KULLANIR 

pllğtl,. De kal'l§\mlmJft.ır. Bu ayed 
pudranm saa.Uerce a.blt k&lm&atDJ te 
mlD ettiği gibi pudramD cUdlD yağlı 
tabii ifrazatını maaı111tmeeıne ve bu 
IQJ'etle clldlD kurumaıqı>a ve •1'llen 
mealne ve bbmetlce burufUklukll'lrm 
zuhuruna da mani olur. Htt vült 

: ., 
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~ ·~, :~ ...... 
Tawk SUyu ile mamul bir tik 

Çapa 
.,, 

marka 
Sebr.e ve hububat komprimesile 24 saatlik 

KALOR1N1Zl TEMİN EDEBlLlRSlNtZ 
Htt büyük bakkaliy~ mağazasında bulunur. 

ı·----------------.... 
Maarif Vekilliğinın 
Lıse birinci, ikincı sını 

F rıns1Zc.a kit~Jarı çıkmıştır 

VAK 1 T 
Kitabevinde Satılmaktadır 

~I ............................. ... 

ıstaıbu' levazım l11irliği11den verilen 
aar.ci askeri kıtaatı ılln,arı 

10,000 .kilo l&de yatı puarl1kJa satın aımacaktır. Tahmbı bedeli 17,00l 
Ura, temlnab Bl50 liradır. Tallplerln belli vakitte komı.,on& celmeleri. şart' 
nameat komilyonda gör1110r. lbalMl 1Ci/2/Hl Puarten gtbıtl A&t ıs dil 
o liboluda ukert eatm alma komtayonunda )'l'Pılacaktrr ı 1M5) (630> . .,. . 

Beher kilosu 8 kurut 215 11&11tlmden le& ton arpa çuvallar der.bal iade edP 
mek f&l'lile pazarlıkla satın almacaktır. Kuballlmen bedeli 18MO Ura, kati 
teminatı 2079 liradır ŞartnamMl koın18yonda c&'Qlür. EUUtmea 24/2/"1 
puarteli gilntı ııaat ııs de Edlrnede eski JllÖlh'l)'et bhla.lmd&kl aatm •_,. 
komlıyonunda y pılaca ıtır. tıteklilerin tı.UI eaatte komlıı7cmda buhlO-' 
malar (1881 - 692) ----+--- ____. 

·rure~ye ~am.~ar •ıetı 

Z•RAA T BANKASI 
Kurwuı tarihı. 1888. - ~yesı: ıoo.000.000 Türk Lirası 

Sube ve Ajans aded1: 265. 
Zıraı ve ııcarı heı neva banka muamıleltri. 

Para biriktirenlere tueO Ura Ucnm119 nrlfOI'. 

-----------
1 
................ ,lert .. ıKromoekop) tAblr edilen en llOn 

ve modern bir makine vuıtaslle kant 

krema köpUtuyle kanftırılmJ'I met
bur TokaloD ~ kullanmız ve 
bif'kac; gOn &arfmda ten!Jüzd yapaca. 
ğı cazip tekemmWU gaırtlDOZ. dai!n" 
kutuıann üaerlnde i Tolcalon ısmJn~ 

dikkat. ~ TeniniSe Uyguıt 
ıntuıabmd& tereddUt ettJtinl&de ı(ltt n 
1stanbUlda 822 No. posta kutusu ad· 
realne ( '"okalOll pudrası eerv1sl V .S. l 
vaki olacak talepde stze m•mnuntyet
le, muhtelif reııklerde ntımunellk ltı 
ufak paket pudra gODderecettz 

Dr. 1( emcil OUClll 

lc!rar yollan haıtala• 
ian müteha11ııı 

HeJGll'I lıllUdal OMdell Ne. " 
..... ....... .,. U....y•ı 

4 ........ a11 ""Lt tltlll 

Sahlbl: .tBIM 08 
BasıldığJ yer: V AKl'l' lratbatU., 

Uaam aeeri1ab tdue eden: .-.,..u.111•·-

tınlmıttır. Sihrlmlz bir göa, tam ve 
kuaunaz bir incelik'• nnklert intHıap 

eder. 
Tene_.yet U)'IUD bu yut pudra 
yalDde artık makyajlı blr yüa sB

rtıaml190ektlr. TGbM pudl'uJ, tmU. 
yulı bir u.suı dairealnde "Krema ki 

Kiraltk kat ve odalar 
Ankara l:addesının en mutetıeı yennde tevka ldl' reli . 

• 1 adar ve aydınlık bb kat kirabktu. Ayni binada aynca kıra ık 
l'ialar da vardır. 

Vakrt (;;t7.f'fe<:t Td r 

craar Bank smda ıcumbaralJ ve l!lbarm taııamd belıao mıaa • il 
"IO ııraı tKrltınanlara aenede' dala çekilecak kur'a Ue qalıdald 

pllDa gltre Utruntye datrtııacaktlr • 
... aded ........... 6, ..... 

dO,.tO ---· lflO • ti .... 

ı adt'CI ı.ouo Hnhk ı.oeo 11n 1 
• • GOO .. ı.ooo .. 
' .. ıı\l'I • 1,008 .. "° • 100 .. '000 .. 
OlKK.A ı. Heaıapıarm~ki paralar lr ~ IDda l50 lfrad&D 

1utmı,..._. ı"ramıre QlkUIJ takdirde • fUIM17Je .. ..uec-
Kur'aıar aeneoe 4 cıeıa ı lb OJ un ı Mart " 1 ~-·llft'I""' 

r'.hlerlnde Jecektlr 


