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anonya Nereye 
aldıracak? 

Yazan: SADRI ERTEM 

'

APONYA1'7N ehemmiyetli 
bir surette hazırlanmakta 

lduğu, fakat hnzırlnnruı kU\"\·etıe
. 1 ~ercye sııldınıcağı tayin e . 
lnıemektcdir. Saldırma fstlkn • 
tleri, llindist:ıu, A\'ustrolya ve 

Usya olarak tahmin edilmektedir. 
t bunlnn:lan lınn.ı;lslnin derhal 

ŞlıyM'.ağı m!l.lftm dc~.-fldir. Görü. 
Ü~ göre J:ıııonyn Hinillstruı deni. 
ilden \'C h:ıxndan kızı hareketler 
apmalrtn, Bmumyada lrora muhn
ebeclrl dcvnm <'trneı.tedir. Avus 
ralyayn yapıla.o:ık bir teenvUzc 
enüz Amerikanın lrol'§ı koyıı.caj;'I 

in edilemez. Fakat A nıstral • 
Y:\ ynıııbcak t cca\iiziin Japon. 

ayı cenup dcnlzlerl UstUncle pek 
klnra, !,;etin mfmialarn doğru 

tiıiiklemis olaca'ktır. Jnponyn A. 
"lıstralyayı da is!;nldl.'n sonrıı Pa.. 
İfikte <lağınıkirldan kaybolmak 
.Chlikesi ba.şgöstcrir. 

Amerika tayyare \'C gemi l•afi 
lerj ilP. harekete g~tiğl zaman 

t rl !erin h8.d bir şekilde 
&J>onynnıa gırtlağına sarılır. Bu • 
iitı için pek fazla tehli'kell ohm. 

Avustralya akım yakın için 
ytiz değilse bile bUyUk mik. 

tabiribtlyatsızhk hareketi olur. 
Rusya He olan münasebetine ge. 
ce, Japonya henüz Moskovadıa ta 
817lık paktının mcriyctini iste. 
ktedir. Rusya da buna nwdır. 

a.kat bütün bunlar böyle olmakla 
her, zaman zaman .Japonya Jlc 

Usya arasımfa Uimatsızhğı orta. 
• atan b:ı.zı hfuliselerin oere)'all 
ttlği .ı;örlllmekk-<1ir. Meseli bir 
•raftan ,Japonyn ile Sovyet Rus. 
a arasında balıl•çılık muahedesi. 
in müddeti yeniden uzatılırken, 
ti taraftan da Japonyanm Rus 
an J\fancuko hududundaki ku,. 

eUerini geri ccl<meslnı istediği ve 
isteğin Moskom tarafından ser. 

le(IJldlği ()ylenınektedir. Bu ha. 
tamamlıyan bir ba'ka hidisc 

~, Tokyoya gitmiş obn lUıuı~uko 
~''ekilinhı seyahatinden dönü. 

11nı1c söylediği sözler dikkate la . 
•lctır, Mancuko Bıış,•eklline gore, 

~l\nı:uko Rus hududunda kun et. 
1 olmakla, ''C daha ziyade lmnet. 
~klc Jııponyayn faydab ola. 
ı:ı.Jctır 

~la~çuko Ba:,vekilinln sözleri, iki 
c:ıı na ifade eder, ya .Japonya Man
tı ~au bazı ku\'\'etlerl başka sa 
~~arda lmllnnmal< istemiştir, Man. 

11 ° Ba.'lvek!ll an<'Bk Rus hudu. 
'-' ~~a muhafızhl< vazifesini göre • 

1 ~g'ini sciyJf'nli!Jtlr. Yahut da Rus • 
r apon möna§ebeti Mançuko tara 
{;ı'dan Rusyaya ihtar yapılacak 
.. etec0<le Japon bakmımdan iyi de. 
itlıdlr. Şu halde Rus • Japon müna. 
'ebett mübhem bir halde bulun • 
~la beraber henüz birinci dere 
tıı.~ bir hareket sahası olacak kıt. 
.... teri arzetmemektedir. 

bii l(~i&tana gelince, Japonyanın 
l' 1tik Hind ülkesini derhal lstlli. 
r]" teşebbüs etmesi pek miimkün 
P ~lıcıır. Andaman \'e Seylana ya. 
.ı~ 'G hii"AIDllan Hindistan ilzcrin
t slyıaai ~ir yapmt)'a matuf hıL 
fl\~tler balind emütaliia etmek 
l't~ kiindtır. Japonya siyasi faali. 
ı~ .. · lllesnet olacak Mkeri hareket. 
111~ 8indfstanm istiklali baJıiı.; 
ıu11;:uı olduğu zamanda yaptı. Bu, 
<)~ llert tehdit ederek lngilterc
hüs •rırrnak hususunda bir teşeb 
ltili,; lrl~hlyetinJ gösterdi. Fakat tn. 
lıate:f'Oı>agandası .Japon askeri 

E'tk-rlni daha maharetle kul. 

... Devamı z .nol -~ 

1 Bayat Ekmek mi, 
Taze Ekmek mi? 

tor ve 
rlerimizin 

Kimya
fikirleri 

Sıcak ekmek sattıkları i~n malı 
kum edilen iki fırıncının şikayet 
leri Büyük Millet Meclisinin dün 
kü toplantısında münakaşaya 
sebep oldu. 

Mebus Rasih Kaplanın şifahi 
talk.ririne Adliye ve Ticaret ve.kil. 
leri cevap verdiler, 

Rasih Kaplan, sıoak ekmek sn 
manınbir suç olmaması ıcap ettı 
ğini ileri sürerek ekmeğin bayat 
!ayınca gıda hassasından rnühin' 
lbir kısmmı kaybettiğini ve haz 
mmm kolay olacağı için daha rok 
yenileceğini ve bu suretle tn.Sa. 
rufa değil, israfa sebep oiacağmı 
söyledi. 
Sayın mebusa göre, ekmeğin 

R.ıı'Slh Kaplan Dr, l\luzaflcr Şevki 

tau yenmesi daha muvafıktır. 
Çünkü geç hazrnolacağı için, geç 
acıkılacak ve lböylece ekmekten 
tasarruf edilecektir. 

l>e\-amı 2 ncl ı;aylnda 

Kr .. 
Beyanatta bulundu 

--0--

Hind o 
teklifimiz" 

----0-

lCRALİl'"ET H1JK17METINE l'RO· 
JEStNt GERİ ALlllASINJ .l\IAAL
ESEF BtLDlit.t'\IEK ZOUUNUA 

KALDIM 

Vl\nl Delhl, 11 (A.A.) - Sir Stat 
,)rd Krips bu sabahki matbuat top • 

.antısmda bilhassa §unları söylemiş • 
ır: 

"Hind kongresi İngiltere hUkQmeti. 
ı n tekU!lerinl ka.bul ctmeğe ve tek- ı 
ır edilen milli hUkQmete girmcğe ha. 
:r olmadığım bildirmiştir. Hind kon. 

1 
g rcsinin bu cevabı ve aJdığrnı diğer 

cevaplar Ur.erinde İngiltere kraliyet I 
hU~metl.nc projesini geri almasını 
maa.Jesc! bildirmek zorunda kaldım. 

Bomb&y 11 (A.A,) - MUslUman 
birliği sir Staffarod Kıipse yaptığı 
tekllllcrln uimdlki şekUlerlle kabul e. 
dilemiyeceğini bildirmlştlr, 

Şark cephesinde 

Kurskda 
Sovyet hücumları 

püskürtüldü 

BERLiN BM 0 Yü 
ÇiMiZiN BEY 

E 
A 

-
1 

Bir müddettenberl memleketimizde 
bulunan Bcrıin bUyUk elçimiz Hllsrev 
Gerede, AD.karadan Eskl§ehirc gcçml§, 
peı'§embe günü sabahı da gehrlmlze 
gelmişti. 

Sovyetler 
BUyUk elçJ.miz. bu aabah sekiz bu • 

çukta Yeşilköy hava meydanından kal 
kıın bir tayyare ile Bcrllne mütevec _ 1 

Beyaz Ru•ya hududunu 
aıarak ilerliyor 
W"' Yazl8ı 2 nd sayfada 

cihen §ehrimlzden ayrılmqıbr. 
BUyUk elçi, hareketinden evvel §UD. 

lan söyleml§tlr: 
- Bu seyahatimde Ankarada muh

telif vekA.letlerle işlerim hakkında ay • 
n ayrı görllşmek vesU<ıslne nail oldu. 

ğluna çok memnunum. Hnzlranda bL 
teceğini duyduğum ve herkesle ber& • 
ber aeTindi~m :Meriç köprllBU, açılır 

açılmaz Ucat1 mUnaka.lA.tmıız Ur.erinde 
yapacağı faydayı söylemek fazladır, 
Bu ıruretle geniş bir mikyasta yapıl
mq olan ticaret anlaşmasının lıa.kik1 Berllın bllyl1k elçimiz UU.rev Gerede 

Mahmut Selm 

semerelerini her iki taraf yakından 

hl.asetmiye başlıyacaktır. 
Programa nazaran, avdetle birkaç 

gün geciktiğimden dolayı bilhassa 
memnunum. ÇUnkU pek değerli ve sa 
mimi dostum Almanya büyUk elçisi 
Von Papente Ankaraya dönüşünde gl:I. 
rüşmek mümkün oldu. Bu rnUll,katta 
ananevt dostluğa ve mütekabil güve • 
ne dayanan milnasebatrmızın lnkişafr 
namına edindiğim en iyi intıbn ve U. 
mltıerlf' Almanyaya. döndilı'tümü söy. 
!emekle ayrıca zevk duyanm.,, 

Can çıkar, huy çıkmaz 
Dolandırıcıların ptri Mahmut S~im 

4 sene hapse mahkom oldu 
Bir müddet ~vvel gazetelerle 

a.rt.rk nedamet g.ctirdiğin.i ilan e. 
den meşhur dolandırıcı Mahmu<; 
Saimin uzun zaanandanbeıri asliye 
ağır ceza ma.hkemesinde devam e. 
1en btr muhakemesi netkeleDıdiril
miştir. 

Malı.mut Sa.imin bu suçu, Fener. 
bahçe _ Gmta.sa.raY mccmuaııı 
neşriyat umum müdürü adile Ana.. 
dolunun muhtelif yerlerine mek • 
tuplar göndererek k~ndilerine 

esans sa.tacağmı söy1emc6i ve şişe 
oJ.§e su1a.m birer damla cea.ns da.m• 
la tarak bu suretle 17 kifiyi dolan. 
drmıasıdrr. Malılteme, Mahmut Sa. 
imin suçunu sıı.bit görmüş ve ken.. 
disini 46 ay müddetle ha.pis. 1100 
linı. de. para ce7.8SDl8. me.hkf.ım et. 
m.i!flir. 

l§in a.sr.ı garip tarafı, aynı :mah· 
ke1Dede, Mahmut Sa.imin tam 150 
dolanılmcılıktan dah4 muhakem(' • 
si buluırunas:dır. 

Atatürk bul\'&rının hazırlaıunuı ile Unkapanınd.:ın Zc) rcğe kadar 800 den 
fazla ev yıkılmıttır. 51 metre ~de yapılacak olan bulvann f011e lJl. 
patına baolanrmetır. Yekta Ragıp önenln bu mevzu üzerinde etranı bir 
ya7.ı&ını 3 üncü sayfamızda bolacakaınır.. ı~ evlerin )'dulmulle ~eıılş. 

leWen meJ:Clanı prll7ol'9Wla, 

1 

MDthiş 
panik 

Bataandan 
kaçanlar 

Bir taraftan köpek balıklari. 
le boğu§uyor, bir taraftan 

tayyarelerden kaçıyor 
~ YaZJCJ 2 ncJ sayfada -----

Hind 
Sularında 

Yaıran: BiR MUHARRiR 

F ELEMENK Hlndlataıu adaları· 
nı ele geçirdikten !IOllra Ja -

ponyanm baııgi tarafa yönelooetı me. 
rak edDlyorclo: AvustraJyaya nu, Hlın. 
dlstana mı 't Flllpln!erln Bataan yarım 
adasında Amerikan mukavemett sona 
ererken, Hind ilenizlnde Japon ha,·a 
kuvvetleri bJriblrl ardınca 1rıglllr.lerln 

· iki ağir kruvazör~ bir tan·are gemi. 
sini batırdılar. Bu gemilerin Hind de
nizine yl'nl gönderilen tnglllz filosu. 
ııun başlıca birJlkleri olduğu ııöylenl. 
)·or, Böylec:e Jaı-ılann Ulndlstan do. 
(."tlsundaki sulara ve Benple körfe • 
une hAkfm oJcluktan sonra SeylAn a· 
dasına bir ihraç yapmaları lhtlmaıı 

:ırtmı!jtır. Bu ada, Slngapunı kaybc -
den İngiliz donanma..•11 için başlıca fuı 
nl:unettııl görüyor • .Japonlar burasını 
da ilşgale muvaffak olurlanıa, mütte • 
tiklerin eJlnde Maltadan Havay ada • 
lanna kadar AkdenlTk, Hlııd clfonlzln. 
de ve P88Hllrle beni batlı hl!)blr b& • 
rınak l<alm&1: . 

~ 1fl9M, fi,ıml ctotwl& Bir-

Londra H alkevi
mizin hususiyetleri 
Bina nerededir, kaç kattır, 

içinde neler vardır ? 
Londrada bir Halkevimiz bulunduğunu bütiin oku. 

yucularımız biliyor. Bu Halkevi hakkında aldığımrz et
raflı malumab okuyucularımıza veriyoruz: 

Londra balkevlnln adresi 14, Fitz- -------------
hardlngc Stree, London, W. ı dlr. 
Fitzhardinge Street Londranm en ta 
nınnuş meydanlarından tklBI olan 
Portman Sq,uare ile Manchestcr Squ., 
are, birbirine bağ'lanmaktadır. Ve 
Londranm en kibar ve zengin bir sem 
ti olan Wcst Endide çok güzel bir 
mevkidedir. Bu sokaktaki bUtUn evler 
ıs inci yüz yılda Adams biraderler 
tarafından yaptırılmı§Ur. 

Halkevi, Marble Archdan, Hyde 
Parktan, Oksford Circus ve Piccadllly 
Circusdnn be~ dakikalık yUrUyUş mc. 
aafeslndedir. :Mruıçcstcr S:ı,uarm hemen 

_... De\11mı 2 nd sayfada 

manya Uze1'MIOO ve karadwı tchd* 
uğnyan Hlmtt.tlWlt eeaup d<ıoğtl'ı1Ml ye 

denizden ele k~ ~ alır. 
.Japoolana J'MlfHttekl harp hal"('. 

ketleri, şlısnd~e kaiar hep gu 11uayı 
takip eden bir rüm lç}Jıde yapıldı: 
ı - Han lıe8kmlarile QliitteUklerln 

lı&olıca harp gftl1Uertnl hatımıak, 

2 - önemli ~°""' noktalanna 
ihraç yapmak. 

s - BofaZlara ve geçKlere tıWdm 

oJmak, 
• - lstuAyı genljleterek blltUn re. 

nup batı J>aelflğ'ine, Hind okyanusu.na 
\'C esaslı bitişme :'.\ ollarmıı. hlkim ol • 

rnak • 
Bu defa da Hind denizinde başlı) un 

hareket bu t;ıra:yı takip odlyor gibidir: 
Pearl Harbtırda oJduğu gibi, ltlalakıı. 

körfezinde oldujttı gibi, §imdi orada da 
ı•\'VCIA dil!Jnllln donanması.na nğır kn

yıplar \'erdiriliyor. llunn ooemll 8CV

kuJce~!J ııoktalanna lhraç harcl<ctl<-rl 
takip ettikten sonra, Scyll\nla Hlndts. 
tan arasındaki geçit de ele geçlrlllr; 
bUıllun peşinden liindJstana ıılınal do. 
ğudan ve Ci'.nup doğudan bir lstuA ha. 
n-ketl bekle.neMUr. 

Son günlerin h4dl8Clerlne bakıhrM 
Japoaların gözlerini §lrudlUk Anıııtral 
)ıwlıul ziyade IDndlsta.na tevlrdlkleı4-
ne hlikmedllmek IAumdır. Belki orada 
Krips}n uğre.dığı zorlakl!lr da .JBPOn
lana imklint arttuıyor. 

Detroit, U (A.A.) - Otomc. . 
~ileri Lindborgin içtihn.dlanndnı
dobyı iştc!l çlkor.ılınasmı Ford 
Mof.ör !k.umpnnr..smd:m ist.eın.~cr. 
c'iir Lındberg Ford ta.ro.f ından a· 
raştı'.rma ~isleri mühendisi ola. 
tı:ı.k ioo al.mm1ştı. 

20 ınetre 
uzunhijunda bir 

balina balığı 
Mayna çarparak sahile JÜ§t,. 

O\•ledo, 11 (A.A.) - 20 metre bo. 

yunda bir balJ.ruı. b1U3U Arnaoda kum. 
snln dU~~tttr. Balığın üzc'rinde mlıl • 
ltet parçalarından haıııl olma yaraJar 
buıunduS\ınd:ın balinanın b.r mayna 
çarptığı a.nla§ıllmıtkta<kr. 



1 - EN SON DAKDA - 11 :NİSAN lf>U OUMARTEst 

Evler nasıl aranacak ? 
- 1 f1!1Ml!1jj1ı Herkes semtinin bakkalmdan

1 

Ticaret VekAletl yardda,ıarıa ıazamsaz ••ette rabatıız ed"memelerlal bildirdi 
Ankaradan bildirildiğine gl:irc, Uca· 

ret vekAleU, el konan ve beyana tabi 
.utulan maddelerin mevcut olup ol • 
madığmı anlamak lçln yapılacak ııra. 
malarda ne gibi muamelelerde bulu • 
nuıacatı hakkında allkadar makam • 
lara .bLr tebliğ gönderm~Ur. 

Tebllfe göre bulunduğumuz fevka • 
iade hallerde halk ve mllll mllda!aa 
ıhUy-.çlarmın ka;oıı.anabllmesi ve bu 
hu.uata ilgili her tllrlU tedbirlerin alm 
ınan !Çin ev, mağaza, ticarethane, de. 
po, dllkkAn. ambar, camanlık vesalr 
ner tllrlü mal konulabilen yerlerde 
arama yapılmaaı hallndo mllll korun. 
ma kanununun hllkümlerinln gözönlln 
rJo bulundurulması icap etmektedir. 

Bir yerin aranılması için verilecek 
yazılı emirde o yerin adresi alAkada
rm ıamı, hUviyetl ve arama mevzuu-

nun ne olduğu göaterllml§ oıacaktır. 

lhtikAr suçlarında. zan altında bulu . 
nıın taclrln mal kaçırıp kaçırmadığını 
anlamak için nrama aalAhlyeUno mu • 
raca.at edilecektir. Vatanda§larm §ah
sı ihUyaçlarmı teşkil eden maddelerin 
birlktlrllmest de hwsusı kararnameler 
le men ve tahdit edilmedikçe bir suç 
tqkU etmlycccği gıbl arama da ya • 
pıımıyacaktır. Ancak arama filli el 
konulan veyahut biriktirilmesi mene • 
dilmiş olan coyalar hakkında olabile • 
cekUr.VekAlet stok yapılması karama 
me llc menedllmemi§ herhangi bir mad 
denin arama neticesine görUlmeal ha. 
llnde aramaya tabi tutulan ldnıselerin 
lc§hlrlne ve muhakemeye vm-llmcs!ne, 
bu gibi e§yalar için evlerde arama 
yapılmamuma son derece dikkat edil. 
me.slnl, bu hususta !azla hassaalyet 
gösterilmesini istemektedir. 

Hava Kurumuna teberrular 
btlıabul barosu avukatları beııabuıa baronun verdiği ilk takalt S bin, 

lcad)"olln fabrlkaın sahipleri S bin, komisyoncu Danon 2 bin, camcı Nlyego 
ıao, Elit çlkolatu fabrlkaaı 1600, lsmlnl vennlyen bir zat 1600, OrozditJGk 
11500, Yordaılldl9 1000, lsmlııl vttmlyea bir zat 1000, kuyumcu Artlnyan 7110, 
Adll '160, lıunlnl vermJym bir zat GOO, Orban Giray 600, ismini vermlyen bir 
:ıat 600, Saatman 400 Ura Tllrk Hava Kurumuna teberrü olarak vermlflerdlr 
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Japonların 
denizde yeni 

Bugon yapılan muvaff akiyetleri 
büyük boks maçları ıaaıuz ve Alman 

. gazeteleri ne dlror? 
Has.talı ~ Kilç~ BerUn, 11 (A.A.) - D.N.B. bildiri. 

merannm vıo:p!auaama ~ .,...., yor: 
mek üzere 1sta.nbul Boks Ajanlığı Berlln basını bilhassa Hint deniz.in· 
himayesinde G:ıla:tasa.my lklilbU ta. 
rafından tertip edilen bUyUk boks 
maçlan bugün saat 14 de Mabim 
salon.unda yapılmll}tır. 

Snlon hıncahınç dolmuştu. Mu .. 
aabakalrum neticesi :1ÖYledir: 

Halit, Tak\Ye sayı ile galip; Re. 
cep GWer • N ooip Bi.lbıgcıya. sa.yı 
ile galip; Fetlı.i ile Semih berabe· 
rf>; Hü<Jeyin ile :lsm.ail berabere, 
Mehmet Çelik Aptiye galip gelmf3 
Apti Seyfi ile bera.bel'c kalml§'laı· .. 
d!r. 

Günlln en ımilhim mflfıalıelrası A. 
dil Kalkav:ı.n ile Nuıi Ertunga a .. 
r:ısmda idi. Üç ravmı.ddan sonra 
heı- fki rakip de ~iler ve 
beıralbcre ilAn edildiler. 

Fikri Tuzer 
şehrimizde 

c.H.P. genel ııekreterl doktor Fik
ri Tuaer, bugiln Ankarad&n gehrimlze 
geımlfUr. Keııdialne parU mlman Sab. 
ri Oran refakat etmektedir, 

Genel aekret.er, yapılacak UnlversL 
te talebe yurdunun üıpslle a!Akadar 
olacaktır. Yurt, bir milyon liraya mal 
olacak ve bbı talebeyi barmdıracakur. 

Genel Mkreter, bugün allkadarlardan 
bu hu.su.ta izahat almqtır. 

Fırıncılar birliği 
kuruluyor 

latanbuldaki fırmcılarm. arala -
nnda bir birlik kurmaları takarrür 
et:adtlir. Bu karar fırıncılara bil -
dirllmie ve hazırhkla:ra. beşlanmI§. 
trr. 

Alıikadar resmi makamlar fırın· 
lann unu, odunu ve sair ibtiya~. 
larmm tedariki, ekmeğin munta • 
zam çıkması, izdihama meydan ve. 
rilmC?mesl, halkm ekmeksiz kal _ 
ma.maın ve nark hususunda bu bir. 
likle temas edecektir. 

deki Japon muvatfıı.kiyeUeri üzerinde 
mUtalea ve tefsirler yllrUtmektcdir. 

Doyçe Algemayne Çaytung gazete. 
si bu hu.susta §UllU yazıyor: 

İngiliz bahriyeslnln uğradığı bU • 
yl1k kayıplar ÜZ<:rinc Hlndlstanın mu. 
clalaaaı ycnJden zayıflamaktadır. Bu 
zaaf, başka harp sahnelerinde hare • 
k!t yapan harp gemllctlnln Hlnd sulıı 
rma getlrilmealle belki tela.ti edllebl • 
lir. Fakat bunun için de lngtllz Aml
rallığnun j o. p o n donanması 

ve Japon hava kuV\•eUerllc blr 
defa daha bir muharebeye tutuşmak 

tehlikesini göze alması icap eder. 
Gazete §U neUceye varmaktadır: 
Bu senenin ba§mdıınberi İnglllz do. 

nanması en az 9 kruvazör kaybctmig. 
tir. Böylece kayıpların tutarı 21 knı
vazl>re çıkmaktadır. Bu rakam İngl • 
Uz harbiye nazırlığının tamam olmı • 
yan staUsllktcrlne göredir. 
Diğer taraftan gazete bundan bir 

mUddet evvel İngiliz haberler idare • 
sinin yaptığı bir mll§ahedeyl de hıı.tır. 
!atıyor. Bu mUşabedede İnglllz donan 
masmın muhasım taratın Hlnd suln· 
rmdıı. muharebe hattına sevkedebile • 
ceği birliklere muııdll bir kuvvetl hiç 
bir zaman bu sulara gönderemlyeceğt 
blldJrllmektey<.11. 

Gazete l!unU lldve ediyor: 
Bunu kabul etmek, Avustralya. mll.. 

dataaamın ela Amerikalılara bıraltıl • 
mış olduğu gözl>nUndo tutuıurll3. daha 
manalı görUlmek icap eder. Halbuki 
Avmtralyanın mUdafauı Amerikalı. 

tara bırakılırken İngiltere Hindi.ilanın 
mUda.faasını Uzerlne almağa hazır bu· 
lunduğunu blldlrmtııtı. 
TAYYARE GEM1SI NASIL BATl'I 

Londi'a, 11 (A.A.) - B.B.0: 
Bengale körfezlnde 11 bin tonluk 

İngiliz Hennea tayyare gemlsinln ba
trnlm88I hakkında Londrııda yeni tat. 
sllAt noşredllml§tir. 

Perşembe gUnU, Hennes tayyare ge. 
mt.sl, muhrlplerin re.takatinde iken a . 
çıkta Japon tayyarelerinin hücumuna 
uğraml§lır. 

Japon tayyareleri Trinkomall tay
yare meydanını bombalamağa gider -
Jerken tayyare gemisini görmll§ler ve 
hedenerlnl değl§tirm~lerdlr. Hücum 
piko bombardıman tayyarelerilo ya • 
pılmI§, torpil tayyareleri kullanılmış. 
tır. Hermes!n sağ kalan mürettebatı, 
retakatlndeki muhripler lara!mdan 
kurtanlmI§lır. Japontarm baoka ge. 
miler de batırdıkları hakkındaki lddl· 
alan yalandır. 

Trlnkomallye yapılan &kın esna.em • 
da 21 Japon tayyaresi muhakkak, 12 
si muhtemel olarak tahrip edilml§, 2 
tanesi de haaara uğratılmıştır. 

ı JIF" il.lşuı111fı ı ncl aaytııdıı 

!.'lllıl•. ,J aııon h:ırciietleriııi istismar 
otu. Hatta Japon tclılikesinl büyii
tcrek bazı şehirlerde karartma \'c 
sskeri manevralar dahi yaptı. Bu 
hal lllndis1a.mn İngiltere ile miiım 
ı.ebetini ıslah baknnrndan faydalı 
oldu. 

alışvuiş edecek 
Nehruııun henüz Krlp&le anla~. 

ınadım Japonya aJeyhine afr.'$ pus. 
küren demeci bu haleti rohiye~i 
Jfıu:lc etmektedir. 

O halde J:ıpQny:ı. Hl' yap:ıcaktır? 
Tahmin edilebilir iti .Japonya önü. 
mUzdeki aylarda Çin iizerine biiyük 
kuV\·etler se\ kedcrd• bu meseleyi 
halletmeğe ç~tır. Japonya 
Çin il büyük bi rbo.\:'llsma macerası 
geÇlrirken .Japonya hiı;bir tehlike. 
:J'C maruz değiJ midir? Belki kısa 
bfr 7.arıtan i~in değil, fakat Amcri. 
kanın harı• ondüstrlsi faaliyete g<'~ 
tlnce Japonya: .Alaska ,.e Alaüsye
ln adalan va.;ıt.asilo anavatamla ha 
\'a \'e deniz tcca\'üzlerinc uğraya 
bilir. Bunun tahakkıt:ru Amerika • 
nm astronomik rnkrunlarla ifade 
edilen harp endüstrisinin ortaya 
tıkaracağr eserlere tabhlir. 

SADRI ERTEM 

Byat ekmek mi ? 
Taze ekmek mi ? 

_.... Bar.ıtaratı l ncl sayfada 

Biz, bu hususta doktor ve kim. 
yagerleriJnizin mütalaalarını al 
dtk. Bunları sıııasile yazıyoruz. 

Profesör Ekrem Şeri! Egell şunları 
söylemlştlr: 

- Bayat ekmek yemekle, taze ek. 
mek yemek ara.smda sıhhat bakımm. 
dan büyük bir fark yoktur. Fakat ma 
demki tasarruf mevzuubahstir. Ekme. 
ğlmlzln bayaUanmuı muvafıktır. ÇUn 
kU tazo elcmeğl, herkes sever ve çok 
yer. Ben §ahsan, tazo ekmeğe bayılı. 
rım. Bununıa beraber, bayat ekmek 
ten asla !lfkAyetçl değilim. ..... 

Klmyacer Cevat Tabsln Tln euniarı 
söylemlftlr: 

Gençlftimde Avrupada tnbBUde iken 
Uç gUnlllk ekmek yendiğini gl>rmllıı • 
tUm. B!z de ekmekleri bayallatarak yi 
yorduk. Ve doğrusu da, sıhhlsl de bu. 
dur. Her ne surelle olursa olsun ve 
her tUrlU undan yapılan ekmetln ba. 
yatını terclh etmeliyiz. Bugün yediği 
m!z ekmekleri de. Yalnız bugUnkU e~ 
meklerlmlz için mUmkün oluna glute 
niDl lılraa daha çoğa1tmıak te.mennlltnl 
Uerl allreblllrlz. YoltJ!a t.aze olarak ye. 
meği değil, 

••• 

Anka rada.n verilen bir hebere 
naznran, Tic!U"C t V ekllcti .iqe mUs 
tcş:ı.rlığı, yurdun her tarafına teş. 
mil edilebilecek istihlfı:k birlikleri 
kurrnağa. karar vermiştit. 

Bu birlikler, dağıtma oflsinin 
emrinde olacaktır. Müsteşarlık, 
ına.ksadı temin için bilhassa büyUk 
istihl8.k merkezlerindeki küçük ve 
büyük ba.kka.l diikkAnlarmı orga • 
nizc edecektir. Bilhassa mahalle 
bakkalla.rmda.n aza.mi suretle isti. 
fade edilecek, hallan bütün ihti • 

Şark cepbellnde 
Bertin, 11 (A.A.) - Alınan or• 

dulan baŞkumandanlığrnın teb -
liği. 

Kcrç yarımadasında düşmanın 
kendisi için bir felaket teşkil e -
den ve Bo*viklerin büyük ka. • 
yıplara uğramasiyle neticelenen 
taarruzundan sonra, önemli biç 
bir savaş ol~tır. lmha oo=. 
len tankların sayısı, 72 yi bul • 
muş, kullanılanuyacak derecede 
hasara uğrıyanle.r 29 u geçmiştir. 
Karadeniz kıyısında Alman sa -
vaş tayyareleri Sovyetlerin limıtn 
tesislerini bomlbalamışlar ve az 
gok ibüyük iki ticaret gemisini 
tam isabetlerle hesara uğratmış 
lardır. 
Doğu cephesinin merkez kesi

minde düşmanın çenlber içine ::ı.lr· 
nan lbir çok gruplan yokedilmi • 
tir. 

Alman kıtalarınm iyi neticeli 
hikumlan esnasında düşman kan 
lı kayıplara uğramıştır. 

Cephenin şilIHl.l kesiminde Sov 
yetlerin zırhlı tanklarla destek
lenen şiddetli hücumları akim 
kalmıştır. 

Berlln 11 (A.A.) - Alman radyo. 
sunun bildirdiğine göre, Alman kıta • 
lan dlln bilhaSaa Kurakun §1mal doğu 
keslmJnde Sovyet hUcumlannı pUakllrt 
mllıler ve SovyeUere ağır ve kanlı 

kayıplar verdirmiglerdlr. 
I.ondra, 11 (A.A.) - B.B.C. 
Diin gecelı:i Rus tebliğine göre, 

dün cephede mühim bir değişiklik 
cim~, Ruslar. Bria.nak ke&imhı.. 
d~ iki köyü geri a1mıflardn". 

Kızıl Yıldız gu.cteaiııe göre I.ıe. 
rdngrat ceplıeıainde liddeUi bir mu 
~ oımu.. R.Ull •vaılleri Al .. 
maıı hatla.nnda bir ge<lit açmağa 
ve bunu geniflletmeğe muvaffak 
oJJDUlllııı,rdır. 

Doktor Muza.ff er 
fikirdedir: 

Şevki de şu Almanlar bu gediği kapatmak 
için 6 tabur ve tankla.:rla muka.b.l 
hücuma getmişleirdir. Dört Alman 
taburu muhtemel t\larak bozguna 
uğTa ttlmışttr. 

Sovyet söz.cüsü Lozofski beyana 

t 

ya.çlan dağıtma ofi8i ta.rafından 
tu bakkallara verilecektir. Bak • 
kalla.r aynı y,a.manda halka dağrtıJ. 
makta olan karne işleriyle dem* 
gul olcakl&rdır. Her mahallenin 
Mk;nıerı, ikametgahla.rını değiştir_ 
med.ikleri mildde~c bağlı bulun -
cluklan iatihlfilt birliklerinden a.lıs 
veriş edeceklerdir. Fa.kat, bu kay. 
da tiıbj maddeler~n dağıtma ofisi 
tara.fmda..-ı istihlak birliklerine ve. 
rllmesi §arttır. 

Alman -Bulgar tica-
ret müzakereleri 

Londra Halkavimiz 
... Baftaratı 1 Del tıayfacla 

6tesiııde meşhur W:ı.Iiarcc re3lm aer • 
gisl vardır. Portla.nd Placcdelti TUr
klye bilylllt cl!:Ulğinden halkevlne ko. 

layca vanlmaktadır. 
1nı:illz hariciye nazırı Antonı Eden 

bir za.mıuıla.r hıı.lkevinc bitl.§lk. 15 nu. 
marau binada otururdu, 

Halkovi binası, zemin katı d&hll oL 
mak Uzere, dilrt kaUıdır. Odalann 
hcpsl yllksek tavanlı ve gcnl§Ur. Bi· 
nanın içi ve dışı yeniden boy&nını§ ve 

Sofya, ıı (A.A.) - Alman iktiaat 
nazırlığı ticari mUnascbeUer dalreat 
mUdUrU Dr. Landuvehr .Alınan i&§c na 
zırlığı mlldllrlerlnden Dr. Valtherln 
ve bazı lktl.sat mUtcha.ssıslarmm re 
fakaUnde olarak dUn Sotyaya gel • 
miştlr. badanalanml§tır ve böylece blnanm 

Bu heyet, Bulgaristan ile Almanya yapı tarzındaki asillik ve odalardald 
arasında ı nisandan ı ilktqrlne kadar AdamS sUll tavanl&nn gllzeWği bir 
yapılacıık tıcart mUbadele bacmlnl kat daha bellrtllmi§Ur. 
tesbit etmek Uzere bugUn Bulgar ti. Binanın sokak kapısında llç mermer 
caret nazırlığı ile :mUzakereye baş • baSamak vardır. Bu kapıdan genif bir 
ııyacaklır. hoıo girilmektedir. lçerdeki ana mer-
Alınan iktisat heyetinin Fillbeyo de divcn bu holden yUkselmektedlr. 

giderek orada 6 nisanda açılan ve bl. Blnanm her odası aynı t.aada boyan 
llndiği gibi Balkanlardaki iktisadi fa. mI§tJr: Tavanlar beyazdır, ve duvar. 
aliyotin en 1.ıllyük bir tez&hllrU oıan lar açık krem rengindedir. Her odada 
fuarı ziyaret edeeekUr. çok gUzel bir TUrk halılil vardır ve 

TUrklyenln ilk defa olarak iştirak kahve rengi ile altxn saruıma çeken 
ettlğl bu fuar, Bulgar basını için saten perdeler uzanmaktadır • 
Türk • Bulgar mUnasebetlcrlnln sa • Zemin kalınm sağ ön odam idar 
mlmiyetl Uzerlnde ısrar eden yazılar odasıdır. Diğer bUtiln odalar gibl 
yazmak veallesl tetkU etmekte devam elektrik. radyat.örlerile ve b r 
ediyor. llc ısıtılmaktadır. Aydmlatr , d•6Cr 
---------------1 od:ı.larıa olduğu gibi, "imlircct,.tır: bU. 

B 1 • t yUk lG.mbalar l§ıklannı tavana saç • u garıs an- 1 maktadır. ld:ırc odası, güç l§lerin gö-
• rUlcccğl bir yem uyı;un olarak, sıı.dc da ıdamlar 1rakatrahat a do.enmtıJ1.ır . 

1 
Zemin katının sol ön odası ott•rma 

n odasıdır. Hıı.lke\'inin nçıhş törenlnde 
Yugoılav taraftarı bir ga.z.e - bUfe buraya kuru1mu:ı. vo bu ousda 
te direktörü ve lider anldı aynı zamıınd:ı ı20 kı: ı rn:ı:ıa. bir k ıa. 

balık tc kıl etmcmekF;lzin, bulunmUJ. 
Sofya, 11 (A.A,) - Askeri mah. 

keme tarafmı1an idama mahldUn e
dilen lkl Bulpr bu sabah pfak vak· 
ti 8ofyada asılnuttrr. Donlardan biri 
\'aktlle Bulgarlstanda çıkan Yuıos. 
la• tuaftarı P17adae suete.bdD -. 
ki dll'ektörO Volkoftur. Volkof bir. 

tur. 
Zemin katının sol nrkıı. odası kitap 

hanedir. Buraya dııh!l ~lmdld n bir 
çok tUrkçe ve lnglllzt • kit..ıııt t y r • 
leştlrilml:;ılir. Çok rağb t r;orcıı '•! • 
tapho.n nin cırt ısında buL.ın n a ... 
fak musuııın UstUnde gaz~tc: r vo 

kaç ııene evvel Bulgar zlnıa& partJal mccmualı r vardır. 
llderlerlndeadl. Zemin lmtınJa, sayılan bu o< 1 r -

Alman şehirleri 
yeniden bombalandı 

da.'"I başka, el yıltama yerlcrı \ ~ s. 
tlyeı !er vardır. 

- Bcİıce bu mcsele)i sıh. 
hat haJammdan mütalia etmek 
.la.ha doğrudur. Bu gün için mU 
him olan vatandaşların kannla 
rnu doyunnala.ndır. Sıhhat ba.'liı 
romdan da taze veya bayat ekmek 
yemenin pek farln yoktur. Taze 
ekmek güç !ıazmolduğu için mide 
yi biraz yorar ve fazla yenir. Hal 
buki bayat ekmek hem az yenir, 
hem hazmı daha kolaydır. 

tmda. Almanlann ~diye kadar Berlln, 11 (AA.) - Öğrenlldlğl.De 
Ruslara 20 milyon zayiat verdir • gore, lnrllız bomba uçakları dUn gece 
mie olduklan lıa.kkmdaki idıllala. Almanyanın batı ve ıımaı batuıı Uze. 
r:yl<? a.lay etmiştir. : : nde uçmuılar ve meaktUı mahallelere 

Moskova 11 (A.A.) - Sovyet bombalar atmıılardır. Binalarda ha • 

Bır.ncl kattu füı tnr:ıtta lr ı büyUk 
oda \O.rdır. Ardına kadar çıt ı .apı. 

larda bu odaların birinden dığerlne 

geçilebllir. Her ikisi de. d'l.vc•ı ıl'ln 

aynldıklanndıın, snd1ı döşenml.§Ur. 

Zlra bUyUk davetlerde fıızla eşya blr 
engel teşltll eder. Haıkcvinln ac;ılma 

töreninde ara kapılar açılarak iki odıı. 
birleşttrllmi§tl ve söylenen nutukları 
300 d~ tazıa daveUı rahatça dinli)'ll 
bilmlıtlr. 

gece tebliği: sar olmU§ sivil ahall arasmda ölen ve 
10 Nisanda CC'phedt> ~bir ö _ yaraJ.anaıılar vardır. 

Fikrimce, lbugün dünyanın hu 
yerinde olduğu gı'bi bizde de bn 
yat ekmek verilmesi muvafıktır. 

nem}{ değişiklik olmamıştır. Ev • Şimdiye kadar gelen haberlere gö 
velce haıber verilcllğl gibi 25 değil, re, 9 İngiliz bomba uçağı dll§llrUlmll§. 
30 Alman tayyaresi tahrip cdilmış tur. 
tir. 9 Nisa.008. 9 Alman tayyaresi --------------

Para Piyesinden çıkan dü~ilrülmüştlir. Biz 5 tayyare kay. Tayyare 
dava bet.tik. 

Para plye§i muharriri Pir Ne. Knybl~f, 11 <fi-~> - Cephe- Postaları 
• 1 d '" ::ın merkez kesunmde kuvvetle 

cıp Fazı Krsa~lll'ek tarafm an ~e. ta.hk" dil-'" ı...: Alın ka · "' r T i · Efk" ım e auoı ,...,Jr an mu • , nmı ~a. anın as\ n ar WlZt'. t • .......ı So t ıo~-•-
~-· d . dJX.. '-•- ""- baka vcınc, çeu·._ i\')'C w.wn ta .. 
LO"OJD. e ~az 51 UU' JUIWI rr.. rafından yan}rnJ3w. 5tl9 uncu AJ. 
te ugracblı tddlaalyle Peyami Sa. j . d _,_ ,_,.. ğ t ı 
'" \'C gazetenin sahibi Zeyyad E. man pıya e .._yı uu7.~ u ra ı ... 
httzziya Ue netriyat müdürü Cihat 1 mıştır. 1500 Alma~ öldilrillmU,tUr. 
•-h 1 hin .,.t1x.. ... .,... Bunlar orasında bir tabur kuman. 
nu an a ey e ..... &' ua\'IUlm ,.n. d _,._,__ 
l"lmesl b sabah a..'>lil' ·kinci a.nı ve ua.ıın başka sul)aylar var -

r ı ne u · e 1 dır. Cephenin bir başka kesiminde 
cc1.a. mahkemesinde başlannu,trr. S eti ild kasa.bn · · ı 

!<°e<'lp Fazıl, kendisinin hakarete ovy er . . ~a gırml§ er 
• lığm ·dd" tmfş Pcvnın· s ve §1\kka hız:metıerm_e kullanıl • 

lib>Ta< ı ı aa e • ..--··• 11. ,_ Uz h · · ö d 
ra ı11e vazdıp yazmm bir hakaret ~"' ~re cep e gensınc g n e • 

lm • t kit ldu.r..-u b·ı nlmck ıçln AlD1$Illa.r tarafmdar: 
o ayıp, en yazısı o .sıau ı toplenıl 8 bi R 
il 1 4• M L-•- pa-- .... -s. ..... ara.ya an n usu ser. « nn ıtur. u..-cme :uu-~. ı ... '· ~t hıl'alanışla.rd:rr 

niinı- brnkılmıttır. • Stokholm, ıı, (A.A.) - Bir Moeko. 

Mitilli panik 

Posta ve Telgraf mUdUrıugu, latan. 
bul ile mubtelll ııehirler arumdaki 
tayyare sc!crterlnden balkın mektup 
ve.sair poata mUraıU&tı 1Çln kolaylık. 
la istifade etmeleri \'e verilecek mele. 
tupıarla sair pw;ta maddelerinin he • 
men ilk tayyare poııtuı ile sevkini te
min lçln yeni bir program hazırlamlJ-
tır. 

Bu iki odanın daha bllyUk olanında 
ki Adams stili tnvan gerçekten çok 
güzel bir eserdir. Ve bUyUk Türk ha· 
lıle.rı, böyle geniş odalarda ender o
larak ra.sUanan bir toplulUk ve rahat 
lık havamu bu odalarda yaratmıştır. 
U!ak oda Hatkevl komlteslnln toplan. 
tılan için kullanılııcaktır. 

BUyUk odadan arkeolos-ya sergisi • 
nln bulunduğu odaya geçilmektedir. 
Buruı, duvarlarıı. g!lmm tahta çer • 
çevelerle ve camek€ı.nlıırla ber~ 

bir mUze k!Sşeslnl hatırlatmaktadır. 

Bu odanm karıııama daha utak bir o. 
da dll§mektedir, ki Türkçe lmralarm& 
aynlm881 dil§11nUlmektedlr, 

Nevyork, 11 (A.A.) - Bataan ccp
hcslnln yıkılı~mdanberl, Korrigidordan 
doğrudan doğruya gelen ilk haber §U· 

dur: 

va tellne gllrc, Sovyet kıtaıan beyaz 
Rusya hududunu Vıtebek ne Nevel ara 
smda B§ml§lardır. Bu kıtalar Ut'rl ha. 
rckeUcrine chıvam etmektedirler. 

Berlin, 11 (A.A.) - As.kert ka.y 
na.Jdardan öfrenildıiğine göre, Sov 
yet hava kuvvetlerinin 15 marttan 
G nisana kadar l 069 tayyare kay. 

lııtanbul, Galata, Beyoğlu, Şlfll, Uı. 
kUdar, Haydarpa§a ve Kadıköy posta 
merkezleri gUnUn her saatinde tayya. 
re il:ln poııta mevadı kabul edilecekUr. 
Beyazıt, Fatih, Aksaray, Tophane, 
Beılktaı ve Kamnuqa postaneleri ge. 
ceyarınn.a kadar ve bunun haricln~ 
ıs merkezde saat 19 a kadar ertesi 
gUnkü tayyare postalan için poııta 

mevadı kabul ~deceklerdir. Haliç ve 
Ereııköyden yukarı Anadolu banliyösü 
poataneleri ~ tayyare poataıarı lçln 
mektup vesaire alacaklarsada bunların 
gilDU &1lnllne .vkl lmkAm poataca 
garanu edllemımektedlr, Çünkü bu 
postanelerin merker.e batllbklan ko
laylıkla olmamaktadır. 

İkinci katta halkevl sekreterlerinin 
lkameU için bir daire vnrdır. Bu daire, 
duvara gömme dolaplı bir odadan \"e 

güzeJ çlnflerle ııilsllenmiş bir b.'\nyo • 
dan ibarettir. lltlnci katta Uç oda da. 
ha vardır. Biri, nadir Türk batılan 

sı:rglslne aynl.mıştır; diğer ikisinde 
Tlirkiyenln modenı cephelerini göste • 
ren ve 11.§81ıdaki bblllmlere aynlan 
fotoğratlar g&ıterllmektedlr: 

l - Maarif, spor ve gençlik 
2 - Köy hayatı ve ziraat 
3 - Arkeologya 

Çarpmba gtınU Bataan yarımada. • 
Bından kaçmak lçln, hasta bakıcı ka. 
dınlar ve muharipler, blltUn glln, Ja. 
pon lbombardnnan tayyarelerllc ve su. 
tan dolduran k!lpck balıklarile mUca. 
dele ederek, yorgunluktan bitap dD§ • 
mUşlerdir, 

Malta akınları 

bctmjeJıerdlr. 

Stalin mülralatı 

AIDlrlll .. a 

4 - Edebiyat ve gUzel sanatlar 
5 - Saflık ve llOSYBl yardım 
6 - lktıaat 

Bu bOlUmlerle argeoıogya ııerglal 

TUrkiyedeki halkevlerinln dokuz ça • 
lI§ma koluna uyularak tcrUplenml§Ur 

Birliğin bOtUn bu işler Uzerindc 
blltUn famcılar namına mesul ola .. 
ca.k bir idare heyeti bulunacaktır. 
Ancak bu vaziyetin istikrarından 
sonra lstanbul fnınlanndan bir 
kıamının tah&d.i yapıbcaJctır. Her 
semte bir fınn esası kabul edil • 
mektcdir. Ancak nüfus kese.feti 
fazla ve ötedcnbcr.i birden fazla 
fırmı bulunan ~rlenle fmnlar ib. 
ka cdilecelltlr. Faz1a masraflı ot_ 
quğu anla,.cqlan börekçi ve simitçi 
hrmlan ka~tır. Fa.kat fırın 
sız yerlerde bu fırınlar şube vnz.i. 
f eelıni görebilecek yalnız ekmek sa .. 
tacaJrtır. 

Londra, 10 (A.A.) - 1942 de yapıt. Mı\lta, 11 (A.A.) - DUşman 

MOlkova, 11 (A.A.) - Halk komi. 
serhırt mecUsl, bllglnlerin, mUhendi.I. 
ıerln ve Sovyet sanayi yapıeılarmm en 
önemll çalıımaıarmı mllkl.taUandır • 
mata maıı.us olan 12 milyon rublelik 
''Slalln mllkA.taı tı,,mn dağJtılqma 

dair huııu.sl bir kararname çrkarmııtır. 

Enflasyona kartı tedbirler 
alınacak 

Ost katta 6 oda vardır. Uca, balke. 
vı hademelcrlnln ve kanamm oturma 
sına aynlmı§tır. Diğer üçU, gece ya • 
tısına kalacak mlııatlrler lçln, yatak 
odaaı olarak dHfenecekUr. 

Birden fazla frnru olen ~ısla. 
.nn fazla fn-.mlar: yanmda tek f1. 
- ._ ldmee~r -nrm bunlarm 
~ lııümuma mtlıMade edilecek 
1-111 olan ftr:ınlftr kapablacaktır. 
lh ım'u kabul cdihnivecektir. 

ml§ olan 10.850 tonluk Hermes tay • bomba tayyarelı-ri birbirini ta.kip 
yare gemt.slnln batmııatte lnglltt're 4 eden dalga.1ar h:llinde iki defa U.. 
tayyare gemisi kaybetmi§ oluyor. Dl. mana ve hava a.lıuı.ma hücum et • 
ğer üçU: Courageous, Glorloua ve Ark mi~lerdir. Baraj ateşi bir Yilnker.ı Kalöriler radyatörü aranıyor 
Royaldlr. t'.ıyyaresf ni d~lzc diL.,Urmüştilr . 

Harbin baıında lngllterenin 6 tay • ı Düııman sivil ah.-ı.llye ait binalar • Eski veya yeni radyaWr •tmak 
yare gemisi vardı. Fııkat o zaman • da hasarlar yapm~trr. öıu ye ya. lstlycnlertn ndre9lmlze mtıracaatlan, 

danberl bqkalan da yapılml§ ve ya • ı ::'alt vnrd:r. Blr lql:seye bomb:ılar Sirkeci BOdavenıllglr cad. Der • 
pılmaktadır. • uli§m.ill§tur. ı vi~ler sokak No. 10 Tt'l: 22956 

VAflacton, il (A.A.) - Ruzvelt 
bllkametln eııtıuyona kartı tlddeW 

Halkevlnln arkaamdakl utak bahçe 
yazın çok gtızel bir yer olacaktır, 

tedbirler aımak niyetin~ olduğunu Yunan kralı Beyrutta 
dUn söylemi§, fakat bu tedbirler ara· Beyrut, ıı (A.A.) - Yunan kralJ 
ımda tıyat mUraklbl Hendersonun da Beynı!a gelmijtlr. Burada btrkac gUıı 
tııtedlği gibi vergi1erln arttınlmaaı ıed kalacaktır. Kralı Yunan başvekili ÇU. 
biri de bulunup bulunmadıtını teyle • / deros ve harbiye nazın Dlm!trokakı. 
memi§Uı; kar§ll&mıflardlr, 
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e disinden ayrı ınış olan arısı 
ile çocu v unu görınek için, is iyi 
çe miş, ayın biraderinin e ine 

z rla ir ·stemiş 
ts l'Jl51Bnncb, ldbar burlı, ııık ı;I. 

lnlll ndam, :\kin , e acı ,Jı lılr esle 
'llkatuı:ı, tnglllzcc olnralt bir ŞC)l r 
) lüyordu.A vok&tı n) nr zamanda ter 
tnandı. MUckkUlnln suz.lcrlnl bir 

lyli dlnledlltten sonm aynğn kalktı 
- Efendim, diyor.ki dile nııJ:ıtroa
başladı. Btınd:ın bir mUddct cı."\CI, 

rlmnn ııe bir a it macera ı 6ıı.llunda 
lenmış. llk r;enclcr meııut bir b )Ut 

ı lar 'lie bir de çocult tılbl ol. 
~lnr, Ancak, bc:r nedense, omlnrııı. 
~imslz.Ult başl:uw~. Kansı blruz 

lrU ,;o buysuzmu • 
'lhayct rtık beraber l ıı ı) anul o 
arını aıılıı)ıırak boşunmnlı llzero 
lccmele mllracant etml ler. Ancak 
kklllm, bir mUddet oııra knrı ı 

fnzlacıı e\dığinden bıı harekete pl~ ' 
olm \"C gece kansının )&nmdu 

lllldllL"tl uj;'1t!Je)I 1 Naımlıı :Nl§llntn 
dald evine gltm • 

Niçin gltml~ 'f 
Bıırışmak için. Aynı mnıaııd:ı 

tısını \'C çoooğunu görmek, Ncrl 
ıı hanıma yalvararak tekrar C'liin 
Urmck ldn .. 

kat lli:ıim, pencereden gclrııin c. 
tesl oldu(:wıu ı;-örlınoc, krncll ine 
ıvı o~·m!Ullı , MU kh Unı bir ha)ll 
\':ırnu,, :vnkarmı , ı'apıom ene n· 

dığuıı görünce, lpbr'. • k pu;ınd:uı 

ı gtren"t knpıyı calmak l temlş. 
ldn, Ir pı açılmndı ı gl kansı \'C 

n ltl ndl ın,. göstc-rilmrmlş, 
1Uek dllmln bu nrıufa :!\nime baka.. 
de rtt ı lddl.'l f'dilnıl , fıılwt mUtl
, 1umilll{m dcı tınklı nıUdahnleellc bu 
it ıtorlilmlycr<>k bakkı.tıda meııl ta. 
:ıt ı anırı vcdTınlo;t\r. E\'et, metı • 

mc"iunlyctl lddl::ıBJ dll \'Drlt drğil

!'llıcl;:ldllın s:ıdC<'C kıırı•ıım \'C ro • 
lı:ı.rım gormcl• için oro) n gitmiş, 

t ne k:ıpıyı lurma!;'n teşcbbüs et
' n • de bağınp çağırım:1tır.,, 
lnh::ıkemcı bir hn) il kalabalıktı. 

in me\·kllnde bulun.ııı Normnn n . 
ılal;;i tnı;lllz bir İn!!iliz flrmasnıın 

<lakJ milmc6&lll olduğunu söyle • 
ti. Gıı)ct clddi \"C soğukkanlıydı. 

ı,ın bu netlce)1 alınnsına müteessir 
ğu udeoo aeainln titreyfıılnden an

ordU. 
ti mütemadiyen kalabalık lllc. 

clolapyor, belki de karısı ne ço.. 

uu merak salkasllc mahkemeye 
p gelmedltlnl görmek bUhasııa kcn 

görmek ıcın görmek istiyor. 

. 
nuyet, kız kardC!jlmln (atla ta -

rln d yardımlle kendisini snc tuta 
bildik 'C I• rakola tcsllnı cttU.. 
ŞaWt olmadığından hal•areı cihcU 

lıakJundu ın nl mııhııkcmc knmn \'e
rildi, UlkL!ı C\lme ta:ırnız oocrcJ;; 
nıl:'.sltrıı m..-ısıınlJt;tlml lhlAl cttl'tl mu 
h:ıl.lmlrtır. 

l{Pndlslıılıı e"'znlandınlmnsını isti • 
yorum.,, 
N:ılmln uzlet] r.urnıanu ınukotı 

\'a ıtl!Slle aıılafıldı. Normun, ocı bir 
gllli!ıile gfillıl or, scaslzcc dinli;) or ve 
mUtem::ıdlJ en ltaJalmlıJ;'l silzU) ordu 

Netloede, rn:ıhl.eme, ııhltlerlıı cıı•lbl 

için başkn bir güne bırıılnldı. 
ADLlYE !\JUllABUU 

Bulgarisfana dair 
.... Anr.al;; nut~:ırist.nnm el sürül 

memi~ bir ordusu bulunuyor ki 
Rul~a.r \'ClinimctlerJnin buııcJnn Is 
( ffudc etml'k isteml'lefrıden tabii 
blr şey olamaz. İS'\iÇr('clt•n tıırafsu; 
im~ mıktara yiiklcnllcrcl• ortaya yn.. 
ydnn detlikodulnrn göre, Bulgnrlnr 
bir Ti.irk korlrn'in uyclunırnk km·. 
Htlcrini Ra ccphrshıe giindcr<'. 
mİ;\'C<'.eklcrlni söyleyip dumyor. 
lanr.ı'!. :Co sözler, esas itibarile hi" 
<loğnı olmrunnldn bc'nıbcr, nz ı:o'k 
mantıki nddcclilcbilir; tııkat Uul
ş:nrlnr Tiirldycyc hUcnm ctmclı: ar 
:msuno beslcdiklerf ,.e bu hıısust:l 
Alm:ınlara yardunda bulunmağn 
hazrr otduldan hald<.> sııliihlyettar 

bir m.ilmmdnn Tiiı'klerin f'i<ldetle 
muknveınet göstermekten geri kal 
mıyn<'akları Jın'kkında 'erilen te. 
min.'lt üzerine Alrnıı.nynnın hür.um 
f'mrfni vermekten vazgcÇmlş nbnn. 
smn aldmnz pcJ;: cnniyor· 

Rol;:taristana ait dedi'kodnlar n. 
rnsmrla Bnlı;nrlarm Ro'iyayn. karsı 
o;iluh afmnğa he,•csll olrnaclıldan 

\"r nncıılt Şarld Tnıkya ile Çaıigrad 
(yani İstanbul) l~n b"r harbi 
g.)zc- ahıbilecckl<'ri de \'ardır. Ban. 
farm ikisi de ~ itibarile doğnı 
:lur; fakat su dskikada Bulwu-lann 
bizimle hfr mcsnle çıkarmak istiye 
erklerini unnetmiyonız. Kıra.1 

Fcrdimındın İstanbuln glre.rken 
dymek iı:ln 1smarl:umş olduğn 
me.c;hur Uniformıınm snmal:ı.n bi. 
raz solmus vcı ~skjmlş olmak icap 
c<ler. Sırm:ı. Ye kumaş fiyntlan o 
r(~dar pnhahındı ki yeni~ini ısmar .. 
lamalc pek kolay olrnas:ı gerektir. 
Fikrimizce Bulgaristan hiçbir fe. 
d:ı.lmrlılc yapmadan kondui;'ll nl. 
metlerle ilctifıl t'<lip lc:Jn içinden 
kU\i'\"ettcn dü~mck<;lzin ~ıynlmak~ 
tan ''e fırsat ı:?Özetmelrtcn b:ışka 
b~r ı:;ey diic;iinmü'.\'or. 

Hüseyin Cahlt Yalçın (Haber) 

SAl'FA-3 

n z n izzeti 
rmayınız! 

~ŞUNDAN~ .. ~~ 
~BUNDAN~ 

Haley yıldızı 

İçimizden bir çoğumuz "dün· 
yayı batıracak'' diye bize bır 
çok korkulu günler geçirterek 
1910 da dünya.mızın yakmmdan 
geçen Halcy kuyruklu yıldızını 
hatırlarlar. lşt.e 1942 yılı bu 
yıldıza ismini vermış olan rncş. 
hur İngiliz astronomu Edmor. 
Haleyi'n'n ölümünün ıkiyüzULcll 

İnsan lıayatta kar ılaıtığı adamlarla İ§ 
icabı §İddetli mübahaseler, münakQ§alar 

yapar,, hatta kavga ettiği de olur. Fakat ne 

mübahase, ne münalla.§a hatta ne de kav. 

ga bütün hay:zt müddetince sürebilecek 
bir tesir bırakmaz. Ancak kar§ınızdakinin 

izzeti nefsini kırmamak şartile! ... Kar§t· 
nızdakinin izzeti nefsini parçalaml§, kır. 
mı§sanız vaziyet bambtı§kadır. O zaman 
kendinize ebedi bir dügman kazanml§ o
lurr;unı z. Herhangi bir görüşmede muha. 
tabımzın izzeti nelsini kırmamaya çalııı
nız! 

yıidönümüdür. • 
Haley yirrnı yaşında iken Len· 

telcn adnsına gitmiş, orada 350 
yeni yıldız keşfetmiş, Merih ve 
Zü~renin güneş ü?.Crindeİı geçiş .. 
lcr ni tetkik etmiş büyük filiır.dir 
Bu şöhret kendisinı Oksf orci 
u:ıi':~~ı tesinde geometri prof e· 
sorlugune ve Loııdra kral aka 
dcrnisinin daimi katipliğine ktı· 
dar yükseltmiştir. Fakat Haley 
ısmini bugün bütün dünyaya 
tanıtan 75 yılda bir defa dün. 
yanın yanından geçen Haley 
yıldızmın har,,.ketini besapla.masz 
ve 1705 yılında, 54 sene sonra 
yani 21 ikincikanun 1759 da yıl· 
dızm dünyadan görüleceğini ha; 
ber vermiş olmasıdır. 

k 

5 met e uenış ı"ı e olan bu 
bulvarın şose inşaa başladı 

Alim bu yıldızı görecek ka:iar 
yaşamadı. 1742 de öldü Fakat 
21 kincikıinun 1759 güıiu, a~a
mın saat altısında Fransız 8.limi 
~esiye, bu hikayeye pek de 
manmıyarak, Paris semasında 
kuyruklu yıldız ararlcen birden 
bire yıldızı gördü ve "işte! lşte!'~ 
diye haykırdı. 

kemeri arasında Atatürk bulva· 
rının yapılacağı sahada tek bina 
kalmam.ıştır. Bu saha.da 000 zc 
yakın bina yıkılmış, mal sahiple· 
rine ödenen ve bankaya yatırılan 
paraların yekfuıu 1.400.000 lirayı 
bulmuştur, 

SON bir sene 7.arf;ndı:ı 
tcrtanbulun en çok de;{ . 

sen yeri neresidir? diye sorarsa. 
nız sıze vereceğim cevap şu ola. 
caktır: Unkapanı: .• Ne Eminönü, ' 
ne Tak<: m meydanı ne Beyazıt 
civaı ı burası kadar değişmenı~ 
lir. Her biri hususiyetinden bir 
pa C'a5ını muhafaza etmiştir. Fa.. 
kut Unkapam hıc; tc böyle bıı 
hususiyetini koruyamamıştir. 
Eski Unkapanı şöyle bir yer de. 
ğil miydi? Gazi köprUsünün he. 
men karşısında demirci dükkan. 
Jnrı, bir fırın, keresteci dükkin. 
lan ve sonra Zeyreğe giden yol ... 
Sağlı sollu kahveler, fırmlaı, 
kasap ve seb7.Cci dükkanları •• 
Bir un fabrikası sağlı sollu dar 
sokaklarda eski ahşap evler ... 
Ve sonra sağdaki bir cami ile ni. 
hayet bulan caddenin bitiminde 
c~:.; Zeyrek yokuşu... Sağda 
soldaki yangın yerinde hırda .. 
vatçı sergileri ..... 

Unkapanmm daha başka husu. 
oiyetlerini gözönüne getirerek o 
tarafa doğru yollanırsanız 
- o semte son zamanlarda $a. 
mamı:ş olanlar - hayret içinde 
kalırsınız. Çünkü eski Unkapa· 
nmm yeride yeller esmektedir. 
Belediye istiml:lk müdilrlUğü srkı 
bir takip ve ısrarla yüzlerce bimr 
nm sahibini aramış, bulmuş, 
kimisiyle mahkemelik olmadan 
uyuşmuş, malını alıp yrkmış, 
kimisiyle mahkemelik olmuştur. 

Mahkemelik olunan binalaıın 
paraları istimlak kanununa göre 
bankaya yatmlmış bulunmakta.. 
dır. 

M.ahk~.menin vereceği karara 
göre paralar sahiplerine ödene 
cektir. !stimlB.k müdürlüğü ka· 
nuna uygun hareketiyle istimiak 
formalitesini ikmal ettikten son· 
ra diğer binaları da. yıktırmış. 
Bugün Unkapa.nı ile Bozdoğan 

Şchzadcbaşmden yani kemer 
den itibaren Akrnsaydn Valde 
camisine kadar olan sahanın i.; 
itmlfıkine de 942 bütçesine kona 
cak tahsisatla başlanacaktır. Bu 
rada da 400 ze yakın binanın 
istimlaki icabettiği ta.lımin edil· 
melttedir. 

Belediye istimlak: müdürlüğü 
bulvarın güzergahındaki maniıe· 
ri kadırdıktan sônra buradaki 
çalışmaları yollar şubesi rnüdUr· 
lüğüne terketm;ş, yollar müdürrn· 
ğü de derhal işe ba3lamıştir. 
Şehir mütehassısı Prost'un çiWi 
ği proje esas tutularak Gazi 
köprüsünün hmnen yanıba.§ra· 
dan bulvarın şose kısnunın in5a· 
atına geçilmiştir. Bulvarın Hk 
genişliği 75 metreyi bulmak-tadır. 
Bu suretle köprü başında bir 
nevi meydan vücuda gelecektir. 

İn§aatında ~alı§ıyor 

1 Yıldız uçsuz bucaksız bir aıem· 

1 

den dünyaya saniyede 400 kilo· 
metreyi bulan bir hızla geliyor 
du. Kuyruğunun uzunluğu da 
14 . milyon fersahı a~ıyordu. 
• fosıye bu yıldıza. 17 sene evvel 
ölmüş bulunan Haley'in ismini. 
\'ermekte tereddüt etmedi Vt• 

1 

bütün medeniyet filimi bu İsmi 
memnuniyetle karştladı. 

Haley yıldIZI dünya semasııı· 
da 25 defa filimlem dikkatini 
çekmiştir. nk ve orta çağlardr. 
ınsanlar bu yıldızı kıyamet atıi· 
mcti sayarak çok korkmuşlardır, 
1066 daki göriinüşü İngilterenin 
nomıanlar tarafından istilasına 

Şosanm 100 metresi 25 metre delil sayılmış, 1455 de görünmC'!i 
gen.işliğinde devam edecek, son· ise 1stanbulun Fatih Su!tan 
ra 12 ~reye inecektir. Şosanııı Mehmet tarafından zaptının 
etraf mda yaya tretuvarlan, bL hn-istiyanlık alemine bir felaket 
siklet, süvari yolları yeşillik sa. olacağı kanaatini uyandırm15 
balar bulunacak, bulvarın bu• Papa Üçüncü Kalikst bu yıldr 
suretle genişliği 44 metreyi bu· zın §et"rinden kurtulak icin çar. 
lacaktır. Aynca. her evin önünde çalınması ve anjelüs olmnmasmı 
birer yeşillik saha bulunacnk, emretmişti, 

~larla birlikte bulvarın geni.2 Bizim 1910 da gördüğümüz bu 
lıgı 51 metreye çrkacaktıı:. Zcy. yıldızı 1985 de torunlanmız bir 
rck yolm.&:u~un başındakı Şe.b daha go··receklerd' 
Safa camısınden sonra şehzade ır. 
başında kemerlere kadar olaı 
ııosa biri giden, diğeri gelenlere 
mnhsus olmak üzere 8 zer buçuk 
metre olarak devam edecek, bu 
suretle ikinci kısım olarak tav 
sif edilen :bu yol şebekesi İbra. 
hirn Paşa ha.manu karşısında 
nihayet bulacaktır. Hamamdan 
sonra istimlak edilip Aks11rn}~ 
kadar açılacak olan güzergaJı 
inşaatı ortaya çı:kacaktn-. Birin 
ci kısnn olan Unkapanı • Zeyn>k 
§OSa.Sı 24,000 liraya ikinci kısım 
olan Zeyrek • ŞehzadE.>ha.şı Ş05a 
sı da 67,000 liraya ihale edilmiş· 
tir. Her iki tarafta da şosa inşa· 

atı başlamış bulunmaktadır. Bu 
şosanın UY.erine bilahare asfalt 
dökülecek ve bu suretle bn vol 
çok sağlam ibir şekilde yapılıİrış 
olacaktır. Tretuvarlar, bisiklet 
ve araba yollan. yeşil sahalar 
sırasiylc ve tahsisat bulundukça. 
yapılacaktır. Şosa inşıı.atı h~
rana kadar bitecek ve derhal 
seyrüsefere açılacaktır. 

Bu suretle İstaiıbul ile Bey~. 
lu arasında en kma yol temin 
ed\lıniş buluna.caktır. 

YBKTA RAGIP ôNBN 

tı kalmadı '"° benim de ısrnnm 
bir de çocnklan ol.maamn rağmen. 
nnruıc!.'ln bop.nmak Uzere mahkc -
ye mUracaat etti. Hentız muhake. 

Mukaddes Uçurum - Bir lngl~ filozotoM Spen8rln rU. 
yası. 

- Gl\V!I bir eser olmalL 

- N fi of beğenmeclln '1111 filos.ofml 
hUkllmlerlnl f 
Şnhlka a..<ıabi bir 8fl81e: 

- Niçin latemealD f Gtael, prtn, 
namuslu Vfl olmmtıt bir kız. On par. 
matmda birer marifeti var. 

bltmemlıttlr. 

&kat Norman bo ııcter de bt'nlın 
unda oturmap IJa1tlayaıı kız kar
ımı gene rahat brrakmadı. 
.aman zaman habflrkır gönderip, 
htrmı bekUyerck kendisini taclz 
ı. l'ı.'lbayet, hAcllse gecest, saat ll e 
r.ı, Norman kapnnı:ı:a dayandı. 

r j·lnden ltcncllelntn gene viski içip 
'ıoJ oldut"llllu aııladım. Kapıyı §ld 
!i şiddetli çalıyordu. 
-No ıstl>onun; dedim, 
Kapı)J nı:. Fazla konoııma. Ka • 
ç.ocuğumu göreooğlm. 

Evde yoklar. Hıım bu saatte El· 
olmıyacağr gibi, kız karde,oim de 

görmek ıatemlyor, 
Yalaa, yalan. O beni &örmek la. 

'·&al'& ~w; ela var. Halbu. 
keodıatuı 1>ana kal'!f• tahrik eden 

. Bbı ayıran ll8DRn • 
Ne olursa oı.un bd ev una ya. 

u ltizlertm tlzerine, Nomıan bafr. 
lırlboe kapmnı ıardı, içeriye 
Aad kapıya geldi. kız kardeelm 

koPlamıttu. Çocuğu ela ağlıyordu. 
l<apıyı acıp: 
- Norman. kendine get Yaptığm 

l'Q değil, dlyfl .kendisini t~Akln et • 
la~ım. LAldn, buna kaıııı, bll8. 

1
'- bl~tıencıı, ağzına «elen kft • 
:~'1 laYUrarak leert l'lnnek lııtedl. 
"akat balırmaama Y.e&lten bekçllo -

.4. Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 
Şahika sr.vinçle yerinden lırladL. 
\'o od:ısuıa çıktı, 
Pencereden arknda6111A sesleııdl: 
_ Nccll-•• c\·do misin T 

NeclA lxıllcona ı;cl11: 
- 1'.'vdeytm knrdc~lın •• ne ,·arp Se-

ısln ptlt heyccaıılı. 
- Ne of Kitap mı okuyol'8onf 
- Evet. Bir fllozofıuı escrlM 
- Şimdi onu bırak •• s:ıııa mUbJm 

haberlerim var. 
- lla)Tola,. cvlcııl) or musun 'l 
- Yok cruı1DJ., ben kocamdan ay· 

rllmadım ki, evlcıımeyl dilııUne)1m. 

Pencereye dayandı.. ccniı bir nofee 
aldı: 

- Benim ki tekrar bura)• gelecek. 
mi~. fakat, bir \'nı-ııta arayormuıJ.. 

- Çok Allı.. IJcmck ki, metrealılıden 
aynlıyor .. 

- Ayr.ıimıı. bUc. Şimdi keııdlnl bana 
affettirmek tçln nıelle anyormut-

- Eh, olur ya. Her erkefln lıqm. 
dan Nylfl tırtmalar geçebilir. Gene 
lyf yllrekJI, merlıametlJ bir erkelmıl"· 
~lademkl Mki )'Uva!lına dönmeğe ka. 
rar \"Crml,., een do onn attedersln! 

- Acaba edeyim mi 'f Yoksa yüzUıne 
ttıktı.rttp evden kovayım mı f 

- JlaY.U·· hayır., ben böyle dll§Un· 

mem. En temiz erkeklerin bile bazıın 
yoltwu sapıttıltları görUIUr. tnsanlıb"8 
yara:sau ıteY mUcriml ııffetnıcktlr. 

Şahllm gülmcğo ba§ladı:' 
- Şaka söyledim a canını. Hemen 

ban3 büyilk an.nem gibi öğüt ,·ermrfe 
knlkL,ma? Sca blllr8ln kl, beıılnı ona 
kaqı malım vo.rdır. Onu atretıne.ınck 
elimde değil, 

- ilah şö)'JC?., yola gel bakayım. 

Şimdi ıınlnt:: Ne zaman gf'lecekınlt-
- Baniya gllzel 11e1I olan f'.krcm 

adlı bir arkacla,ı vardı. Onunla gelo
cekmlıt. Babam EkremJ giinnt1'.. ko. 
nu,mu!. Ekrem ono getirmekte ııırar 
ediyormu,, HattA ''Blr daha bu ~ 
tutu yapmt)'acağına 9Cllet vereyim!,, 
aemı,. 

Nec1' kahkahayla sWdllı 
- Bu glbl ııenetı,.r, blr borç gibi 

icra.dan tahsll cdllmez ama •. ~Un 
b!rlnde kocanın yllzüııo vurabilmek l. 
~ln 15e yarar. Fen:ı detti .. ne de ol8a 
kocandır" blrlblrlnlzl &everek, ıuılap· 
..ak C\lennılştlnlz, Birleşmeniz elbette 
hayırlı olur. Temenni ede.Um Jel, bu 
:fırtma bl: daha esmesin. 

:tkt nrkada:'1 pcnccreclc konu:ıuyor -
lardı, 

Şahika bir aralık sordu: 
- Kimin eııerinl okuyorsuııP, 

- Çok gilzeL Adeta bizim hayatı. 
mızı tasvir ediyor. 

- Ne dedbt" bldm hayatımızı mı 
- Evet. Hele senhı hayatına ben • 

7.lyen dul bir lmclın Yar: Öyle B<"macak 
bnldo,, öyle merhnmci uyımdıncı blr 
kadın ki,. Filozof bu kadından babtıe
derken, bak ne dlyor •• 

llnh bı:ıh olrumağn baı>lndı: 
"Margrlt, saray te§rl!aq:ııann • 

dan blrlnln kızıydı. Kocası çok aar. 
hoo. karaktersiz blr adammt§. Marg. 
rlt bunu sonradan anlıyor. Sarhoşlu. 
ğu bir kusur dekil.. eğer aatlam, 
dQrUst karakterli bir erkek olsaydı, 
Zaten Margrtt, hlç içki kulle.nmıyan 
bir erkekle ya§JYamazdı. O içkinin 
insanlara neşe verdiğini pek!!! bl· 
lirdi, Fnka.t onun koca.ar çok karak. 
tersiz bir adamdı. Hergün bin yalan 
söyler, s6zUnde durmaz, hileli işleri 
sever, ve bilhassa bu yaradılI§ta ka.. 
dmlardan • çirkin de olsa • hO§lamr
dı. Margrit iyi terbiye g6rmll§ bir 
lazrlı; bu karakterde blr erkekle el
bette uzun zaman Yll§:Yıımıızdı. Nl. 
hayet ondan aynldı .. ben Margrfte 
çok acıyorum. Fakat kocasmdan ay
rıldı~ Içln değil. Öyle karaktersiz 
bir erkeği Mili. ııovdiğl için.,, 
Şnhfüa burnya im.dar sWdıııctlc din.. 

lodl., 'o son cllmlcyo gelince, birden 
bağırdı: 

- Yeter artık, NeclA .. yeter artık. 

- Bayır, decJJ, ben Margıit detl -
Um. Kocam da öyle ltarakte.ralz bir er. 
kek dettL 

Neclı\ ppladı: 

- Ben sana kocandan bab9etmlyo. 
nım ki.. kitabı aordnn da, Bir •yf&
smı sana okuyuverdlın. 

Şahikayı annesi t'flğırclı 

Pencereden ayrıldılar 
Şahika merdivenden tne.rken: 

- A1l8h razı olsun '° E]cremden. 
Belki )-amı kocamı gettrir. Vallahi 
yalnızlıktan usandım. NeelA da bMa 
mozorun muallnrmı otmşup duruyor. 
Hele Ekrem gelse dfJ ona birkaç pr. 
la söylcf«ırn, Ne iyi ~r o. lUca.. 
mı hl!) reddetmez.. ae latflnem okur •• 

Ana kız klStkOn alt ka.tnıdakl oda. 
da konıııtuyorlar: 

- Şu Ekrem ne iyi yilrekII bir geno 
detll mi kmın' 

- Çok lylcllr, anne,. !.'Ok ~bir 
çoeoktur o. 

- IBJA evleluneıuekte -- ediyor 
mu aealJaP 

- Son gell:ılnde biraz temaytU gh. 
terir gibi olmu5tu. 

- O halde onu Nflt'IA De bat &'h 
etaelc fena Olma7~ NeclAya ~k acsyo· 
rom ben, 

- Ben cJe acıyonım, a.ımectttm ! 

Fakat. bilmem ki onula evlenmell ta.. 
ter ndf 

- Oyle ama, Necıl& clalclar. Onun 
gtsO reoo kn.Jarda. 

- A. .. vallahi ben erk.ek oı.ın, yUz 
tane geııp ima dellfa:wııın !fecB),· 

- :reaa bir fikir detti. Bele blr kA. 
re bl& baneahm da, 8oara lffld&yı s;a. 
tmr, onlan bh1bbtwı taıuttum&. 

- Bmnı _ .... .,.....! 11:11 ile\·· 

gU1 bir arlmdıapaa p blyGk Mr l;Jl. 
Uk y&pmJf olmmn! Zira, Neda lıılr 

kere tallslZUlfne tnannq.. O.an bo 
inanla yap'l'MP'a bea raz ıdfll1Um. 

- Tallsfzlltlnden f9pbfı mi edlyor
ınuı. anne! Koeamı11, luın~ bin 
kere rlrkJD bir a.ymunla fJ9lml70r, 

-Bunun IOln onu cletU. koeumı 
mesn1 tutmak gerek, Benae NfJClllıııım 

talil "1'11111 ki, tam zamanmda kooa.. 
amclan ayn1clJ. B8yle r.evblz. tıynet. 
shl bir a4am1a Bmrlbltl ~ )'&· 

uk olordo. O ela, 1m de Dd ge.ıl fi. 
pekwlplL, 8isl lııerk• JlolrlMpN ... ! 

&m KAÇ GON BONB& •. 

Şahlkutm kOt!MI gelcU.. a.-e. 
Hal öpd; kllr cUle4L 

Vfl Şahika cınu at1MU, 
Vedaı yaptıfma plpMn ..... p. 

blydL 
Eklemle o ıeco iMiaya gelir plmes 

Dk iti kanmam bo,_.. ........_ e.. 
da. 



t 
t er 

Pari~~m. sonra, bir çok Fr:ın· l Bir bisıkld ta>\ ... ır;oo flarlka 
~ _şeh1rlerınd~ de vclo • taksi ve l mal olmaktadır. Halbuki bu pa· 
ısiJ?et • taksi, denilen bir nev1 ra ıle vnktiı le :rnükemmcl bir o· 
akıl vasıtaları kuHantlmakta· tomobil aimak n.l!kündü ve bisik 
r,. . j ı-eı · taksiler ay~ 1 bir lastik es· 

Akla 
gelmeyen 
şeyler icat 
olunuyor 

lnsan ya.58-dıkç:ı, önünde yeni 
yeni terakki sahalarının açıldığı· 
nı görüyor. Seneler değil, aylar, 
hatta haftalar bile, onu yeni ke 
şif]er, yeni icatlar, hiç değilse 
yeni tekemmüllerle ka.rşılaştırı
yoı. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

Bıs.ı"klet - taksıler, pek tabii kinı ı-tedirkr 
arak lbir ihtiyacı karşda)'3lJ1!· ,.._,,_..,.--··--..---------...... .... 
ek için vücuda getirilen bi ı 
ombinezondur. Harpten sonr. 
·aşamasına ihtımal olmamakl 
era:ber bu garip nakil vasrtas. 
iın ismi hlgatlere geçeceğiıı. 
sla şüphe edilemez. 
Pariste 1000, Nistc 50, J{and 

O, diğer şehirlerde de hcnü7 
yılan tesb:t edilemiyen bir çok 

isiklet · taksiler me\ cı:ttur 
Belediye reisinden • , aacie nl 
dan hıç bir fert bisikset · 

taksi kullanamamaktadır; bu i~i 
apabilmok ıçın permi alm • 

cap etmektedir. 
P;?rmi almak da kolay bir ı 

değildir. Bırincı şart, 21 yıışını 
ikmal etmiş bulunmak ve S?.bı~ 
kasız olmak; ve 200.000 frnnklıh. 
Lir sigorta polıçesine sahip ol 
mak lc1.zmtdır. Böylece her bic;ılı: 
Jet • taksinin sebebiyet vereceğ. 
herhangi bir kazanın zarar ve 
ziyanınm ödenmesi tcmın edil 
rniştir. 

Bisiklet · taksılerı kullanacak 
lar gayet çetin bır m~tihandan 
~çirilmektcdir .Çaiışacağı şeh 
rm yollaırnı, seyrüsefer kanunla 

rını pek iyi bılmesi ic·lbPtmek~~. , 
dir. Bu imtihanları rr.uvaffakı 
yet le geçiren her taksıciye f otoğ 
raflı bir vesika verilmektedir 

Bisıklet; • taksiler, kat'iyeIL 
saatte 20 kilometre süratten 
fazla yapamazlar. Aynı zamanda 
iki bisiklet · Tnksi arasında re· 
kabet ve yarı~ kat'iyet'i.e mene: 
d!lmiştır. Bu ta.ksilerın istasyon 
ları tesbit edilınitşir. Senelik 
vergileri de 250 franktır. 

Taksinin ağırlığı t:iO • 90 kilo 
arasındadır. Bu taksilr~rlen ba 
zıları hu.~ta rıaklı ıçin .ususi bir 
tipte yapılınışur. Bisil,Jet 
takc;iler ekseriy:ı ı.ki kışi tarafın· 
dan kullan.ım~ladır. 1.lLldn bir 
kişi tarafından idare edilen!eri 
de vardır. Bisiklet taksiler ;çin 
tesbıt edilmiş bır m-Odel bulun· 
mamakla .beraber hcrkell yaplt.t{l 
taksiyi belediye mWıend sine 
muayene ettirip bir mU\ afıkıu:ı. 
me alması şarttır. Bu lcıksilc.e 
de numara vcrilnıekted11. 

Holivutta 
Harp 
Meclisi 

lnsan, bu zeka ve kahıliyet e. 
scrlerini gördükçe, bu yaratıcı 
kudret ka.rşrsında şaşırıyor ve 
dünyada. yapılacak bir şey olma· 
dığına hukmedecek bir hale geli· 

iCABINDA GUNDE 3KAŞE 

•• 
ALINABiLiR 

yor. 
Bakınız, bir lngilız sütçüsü vermek için aleti eline alıp da 

bıle, nasıl ibir şey kcşf etrniş. konuşmaya ba§f aymca, böyle bir 
İngiliz sütçüsü, in~ierinden şey gömıemiş olan dük, büyük 

• fazla süt a]mak için çareler dü· bir merakla, aleti kapıcının elin· 
"'ilnilyormu§. Süt nedir? Su.. den kavrıyor ve kulağına götürü· 
Öyleyse ineklerin fazla süt ver· yor, Birdenbire kızarıp bozara· 
meleri için çok su içmeleri lazun. ra.k fileti bırakıyor; çünkü. ka· 
demiş ve dikkat etmiş ki, su ne pıcısma hitap ettiğini zanneden 
icadar soğuk olursa, inekler o prensesin: 
kadar az içiyormuş. O halde, su· - Aman, benim burada olma·· 
yun ılıtılması lazım. Buna da ko· dığımı söyle .• Şu gevereyi sav! 
lay bir çare bulmuş: İneklere su Dediğini 'işitiyor. 
verdiği 7..aman, yalaktan, hafif • * • 

Bu 8Utunlarda olmyueolarmnzın p. 
.ı:ctemJzln batlık yanındaki kupoula 
birlikte gönderecekleri 
EVLEN~IE TEKLİFLERİ, İŞ ARA • 
l\IA, İŞ VERME, ALIM, SATIM 
gibi t!carf rn:ıhlyetı haiz olmıyıwı kU 
çük IU'ınlar parıuıız o~rolunur. 

bir elektrik cereyanı geçirecek. Ecnebilerin iddiasma göre, 
yalağa akan su, böylece, ılma· böyle hir hali de, Acem Şahı Mu· Evlenme teklifleri: 
cak. za.fferiddin'in b8.§ına gelmiştir. • Yaıı 19, boy 165, kUo 63, al.yah 

Siitçü, düşündüklerini yapmL~. Şah, Avrupaya seyahatinde, gözlü, esmer, lise son sınıfta, hayatını 
Adamın 17 ineği varmış. Bu kü· Nis"e uğramıştı. Otel müdürü, çalışmakla kazanan bir genç, tahsUI. 
çüctlk, fakat pek mühim ke§fi telefonla görü.§tükte!'l sonra, Şa· ne devam ettirebilecek, temiz bir al. 
:.myesinde, her gün, 150 litre faz· S"ll önünde eği]ir ve dairesinin leden. esmer, mUtenaslp vücuUu, güler 
ıasüt almaya başlamış, emirlerine hazır bulunduğunu yUzIO, ıs.20 yaşlarında bir kızla ev. 

Ne dersiniz, oda mı süte su söyler. ıenınek istemektedir. (Zavallı Lfil!I) 

carıştınyor? Nede olsa, bi:ilin Şah, o zamana kadar telefon remzine mürncıı.at - 270 
ı;."titçülcrin terkos suyu kariştır görmediği için: • Yaş 28, lxıy 180, devlet memuru 
ınasına benzemiyor. Onunkis· _ Nasıl, bu aletle, istediğinw, bir evi bulunan bir bay; Zengin bir 
meşru hile. kimseyle görfu?ebiliyor musunuz': bayanla evlenmek istemektedir. GU. 

Sütü çoğaltmak, sütten ipeki · Diye hayret gösterince, mü· zelllk \'O ya~ mevzuubabs değildir. 
çorap yapmak ibir icat sayılabil dür: tophane) remzine müracaatları. 
se, aşağıda zikrettiklerimizin ya - Evet, ha.%etmeablarmı ttf I~ arıyanlar 
nında, birer çocuk oyuncağı ma· min ederim. • 18 yaşımı:ı s inci sınıftan çıkmış 
lıiyetinde kalır. Der. genç bir bayan; resınt, husuat ticaret 
Fransa.nın Ren şehrinden pro· Şah, telefonla nasıl konuşuldu hanelerde. oUrolarda, yazıhanelerde 

fesör Lüsyen Danyel isminde bir ğunu anlamak isteyince, müdiir, 7e buna bcnziycn mUesseselerde ça _ 
nebatat alimi, öyle bir nebat neresiyle görüşmek istedij'pni so· ıışmak istemektedir. (ZCrrln) rem _ 
yetiştirmiş ki, koklerinde pata rar. eine mUracaat. 
tcs yeti~irken dallarında nefü:ı Muzafferidtlin Şah. bu sual • Maariften daktilo ehliyetnamesi 

TakSller, günduzleri 50 fraııga, do~tesler sallanıyorm~. kar$tsında. manalı mii.naiı güler. olan ve muamclAt takip l§lerlne vuku. 
r,-ecclcri 60 franga kira?aıırnaktc· Ya. evinizi döşediğiniz mu· Elize sarayı, yahut bir sefaretha· fu olan bir genç iş aramaktadır. )Er· 
dırlar. Bis'klet · t31mi!er bir a şanba gibi öyle dürülmüş çam ne ile görü.c:;mek istemez. Bunun, oıoy) remzıne mUracaaL 

tadır. (F.E. X) remzine müracaat. 
• Türkçe, transızca ve almanca bi

len genç bir bay; mllesseaelerde veya 
clddt bir yazıhanede çallfm&k ıate • 
mektedlr. <R.P) remzine mllracaat. 

• Bir tıp talcbeaıl, ehven 
ortaokul ve lise talebelerSDe 

tıyaua 

ftz1k. 
kimya. cebir, geometri ve biyoloji ders 
teri vermek ıstemektedl.r. Evlere de 
gt®r. (M. Kr.) remzine mllracaat. 

• Lise 1 den çıkml§ 19 yqmda bir 
genç kız, herbangt bir mnesseaede va. 
sat bir ncreUc ç~mak ıatemekte • 
dlr. (Bahar 118> ~e müracaat. 

• 18 yaşında orta okul mezunu blr 
genç, alleslne bakmak mecburiyetinde 
kaldığı için, resın1 veya busus1 bir 
müessesede çal~mak lstemektedl.r. 
(Çaıışkan K) remzine mllracaat. 

• Orta 3 te okuyan Anadolulu kim
sesiz bır talebe, herhangi bir müesse
sede evıo.t gibi çaiııtınak istemektedir. 
(Y.S) remzine mnracaat. 

• 42 y8§mda bir bay, rennt veya 
husus! bir yerde odacılık. kapıcılık gi. 
bl iş aramaktndır. TB§raya da gtder. 
<Halil) remzine müracaat. 

• Orta oltul mezunu, riyaziye.si kuv 
vetll, yazısı g1lzel. çalışkan, ciddi bir 
genç, yazıhane, Ucarethane, veya bu· 
na benzer herhangi bir yerde çalıf
mak istemektedir. Evinde yazı l§leri 
kabul eder, kaalyerl!k le yapar ( .Aııll 
Tllrk çocuğu) remzi.ne müracaat.. dam taşırsa kilom.:trcde ı!d alabileceğin•zi hatırmı1..a getire· kendisini aldatmak için, kurui· • 19 yaşında, ilse ıı den çıkmış bir 

frank elli sant'm: ikı kişı taşı bilir misiniz? O da, icat edilmi.o:ı. muş gibi düren olduğunu zanr.ıe· genç Ttirk bayan: resmi. husust. tıca. 
dıklan takdirde üç frank cllı sru: Yumuşak, elastikli ve makasla der: rethane, yazıhane ve buna benzer mü. Müteferrik: 
tim alırlar. Yani bir saat için kesilebiliyormuş. - Bu söylediğiniz ycrlerd<- e~ııeselerde tahsili ile mOtena.sip blr SATILIK ARSAi.AA 
taksi alan bir müşteri 24 frank Bundan sonra, gözle değil, ba"ka telefonlu yer vok mudur? vazife aramaktadrr. (Müberra) rem . "' Usküdarda Doğancılar yokuJu 
verir. Eğer müı;terı iki ise ::Sl• kulakla yazı, okunabilccc~ini Diye sorunca, otel müdü Ü, 7.lne müracaat. b8§mda, bozacının yanındaki arsa lle 
frank alır. Ayrıca gece zamrr 

1 
isitirseniz. rntifc sanmaym•z; Şahın önüne telefon fihristini • Mütehassıs bir muhasebeci, dalmt KadıköyUnde çaroı içinde SöğüUüçe,,. 

un yüzde ellidir, cünkü doıitor Turnye d'Albn is getirir ve: veya gUnnn muhtelif saatlerinde çalış me çıkmaz sokaktaki iki evlik arsa 
nıinde l>ir filim, profesör Bar'Je ! t B adak' d } . mak 1stem kt dl {A G ) mzin ü Taksi sah;binin ünlük ı~azancı - ş e.. ur 1 a res erıı · (! e r. · · re e m satılıktır. lstıyenlerin Haber gazcteaı 

60 1"0 f k b'rlikte bir alet icat ebniı:ıler. Bu h s· J •• ··....,.b'J'rs' · racaat. • .:ı rrııı arasındadır ~{ en ıv e gonı-~· 1 1 ınız. baıtmUrettıbl İhsana mllracaatıan. 
Bu acaip nalnl vasıtaları ·iş aı· alet, yazı satırlarnm ses haline !Yye cevap verir. • Allevt vaztyetlnln bozukluğu yU. 

makta hic te Miclük çekmemekte getiriyormuş. Şah, fihristin bir sayfasını a· :ı:ündcn orta 3 ten çıkmış bir gene;, ya. Aldırınız.: 
dirler. IInlk, daha ziyade hu YENİ ŞEYLER BAZAN çar, parrnağrru bir numaranın ü· ıı '-e tahsillle mütenasip biri§ ara. Aşağıda remlzlert yazılı o1aa o. 
' ·-ks'l ı ~. 1 c A ~ı TIY zerine kovar ve b" adresle ,,.;;. Lİ"'· maktadır. < 544 Neiş) remzine müra . ku .. 'Ucularım-- ---larına -•en = ı erıe gezme:Vten revk almak· NSANLARI ~ R OR .... ' " "-- ...... .~ 
tı:ı.dır. Fakat taksiciler, tren is· mek istediğini söyler. Bal~ıiır, caat. mektuplan ıııarebanem!zdeo (pat.ar. 
td.Syonlarından otellere iüi.iı:ztari Yeni şeylerin icadı, bazan gü· Şahın görüşmek istediği yer, • Muhasebe işlerine v~kıf orta yaşlı tan hariç) her~ sabahtan öğleye, 
götürmek yüzünden para ka?.a lün~ vakalara sebep oluyor. bir şemsiye fabrikasıdır. Yirmi bir bay, yaınız cumartesi günleri öğ. kadar ve saaı 11 den sonra alchnm· 
nırlar. İşte bir tanesi: dakika sonra da mükaleme baş· ledl!ll sonra saat 18 e kadar hususi tarı. 

Tabii bu nevı taksllerin kaza- 1870 senesinde.. Daha telefe- lar. mUesseseıerde çalışmak istemektedir. (Tunalı) (Deniz 18) (833 E) ·(Yıldız) 
hı.rı da az değildir. Lastik patlar, nun yeni taammüm ettiği sıra: Şah mikrofonda sorar: <Ay yıldızı remzine mUracaaL (Ciddi) (Uygun) (Y.Ş,) (Klltllphane) 
parça kırılır, çarpışmalar. Fakat larda .•• Romanya prenseslerind,m - Kimsiniz? Orası neresi? * 26 sene telefon idaresinde muha. IH,K, 213) (Eclar) (H.T. 8) (Anlap.. 
ne de oJsa otomobil k!tlığındn rrb, ge}ip giden ziyaretçileri an· - Şemsiye fabrikası. Siz kim bere memurluğu yapmış. mOtehaasıs hm) (N.U,N,) (El) (Ayla) (C,lıl.) 
Patis halkı bu garip nakil vasıta· lamak için, salonu ile kapıcı oda· siniz? daktııo ehllyetnamesı bulunan, fran. (A.L.) (A.A.) C:M.Z,E) (Nadide 79) 
!arından pek çok hoşlan~akfa, sı ara..<;mda bir telefon teli ger - Ben, Acem Şa.hı. an:ca bilen bir bayan, iş aramaktadır. (26 Sezen) (Nokta) (Yedek denizcl) 
yoıdan geçen taksileri durdunr.ak diriyor, Malfunya, o zamanlarda Fa'brikacT, "Acem Şahı'' cev:ı· (Kord!) remzine müracaat. (Ad.) (İ, t11kan) (B,l, Kaya) (R.U) 

Amerika_ Japon harbinin Uk gUn _ için de şöyıe bağırmaktadırlar: telefon iptidai bir halde. bnıı almoa, lbir rnUzibin kendisiy • Eski harfleri okuyup yazan, dak. (26 Sezen) (Ümit 8) (Yedek denizci) 
lerindo Hollvut bUyUk bir telli.§ içeri. _Hop! •. Velo . Taksi!.. Bir gün, gayet kibar düklerden le eğlendiğini zanneder ve: uıo bilen, muamelU tşlerlne vAkrt bir (Sezer) (H.R.K.) (S.H.G.) (GörgWll) 
sinde kalmıştır. Zira Hollvut bir hava biri ziyaretine geliyor. Kapıcı, - Ha.yd:i, oradan., Zevzek! az da fransızca bilen bir bay, resm! (Yeşilgöz 19) (M. 88) cK.N. Mehtap) 
ırtıcumuna kal"§I yer yüztınOn en mu. · C. T. E. dükün geldiğini hannnına. haber Der ve telefonu kapar. veya husu.91 bir mnessesede iş aramak. (Emekli) (S.S.) (Müberra) •(A.G.) 
dafıı.asız ljclırldir. Koca gehlrde bir tckT--------------:--------------------------------::--------------.1 (2248) (Gülçin) CPenbegül) (Bahar) 

sığmak yoktur. DUnya harbi ba§lar- 1 L (Şen Yuva) (F.F.) (Deniz) '(Aalan) 

ken HoUvutt.a ilk Btğmaklar yapılmış. ... __ H zkÔ. lJe___ şı·şm an Zayıf s. LUNEL Beyoğlu s Uncü aulh hukuk bAldm· 
b.r. Fakat in.sanlar için d<ığ11. sahte ve llğinden: 
filWer için. 9•21877 

Hollvutun en kıymetli ~yası bu sah Nikola"•ef istasyonunda iki nh. l>i nu"•"i vıe '-'akışıkh 1 Aynı zaraf-' rum ..... Stanı'slav madalyam var. d Bozkurt em!A.k müeueseal. tarafm. t:e 6lü " " ..... " "" "' enbirc höyle yüksl'lmi~siniz! Ilı, 
lerdlr. Sinemada öldükten son. bap karşılaşmışlardı. Ye şıklık! Ah. yarabbi! E, nasılsın Aldığımız aylık az ..• Her ne ise! hi, hit dan; evveli!. Kızıltoprak Feneryoıu 

ra döşeğinde veya mezarında glirdUğU Bunlardan birl şişman, fü7.nri baknhm'l Zengin misin? Evlendin Karım musı'kı' derslerı· "er"yor, ş Yaverağa sok. 1~ numarada ve aonra üz ı;.. • işııı::ın, yüıiinii lıurııştıırarak: tz 
n arUst, ölUm takllcll yapan hnklkt 7.nyıftı. Şişman, l>iraz evvel gar lo. mi? Gördü~ün gibi hen evliyim... ben, ait~çtan husu<ıl tabakalnr ya. - Haydi ,canım ıtedi. Bu tav- mir Kal'§ıyaka Sadıkbey .ok. 8 No. 
sanatkll.r değil bu sanatkArm sureli knntasında öölc yemeğini :rcnıisti, Bu, henim kanın Luiza, aslen pıyonun. Çok güzel tabakalar! Ta.. rın Jıurada yeri yok. Seninle çocuk- da mukim Bay Nafize gönderilen 
marurusada yapılmış mankenidir. HoJI dııdaklan, olgun iki vişne glhi p:ı - Yıınl~enbah nilcsinden ... Lüt~ran.. nesini birer rulıleye salıyorum. luk urkaılaşıyı7. w nraınızdn rürlıe davetiyeler bllA tebliğ geldi#inden ta. 
vutta bu sanatı yapan Katerln Star. lıvordu. Bu da of;lwn Nafannil, orta üçün- Eğer on tane veya daha fazla ala- rnrkı ofamaz! lep veçhlle 20 gUn müddetle müddeL 
berk isminde bir kadındır Bu kadm Etrafına malağa şarabı ile flcur eli sınır talebesi. Nnfan:ıil, bu be. na, anlıyor musun, ten:ı:llat yapıyo. Zayıf, daha ziyade biizülcrck ri. aleyhin berayı Ist1k1Ap mahkemeye 
ş.lnıdlye kadar Geri Kupcrln 221 ô1ü d'ornngc kokusu ynyılıyol"du. Zn~ır nim çocukluk arkadaşımdır! 01"ta rum, şöyle böyle geçinip gidiyoruz. yakar br güliişle: gelmesi için gıyap kararmm na.nen 
mankenini, Erroı Elinin 100 küsur ise henüz şimdi vngondıın çıkmıştı, nıeklcple ber:ıher okumuştuk! Nezarette hizmet ediyorum, •imdi tebliğine karar verllmi§ ve mahkeme 

k~-'-l v - Aınırn efendim, nasıl olur. dive Unü 1 6 ıı: 9"" ta-''"'-
man ~ yapmı§tır. Bu mankenle _ çanlnlar, bohçalnr ve nmkan·:ı ku- • ·arnnail, biraz dü.şündü ve up. buraya tayin olundwn, ı:ube mu~dü- .ı g 0 an .u • ...., ıuuue mOBadif 
riıı lm 

r- ·ı mırılclnndı. Zatı devletlernn Jutur. ._ ""' u yapı aBI çok müşkül olduğu için tıılarln ·yfiklüydü. Jamhon \'C lrnh,·c kasını çıkarilı. rii olarak... Burada çalı~a<'n"ım. çarşam ......... n saat 10 da mahkeme. 
H li t h 

., e kar dikknllerlnl' mazhar olahilmek d h b ı 
0 vu er rseydcn evvel bunları sak· teh·esi kokuyordu. Arkasından u. Zayıf.· Ya :sen, naı:.ılııın? Her halde neza• e azır u unması veya bir vekil gön. 

1 
dü Aciz bendeleri için ıasnvvuru im- d k 1 amayı şUnmO§tür. zun çeneli, zayıf bir kndın b:ı:;ını - Orta nıektente beraber oku- retlerin birinde daire müdürü fa erme.si a 

8 
takdirde muhakemenin 

Am 
., • kansız bir saadettir .• İşle bu, be- ,.ıyabmda görtll .. ,.eıH ..... 1·---

erlka • Japon harbi pntJadığı uzatıyordu. Bu onun karısıydı. Bi. ctuk ! diye ıdeYnm etti. Hatırlıyor lan olmtL,sundur'l Ha? 0 
"" "'.,.yap~""• mL 

vakit başta Geri Kuper, Geri Gran raz ötede de tıztın boylu, kı.sıl güzlü musun seninle nasıl alay ederler. yerendi hazretleri, bendelerinin oi(. kamına kaim olmak üzere DAn olu • 
,.,.. k Şişman: hıın !\afanail... Zevcem, cariyeniz. nur (1807) 
n.uçü Duğlll.8 Ferbruıks olduğu hal bir nıeklepli dunıyordu. Bu da oE;- di? )lektcbl' ait beylik ki!Qbı ı;i. --·-------------
d b1 t la tı - Hayır .d .... bf d h Luiza, lüteran olmnk haschi-.•Je •.• 
e r op n yaptılar w sığınak iş. lu)•du. gara ile yaktığın için .seninle ile. • o ... um, raz a a " Beyoğlu 3 üncü aulh hukuk Mldm. 

lcrl il l 
-.·{ikselt ""pJ' D tık ı Şişman, bir s,'C'-'lcr söv. lcın-•·, 

e mc§gu oldular. Yalnız bu sa . Şişman, zayıfı görünce: roslra<I, tli~"C ala'-' ederlerdi, bana .ı ' " 
1 en, ar nazır o - " '(...,.. llğinden: 

tk 
J dum İki ld d ı itiraz etmek istedi, fakat zayıfın 

na Arlar canlanndan evvel senaryo· - Porfiri)', diye bn~ırdı. Sen da, nıüze,·irliği sevtli»imden, E- ··· yı ız ma a yam var. 942/878 
1 

ı; Zayıf b" d bi d yüzü o kadar ubudiyet, tatlılık ve 
arını düşündüler ve yer altından na. misin? AT.izim. dostum! Ne kadar fıalt lakabını takmışlardı. Ha_ ha . ' ır en re sarar ı, taş Bozkurt EmlA.k mlleaaellU! tarafın-
ı kcsildı' fak 1 - ~ d" t t r hürmetten doğan bir nevi ekşilik 

sr senaryo yapab1ilrlz diye uzun uza.. zamandanbcrl aörüşmcmişlik! hu ... Çocukluk! Korkma, Nn!anaill ' a yuıu or ara a çar dan, evvela. Ktzıltoprak Fen•rvnlu " pıld " ı · d ifade ediyordu ki naıırın midesi _,,_ 
dıya mllzakere ettiler. Zayıf, hayretle: Onu dn.hn yn:klaş .• Bu da benim ı; goz erın en kıvılcımlar sa• Yaverağa sok. 15 numarada ve aonra bulandı. Zayıfın bu tavırlarına tn 

Bu h~rp mecllslnin uğraştığı mesc. _ Aman Allah! dı,"(}i. Mişnl Co- karım, aslen Ynntsenbah .. Lüle- çılnıağa ba~ladı. Büzüldüt ezildi, haınmül edemiyerek başını çevirdi İzmir Kar§ıyaka Sadıkbey .ııok. 3 No. 
lelerden iklnclsl de Holivudun en kıy. cukluk arkadaşım! Sen, nereden ran... d'lraldı... Cantaları, boh··aları ,.e da mukim Havva Atıyeye gön~rile.n • ve elini uzattı. 
metil cşya,sından blrlsl olan hayvan . çıktın Nafanııil, biraz düşündü \'e ha. kar1oıı kutuJıırı da büzüldü, ~uruş. daveUyeler bil& tebliğ iade edllmlf Zayıf, uzatılan elin yalnız iiç 
lann bir bombardımanda nasıl muha. İki dost, iic kere kucaklnştıl:ır '\'e basının arkasına .saklnndı. tu... Karısının uzun çene.si daha talep veçhlle 20 gün mUddetıe gıyap · el pıırmağını sıktı, hütün vücudiyl<' 
faza edllccı:ğlnl araştırmak oldu. Alı•. yoşlarln dolu gözlerini blribirlcri. Şişmnn, memnuniyet dolu göz- zıya e uzunJaştı; Nı.far,ail, hazırol kararının DA.nen tebliğine ve felecek ,, yerlere kadar eğilerek sell'lm verdi 
km aslanlan ve kapltuıl, arı terbiyeli ne diktiler İkisi de hoş bir şn~ın- lcrlc dostıınn bakarak: 'eziyetine g~•j ve yakası kapalı ç· 1.1 'b' :::elsede mUddelnln p.hit dinleteceğine f k .,.... ve ın ı er gı ı ''hi • hi _ hi'' diye k 
o lan, köpekleri, ıtempanzeleri mu lık geçiriyorlardı. - E, nasıl yaşıyorsun, dostum? ceketinin bütün dü~melerı'nı· ı'lı'k• .. arar verllml§ ve muhakeme gtınU o· e; guldü. Karısı tebessüm etti. Nara. 

ho.!aza etmek için yapılacak 8....ı..... .. k. Öpüştilkten sonra, zayıf: dedi. Xerede calışıyorsun? Rütben ledi.. lan 6.5.942 tarihine müsıtdlf Ç&flam-'b~ nail ayaklarını blribirlne carparnk b 
ıara btr milyon dolar sıırfedllmesfn" - Aziz dostum! diye başladı. ne? - Bendeniz, beyefendi hazret• a gUnü saat 10 da mahkemede hazır ..._ reverans yaptı ve kasketini yere .. 1 .... rar vertldi. Fakat yılanlar, filler Hic beklemiyordum! Ne lesndüf ! - Mcınuriyclleyim, azizim! İki leri. .. Çok memnun oldum ı Dcneıbı ..,u unmaaı veya bir vekil göndermesi 
tt nhı düşürılii. Her üçü ele hoç bir şaş_ ..... ta 

ms ar ı~·n 8'!ğınllk yapmaya lmkO.n Dur sıınn söyle h:ıkııyım eskisi g;. senedir ıııuraldp olarak bulunuyo- lir ki çocukluk arkadaşı ve bir: 1
""• kdlrde muhakemenin gıyabında 

görOlme 1 a.-----------------'"'!'----------------------------•k•ın•l•ık~i;c.:,ıı.:,1d~e~k:a~la~k~a:l~m:ı:şl:n~r:d:ı·--.!~öMlleceği gıyap kararı makamına 
kalm olmak üzere llAn olunur. (9806) 
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