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ovyet· ricatı bozgun 
a ı d ı? ihtikarıa mücadele hareketi 

. çok müessir oldu 
ıcaret Vekili bu sabah alınan tedbirleri 
ve akredetif hesaplarını tetkik etti 

rn i 
ntanvan ga~etenerı Rus 
heznmetn(f1)tt anıatıyoıroaır: 

Kayaklı Finler önünden Sovyet kıtaları perişan bir halde 
kaçmaya çalışıyor 

Fin harbini 

r.·· .............. , 
JMiLLI ŞEF 
t Halkevlerinin mesai

sini tetkik ettiler 
Ankara, 22 (A.A.) - Re

isicumhur İnönü bugün uat 
11 de Halkevine gelerek 
Halkevleri danışma komite. 
sinin içtimaına riyaset bu

anun bugünlerde Meclisten çıkacak • 
~ay yüzde 40, deri yüzde 30 nisbetinde ve di-: ıl kbahara mı bırakıyor 

yurmuşlardır. 

Milli Şef, bu toplantıda 
Halkevlerinin bugüne kadar 
olan çalışma tarzlarını ve el
de edilen neticeleri tetkik ey. 
lcmi~ler ve Evlerin bundan 
sonraki mesaileri için yeni 
direktifler vermi~lerdir. 

ter emtia fiyatları muhtelif miktarlarda düştü 
"ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu bu s-· · da ihtildra karşı 
itı ta dan müca~el~ ted~irler~le meşgul clır.u~ ve Mat dokuz 
· t haren Takas Lımıted Şırketınde temaslar yaparak şehrimiz
\1Ctkiklerini bitirmiştir. 
c ekiJ, bilhassa, piyasamız ın ihtiyacı olan malları getirtmek ! 
~ llluh~.elif ticare.t g:up ve birlikleri;ıe verilen akreditiflerin he- f 
c• nı gozden geçırmış ve alınan tertıbatın muhtekirleri yola ge. ; 
~e k~fi bulundwuğu neticesin.e varmı~tır. : 

-ı·· a~mı Top~ttoglu saat on hır buçuga <loğru Mıntaka Ticareti 
~tluğüne gelmiş, kendisini ziyaret eden Vali ve Belediye Reisi i 
1 ırtrdarla görüşmüştür. J 
~ (Devamı 3 üncüde) i ............... .... ............................ . 

fırtına bütün Balkanlar ve 
Tunayı altüst etti 

~aradenizde ve Egede vapurlar limanlara 
iltica ettiler 

y Ugoslavyada kar münakalatı 
durdurdu, vagonlar de\'rildi 
lıtclki gece başlayan karayel 
.. :V.ı dün de devam etmiş, de
. birçok kazalara sebep ol -
~t F . ~ · • ırtınanın Karademzde 
~:anlarda çok §iddetli oldu. 

§ılmaktadır. 

~il vapuru birçok tehlikeler 
<tan sonra 1nebclu lima • 
~l:tt-.ıstır d ~ • 

il.."lyadan limanımıza gel -
'. Olan Trak vapuru da müt
~t tipiye tutulmuş, yoluna 

. Cdemiyerck M udanyaya 
·~~tür. 

~llldal:tan kümür yükü ile 
Q ı 
ı-" a gelen Recep kaptanın 
llıdeki 29 tonluk "Suluka-

~0to·· ·· b w "h 1. d ru ogaz mco a m e 

~~-yakalanmış ve bu yüz. 
~orü bozularalt suların ce
": kapılmıştır. Bir müddet 
~ bir halde dola5<ln motör 

lar mevkiindeki kayalara 
~l'a.k parçalanmış ve batmış
;cep kaptanla oğlu 18 ya -

't braııim, tayfalardan Mus • 
\ İnebol:.ılu İbrahim boğul. 

dır. Diğer iki tayfa kur -

' ltıır. 
'

0
Pta fırtma 
~22 (A.A.) - Bu gece 

sabaha karşı başlryan fırtına git
tikçe şiddetlenmektedir. Karade _ 
niz çok dalgalıdır. Vapurlar se . 
ferlerine devam edemiyerek li _ 
manımıza sığmmaktadırlar. 

Karadenizde ve Tunada 
münakalat durdu 
Bükre!, 22 (A.A.) - D. N. B. 

ajansı bildiriyor: 
Şiddetli bir kar fırtınası, dün, 

Karadcnizde ve aşağı Tuna üze -
rinde seyriseferi durdurmu~tur . 
İngiliz barnlıralı Tomi9 sarnıçlı 

gemisi, Giumisi, Giurgin petrol 

limanı yakınmlda batmıştır. Mü -
teaddit vapurlar ve romorkörler ~ 
hasara uğramıştır. Sahilde hara. 
ret derecesi sıfırdan aşağı on be-
şe düşmüştür. Bükreşde bütün 
trenler mühim teahhurlarla gd -
miştir. Hükumet merkezinde fır. 
tına oldukça ehemmiyetli ha~rat 
yapmıştır. 

Balkanlarda ve 
Adriyatikte fırtına 
Belgrad, 22 (A.A.) - D. N. 

B. ajansı bildiriyor: 
Dalmaçyada ve Bos.nada fırtı -

nalar hüküm sürmektedir. Adri _ 
(Devamı 3 üncüde) 

................................ , 
Londra, 23 (A.A.) - Deyli Ekspres gazetesinin Amsterdam muhabi

ri gazetesine şu telgrafı göndermiştir: 
"İtimada ~ayan bir membad_.:ı öğrendiğime göre Ruslar ilkbahara 

kadar Fiiılandiyaya karşı yaptıkları harekatı durdurmağa karar ver· 
mi§lerdir .,, 

Hakiki bir felaket 
Amsterdam, 23 (A.A.) - Havas ajansı bildiriyor: 
iyi bir kaynaktan alınıp Norveç ve İsvcctcn Helsinkiye gelen hal>erler, 

uzak şimal cephesindeki Rus ricatinin, hakiki bir felaket denecek 
nisbette arttığını göstermektedir. Ruslar, kaçarken, mühim miktarda 

Bulgar sefiri Cumhur 
Reisimize veda etti 
Ankara, 22 (A.A.) - Bul. 

garistarun Moskova elçiliği. 

ne tayin edilen sabık Ankara 
elçisi Krlstof bugün aaat 16 
da Çankaya köşkünlde Reisi
cumhur fnönU tarafından k~ 
bul edilerek arzı veda eyle 
nıiştir. , ....... ,, ............... . 

malzeme terketmel<tcclir 1 er. · ··························'""""'"'"'*··········-..... ···m------...... -..tı 'Bugünkü Sayımı7l 

Helsinkidc Ruc; bomlı:ırtlrm:mmda h·:ırab olan hin:ılann enknn altmilan felaketzedeler Irnrfanlma. 
y ı;::Uı~ ılıyor .•. 

Sovyet tebliğleri iş'ara değer 
birşey olmadığını bildiriyor 

Buna rağmen muhtelif membalardan gelen 
haberler Rusların 25,000 zayiat verdiklerini 

kaydediyor 
Roma. 23 (A. A.) - Stcfani: 

I lt'f Jb't7 P/E!l9!) 
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ABmanyada 

Bir tren 
kazası 

daha oldu 
20 ölü, 40 yaralı var 
Londra, 23 (Radyo) - Dünk<i 

büyük tren kazasından sonra bu 
gece Almanyada diğer bir kaza 
olmuştur. Friedridıschhafen hat. 
tındaki bu kazada 20 kişi ölmilş, 
40 kişi yaralanmıştır. 

Bununla, harbin ba~langıcm
danberi Almanyada vukua gelen 
tren kazaları sek.izi bulmuştur. 

Dünkü kazada ölenlerin sayıSJ 

162 olarak tesbit edilmiştir. 

Bir ısveç ve bir italyan vapuru battı 
Roma gnzetelerl, Uç dört sütun. 

luk başlıklar altında Rus - Fin 
lıarbi hakkında haberler neşret
mekte ve bOtün cephelerde yapL 
lan Fin mukabil taarruzları neti
cesinde T:.usların uğradığı hezime
ti tcbarilz ettirmektedirler. 

ikinci gönüllü kafilesi 
Stokholm, 23 ( A.A.) - Tkinci bir lsveç gönüllü kafilesi bura

clap Finlftndiyaya hareket etmiştir. 

( Ya~m 3 ünc6de) 

Gece ışıklar söndürülecek 
ıUoskova, 23 ( A.ı1.) - Lenıngrad ve civarında 100 kilometrelik 

İtalyan gazetelerinin sureti mah- !>ir c:aha dahilinde gece ı5ıklar masl:clenccektir .• 
susada göndermiş oldukları muha. • 
birleri, darmad:ığınık bir va1Jycttc 
ricat eden Jlug yUrilyüş kolların • 
dıın ve bunları takip eden knyak
lı seri Fin müfrezelerinden bahseL 
mcktcdirlcr. 

B.:ılni körfezine giden yol, 3lmdi 
pek ağır zayiata uğnyan Sovyct 
kıtalnrına kapanmı~tır. 

Haber verildiğine göre yalnız 

Tnlpel mınt:ıl:asında Ruslar muha· 
rcbe sahasında 5000 ölU bırakmış. 
lardır. (Devamı 3 ünciiıde), 

Bulgar kralı maliye 
nazırını kabul etti 

Sof ya, 23 ( A.A.) - Kral Boris, kalabalık bır he}•etin başında 
olarak bugiin ~1osko\·aya hareket edecek olan maliye n..'\zırı Uoji. 
lofru kabul etmiştir. Nazırın riyasetinde ~1oskovaya gidecek ohr. 
heyet, Sovyetler birliği ile Bulgaristan arasında bır lİcart't \'C ıııe): 

sefain muahedesi akdi için müzal:ereye ba~lıy:ıcaktrr. 
(Dlgcr Son Dakkalar 4 Uncö Sayfamızda) 
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Düşündüğüm gıbi: 

----~----~------------~--------
Harp ne zaman bitecek? 

Şarll eephe"linde bir kasırga gibi estikten sonra ıarp cephesine bir 
kene gibi yupışıın harp dünya yüzüne pek ısınmışa benziyor. · 

:>eıııdcrce a.urülcn talımınlcrın bıldrına olarak iki haftada bitmedi-
11 gilu bundun ıwıırı1 dıılıa ild ayda üa bilıniycce{li anlaşılıyor. O da 
Ju:uJıuJcn evvel dunya yüzünde esip milyonların canına, kanına, sa
adı:l ve nıhuııııa ıu.ıl olıuu~ afel gilıi seııdcrco insan küllelerınin kanı· 
nı lur hurUıılı. ıııl>ı emecek; senelerce nesliıniıe bir ralıal nefes aldır

ıuıyacıık." 

licııılı kati bir neticesi değil, ilk şiddetli carJJ1şması bile gör!inml· 
yen bu lıurlno ne luıJar sürecei;i ve daha kaç tane milleti kendi kanlı 

ılrJal.ıınu Juşürcccğı Jaha ne gibi lb lillıllar yapacaAı mcş!.uk. Bu CelA· 
keııo doğuşu )olnız onıı bılfiıl ıştirak eden mıllctleri değil ondan uzak 
kalmak emelinde bulunan sulhsever vo sulha can, gönlilden bağlı mem
Jekelleri de blnbir sıkıntıya düşilrdil. 

Uıırpten o kudıır çekinen ve bıilün gayrelleri ve emeli sulhun de· 
Yamı olan meııılekeliınııde bile harp kötülükleri birer, birer kendisini 
ıöı.ıernıcğe başludı. Hayat şartları ~ylıUe nisbelen çok değişti. Pnlıalıhk 
kıuundarlu levu.tı.in elıııeıuek tehlikesi gö:.teriyor. Jhtikı1r, uranık dev
lelıııılzl ciddi ve tldJetll l>ir milcaJeleye sokmak mecburiyetinde bıra
kacak kaılur siıısi ve re:dl bir Caati}·eıe geçli. 

Harp ArctiııJen uzak kul:ın yur•lu ııııızda bile bir çok lmalAthnneler 
~alışlıruc:ık hıaılıle kulınaılıı}ı lı;in kaıularını işçilerin yüzüne kapıyor, 
bırı;uk nıakinehırl ı,liyeo ellerden, birçok işliyen eli ona ekmeAinl ve· 
reo ınakı ııelcrJı:n mulırum lnrııkıyor. 

Gene diğer meııılekellere nazaran her bakımdan bir cennet telAkkl 
tdebilcceAınıiı yurdumuzda bıle bu kacl:ır kötü ıvaklbi ~imdiden hlsse
itıJıueğe !Jaşlanıın bu harp daha nt" kııdar zaman sürecek ••• 

Daha ne katlar zaman topraklar ın~an kıınlarile sulanacak ve ln
aanlık, açlık, )okıiUzluk, sıkıntı ve ıstırap çekilecek ve harpten hiç bir 
nıenfııııtl ve bir başka milletten hiçbir JstelH olmıyon sulhperver mil· 
lcıler bu emperyalısl boğu,maların kölıl neticelerinden daha ne .kadar 
ıaınan muloz:ırrır olacaklar ... 

Düıün insanlı!ıın ısteğı n menfaati sulhte oldu~n açık ve aşlkftr I· 
te-n onu harp girdabına aıma~a scbcb olanlar lnsanlılıa hesap verecek· 
lerl günü lıic dUşilnrneı ve düşünüp de acaba hiç korkmazlar mı? 

Asım Us, •'fhtlklrl& fktnııadf 
lllllcadele,. başlıklı yar.ısmda Tlca· 
ret Vekili NaunJ Topçuoğlunun lh
tikli.rlB mücadele lc;ln yalnız adliye 
Te zabıta kuvvetlerine mUracaat 
etmedf;;-inl, bilakis devletln bu ne· 
Ti lnzıbatt ve caz:ıf vaartalarmı L 
k inci p!Ana bıraktığını kaydederek 
Tekilln •ehrlmfzde tOccarlarta te
ll'lMmı ve lhtlkAr mevzuu olarak 
ıöze c;arpan eşyadan herbfrl Jçtn 
nılllt bankalar. yahut devlet kon. 
trolu altında o lal\ diğer vruntalıı r
la piyaMda kl(I miktarda stok vU
eııda ı:clfnnek volunrinkf mesaislııl 
&n!atıyor \'e şöyle diyor: 

''Avnıpanın yansında bOtnn 
d!ln:,·nnm yalntt atvast değil, fc;tl· 
ınıtl ve llttısadf n!znmmı da alt eL 
ınck ga\•eslle mcrh:ımetslz ve hu
d utsuz bir harb devam edip du
rurken memleketimizin rııilli mO
d nfna knhlllvetlnl zaafa uftratııcnk 
ıurctre lhtfl:lır hırslanna kapılan. 
lar hııreketlPrlnde serb .. ~t bırakıl· 
1nıyacaklarmı iyi bilmelldir .• , 

c.,.,..~---~-~P.t 
' Yunus Nadi bugllnkll makale. 
8tnde yeni harbde Japonyanm va· 
alyetlnl tetkik etmektedir. 

Muharrir. Japonyanm antlko-
1t1lntem pa.ltta glmıealne takad· 
d llm eden ıılya.sl hMlseleri ve bu 

SUAT DEVRIŞ 

n karşılaştırıyor ve hU!usi serma
yenin dUnyanm her yerinde artık 
devletin himnveslne ıırğmmadan 
yaşamak kabiliyetini kaybetmiş 
bulunduğunu. her yerde dev!etler 
huauşf 11ermayevt devletin umumt 
menfaatlerine hizmet eden şekle 
ııokmat için sıkı kontrol aiste:rnle
rf kurulm\13 olduğunu tebarllz etti
riyor. 

Yeni Sa t,n,h 
Hüseyin Cahid Yalc;m bugtlnkll 

makalesinde Fransanın aan kfta· 
bmdnn bahsetmektedir. ).fuharrlr. 
bu kltabla ve resmf bir aITTıla, rcs. 
mi vesikalarla ortaya bir mesele 
vazedildiği ve bunun da beynelmt· 
tel mllna9~betlerde namUll Uzerine 
verilen sözlere bazı devletlerce ar
tık hlc;blr kıymet attolunmamaeı 
bulundu!hınu kavdederek mllletleT 
arnsmdakl ııivasl mU .. asebetlerde 
eözün ve sefirlerin vaid ve temi· 
natlanna istinat edllebflmm!l !U
zum ve ehemmlvetlnl anlattıktan 
sonra 15öyle demektedir: 

"Tilrklyenln, .fmzalryaca~ hak· 
lı:mda evvelce söz verdiği Ankara 
paktmr lmmlamasınm '"''rb dı>mok. 
rasilerl matbuatmda cok btıvUk bir 
merdlik ve redakArl:k delili ola • 
rak anılmam, dünyada bir milletin 
aözUnde durmasmın n:ıdlr bir fa
r.llet halini aldığını g6stermekte -
dir .• , 

J>nkta girdikten sonra, bilhassa Al- ~------------
Jnnnyanm Sovyet nuııya ııe karşr Fransız 
hklı blr adcmltecavilz anla.şma..~ı 
)'n.-ıması Uzerlne tahaddUa eden h • • 
Ta:o:lyeti gözden P.CC:fMnPkte, bugün cum urre:sı 
~aponyanm antikomlntern paktı 
dı·~ertert wbı kaldım> ram koydu. Numan Mcnemencioğ-
funu ve şimdi Avrupa harbinden lunu kabul etti 
k endi işleri için azami fayda c;ı· 
k"rmak kavdında o!dıı~nu, Avru - Paris, 22 ( A.A.) - llavas a. 
pıı.da başhyan herbl As~'llda bitire· iansı b.ildiriyor: 
bilmek fc;ln Je.pon"ayı Demokrasi· Cumhurreisi, dUn ôileden son· 
ler '1le\'hfne tahrik etmeğc çalr ra, Türkiye hariciye um·1:ni kati· 
ı~nlar bıılundu~ına şUphe olmadı. bi büyük elçi Numan Menemen· 
fı:ıı, takat Japonvnnm ~imdik! cioğiunu kabul etmiştir. 
h r.°tlt' hlild Çin harbi ile me!}~l ol· 
du":"Unu vP bu"iln lchı bu mllda hn- Diğer taraftan, hariciye müste. 
l ede bulunacafün!\ IMlmal verile- ~arı Champetier de Rilns, birle. 
mıyecağin.l tebarUı: ettiriyor. ~ik Amerikanın Paris büyük el· 

Tan 
M. Zekeriya Sertel. "'!Iusust ser

ına ve ve Amme nıcn!natl kavg:ısı,. 
b3Şlıklı makalesinde, ticnret ve • 
kilinin eehrlmlzdcki ~:ılışmalarm . , 
dan b:ıhscderek \'ekllln tüccarlara 
80. du~u E''" ıı "r ve nlclı'h cevn1J!a· 

;isi Bullitti kabul etmiştir. 

Ha!~ki h1sbneshin 
400 üncü yıJcö:ıümü 

Hasek1 hostııncslnln 400 Oncfi 
kunıluş yıldünllmil paznrlcsl snnü 
kullulıın ıı r. k.ı r. 

Jl~rsln, 22 ( A.A.) - Şehrimizde 

bulunan sıhhat ve içtlm..ıt ıuua,·e

net \•ekili llulüsi Alala,, belediye 
tababet işlerini, Eczaneleri, su (i. 

litre leslsııtı ile yeni mezarlıRı, 

hal ve mezbnhayı, sahil sıhhiye ve 
iskAn dalrelerint ziyaret e<lerek, 
letkikatıa bulunıJuklan sonra Tar· 
:ıusa hareket etmiştir. 

MAAUİF VEK.lU 
DİYARDAJURDA 

Diuarbakır, 22 (A.A.) - Maarif 
vekili Ilıısıın Ali Yücel rcfqkallerin· 
de ilk terlri<;al umum mUdurll ve 
husu i kalem rnüc.lürlerl olduğu hal· 
de dü.1 ak5aınki trenle şehrimize 

gclıııiştlr. Voli ile umumt müfeltiş· 

lik Mnarıf rııü~avirl \"e Maarif ıuü· 
ılür vekili Erganlde kıırşıJ:unı~lar

dır. 

Trenin iki saat teahhilrle sel· 
mesine rağmen istasyon pek !.ala· 
lıalıktı. Birinci umumi müfettiş A· 
lıidin Ozmen ile general Galip De· 
niz, askert ve mülki erkdn ve mu· 
ollirıılerden mürekkep hir heyet ta· 
rafından selamlanmış olan Hasan 
Alı Yücel milfeıtişl umumilik kona· 
Aına ·mlsnrır eıfilmiştlr. Maarif 
vekili bugiln okulları ve diAer kül· 
lilr müesseselerini tetkik edecektir. 

Orgeneral izzettin 
· Çahşlar 

Talebi üzerine tekaüt· 
lüğü vüksck tasdika 

iktıran etti 
Ankara, 23 - İkinci ordu mll

fettişi Orgeneral lzzcddln Çalış • 
tamı talebi Uı:erlne tekalltlü~U 
\ilkeek tMdik& iktiran etmiştir. 
tzzeddln Çalı§lann 40 yılı dolduran 
aakerllk hayatı baştan başa vatan 
mUdafaaslle ge~Ur. 

Muğlada tütün aabtlan 
ağırlatb 

Muğla. !2 (A. A.) - Bo hafta 
lçlnde alıcıların fazlalığına rağmen 
tUtlln satıştan gayet ağır gltml~r 
tJr. Umumiyet itibarile fskarta çL 
karılmnktadır. 1038 tUtUnlerlnden 
de mUhim miktarda satış yapılmış· 
tır. Yeni ve eski tUtUnler Uzcrln
dekl fiat 45 ten 65 e kadardır. DUn 
akşama kadar Muğla mmtAkaıım· 
da 1.360.000, Mlllsta 350 blıı, 
Fethlyede 160 bin, Bodrumda :.:J 
bin kilo tUtlln aatılm11tır. 

Kahveye giden tale
beye ceza verilecek 
l.lse •e ortamekleplerde öıtle 

vakU saat 13 den 14,30 a kadar 
ılevnm eden yemek tatilinde ye· 
nıel!e çıkan lalcbelcrln koh\"ehant'· 
lere giderek tavla ve k!Uııt oyna· 
nın!: lo \"akit geçirdikleri görntmüş· 
tür. Rıınılan sonra her mektep irtıı
reı;i muallimlerden bazılarını tefti· 
şe memur eılecekllr. Kah,·ehaneler
ıte oyun oynarken ve talebelik ve 
karına ynkı~mıya~ak nziyellerıle 

yuknlanıınlara lnzıbat komi~yonla· 

rınc:ı ağır cezsılar verileceklir. 

Evvelki gece zelzele 
oldu 

Evvelki gece saat 23 U 11 dakl· 
lm 26 saniye geçe şiddetli bir zel
zele kaydedilmiştir. Merkez UstU· 
nUn İstnnbuldnn mesafesi 13.1Ct' 
kilometre olduğu t:ı!ıml:ı cdilmel: 
tedir. 

----~----- --- - --------- ---· -- - -......-

Alman tedbirlerin bazı yerlerde köylü aleyhine 
neticeler verdiği anla§ıldı 

Dün Mecliste Ziraat ve 
Vekil '. erinden izahat 

Ticaret 
istendi 

Ankara. U - Bilyilk M. Mecll. 
si diln toplanın~, buğdayı koruma 
kan.ununa ek lfı.yihaııın müzakere· 
siııe geçilmesi üzerine söz alan Zi
ya GeYher Etili (Çanakkale) çüt· 
çinin nef'ine olarak buğday flntı
nı tutmak ic;ln vazcdilmi' olan bu 
kanunun gözetilen maksadı temin 
edemediği, bazr yerlt>rdc buğdaym 
pek düşilk flatta satılmakta oldu" 
ğunu ııöyleml17 ve bu kanunun tat
bikatını ve buğday vnzlyetl etra· 
(mda ziraat ve ticaret veklllfklerl
nln izahat vermelerini istem.iştir. 

Maliye vE>.kili Fc:ıt Ağrıılı, buğ
dayı koruma kanunu tatbikatmm 
bütçe bakımından olnn vaziyetini 
ve geçirdiği safhaları izah evlcmlş 
ve bugün bu kanunun tatblkı ile 
vazlfedar bulunan Toprak mahsul
leri ofisinin ne suretle kurulduğu· 
nu anlatm1'tır. 

Doln1uşa taksi 
Eminönü· Şi§li araıında 

başladı 
Taksilerin dolmu~a yolcu ta,1· 

maları bclec.llycce ntU\'ahk görül · 
ınüştür. Taksiler şimdilik Eminö
nü ile Taksim, Pangaltı ve Şişli a· 
rasında dolmuşa yolcu laşıyncak· 

!ardır. nu hususla bir de tarife ho· 
zırlanmıştır. Her otomobil IJüyük· 
lüğüne göre 4·5 rnü~terl alacaktır. 

gminönftnden Tı1kslme kndar adam 
haşına 12,5 kuruş, Panııaltı ve Şiş
liye kadar t5 kuruş alınoc:r1ttır. 

nunrlan iyi neticeler olınırsa şehrin 
tliAer mıntakaları arasında da bu 
tarzda dolmuşa taksi hatlarına mü· 
saatle edllecrktlr. 

Ekmekler kağıda neden 
aanlmıyor? 

Ekmeklere kllAıt aarmadıklann· 
dan dolayı kesllen cezalara fırın· 
cılardan bazıları sulh ınohkemesint" 
mliracaalla itiraz etmişler ve kAğıı 
buhranı dolayıslle ı rtı k ceza ke"ll· 
mesl muvafık olınaılıAını, kesilen 
reıaların k:ılclırılmasını lsıeınlşler 

ıllr. Sultanahmet birinci sulh ce1.0 
mahkemesi kl\Aıt buhranı clol:ıyı!li· 

le bu mrcburlyelln lotblk kahlllye· 
ti olup olmadığını lelklk etmekte· 
dlr. 

lzmirde bir mobilya 
fabrikası yandı 

bmlr, %2 (A. A.) _ DUn gece 
saat 23.16 da Kemeraltı camU ar
lta.smda Mıhçılar ç&rvısmda mobll. 
ya imalAthanesinde yangın çıkmış 
ve yangın o csnadn şiddetle esen 
rUzg5.rm tcslrile bUyUk bir tehll· 
ke arzctmi§tir. İtfa.iye yangını 
ıncvziile.~tirmeğe muvnffnk olmuş. 
tur. Yangının scbcbleri hakkında 
tahkikat yapılmaktadır. 

Emin Sazak (F.skişehlr) c;iftc;lyf 
korumak ve mahsuın değerlendir. 
mek için hükumetçe c;ok yerinde 
olarak alınmış olan tedbirlerin ba· 
zı yerlerde köytU aleyhine netice 
verdiğini eöyliyerek bnnun bert& • 
raf edilme.sini istemiştir. 

Bu mUzakereden B<>nra kanun ld· 
yihasmm ticaret vekilfnln huzuru 
ile görüşUlnıesi tas\'lb cdilmlg ve 
rumamenin diğer maddelerine ge
çilmiştir. 

Bundan sonra muamele ven?ftıl 
kanununun bnı:ı maddelerini değiş" 
ttreo kanunla, cezaevleri ve malı. 
keme bina?arı lnşaBJ hnrçlan ko· 
nununun bazı maddelerini tadil 
eden kanunun ve askert muhaııebe
cilikler teşkili kanununun blrlncJ 
mUı:akerelerl yapılmıştır. 

Ekmek işi 
Fabrika açılmayınca 

halledilemiyecek 
Vali ve belediye reisi UHCI Kır

dar ıehirde ekmek fabrikası kurul· 
anasına çok lüzumlu 11örmckte ,.e Lu 
husustaki tetkikler devam eylemek
lt"dir. Ayni çeşit undan muhtelif 
fırınlarda muhtelif kalilede ekmek 
~·ıkarılma~ının, fırınların çok ipli· 
ılul bir halde bulunuşundan ileri 
geldiAi anlaşılmışlır. Bu vaziyeti 
ancak büyük bir ekmek fabrikası 
iSnliyebilccektir. Fabrika açıldııtı 
takrlirde a)·nl ı:ımanda ekmcıtl hir 
az daha ucur.a satmak kabil olacak· 
llr. 

Küçük Sehir 
Haberleri 

* lstanbul süt müstuhsillerl ile 
!Jclcc.liye ve ıırwal vc:kAletinln mü·r 
lcr~k serıııııyesıle kurul11cııık suı 

fa!Jrikası için 8UO bin lır11 tuh~ls 

cıJilrniştir. ln~naıa başlanahilmek 
iı;ın ııı:ılzerne ve tesisatın lngilıe· 
elen teminine leşcbl.>üs olunıu1tkl11· 
dır. 

* Ekmek r!)·atlarına on para ıam 
tıfilmcsı, yapılan tetkikler sonun· 
ılıı, lüzumlu görülmüştür. Aneuk 
hunun da meseleyi hallctmiyereıll 

ve fırıncıhırın yeni bir zam t:ıle· 

!Jinde bulunacakları anla,ıldılıın· 

ılan meselenin hO:.t'ımet cephesin· 
den tetkiki zaruri görülmüştür. 

* Edebiyat ve türkçe kitaplarını 
letkik eden komisyon ortnmeklep· 
ferde yapılacak gramer tedriııat ın 
programını müzakere etmeklcılir. 

* Oeled iye lenvirnl komhyonıı 

yeniden Şehr.ndcbaşına t, Sultnn· 
P hıııede 2, Büyülhlertye 2, Has· 
köye 17, Fenere !ı, ltımba koyıua· 

Yeni tedrfoat şekli ~u karar vermiştir. 
tetkik ediliyor * Oeyuzıı mey<lunında nakil n· 

O t t d • ti t tblk d'l ~ıtularının izdihamına karşı bazı r a e rıso o a e ı en Yf'- . . 
1 l l 1 t kıl 1 r d .. 1 ·r ıedbırler alınmıştır. Muhtelif istı-n ec r sn şe · e ra ııı ıı •• anrı 

\'ekileli munlliınlcrin fikirlerini 1 k:ımetlerdcn . gelerek mrydonda 

rm h ki 11
. ııeı;ccek mıkıl vnsıtnlan için ayrı 

"iO uş, er me · ep mu:ı ım mec· 
li!!leMndc teshil edilen mfittıle:ılar ayrı yollar teshl.t olunmu,tıır. 
vck8Jete bildirilmiştir. \'erilen ra· 
porl:ırda ileri sfirülen noktnlor 
hakkında telk1k:ıtto bulunm:ık üzr· 
re vekıilct teftiş heyeti reisi Ce\•uı 
·chrimlze gelmiştir. l\lel:lcp ldart· 
:.-rı müfetıişlerle temas ederek 
ılr rapor hazırlıynenktır. 

* Birçok kısımları eskimiş bula· 
nnn trarn\"ay hallıırının ıslahı lcin 
ıeıkiklere başlanmıştır. 

* Bukırköyünde yapılacak tecrO· 
he nüfus sayımı hazırlıkları ayın 
sonunda bilecek ve önfimüzdekl ay 
içinde ı;:ıyım y:ıpılncnktır. 
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Lüzumlu cevapla 
VENİ ADAM, 21 ilkkinut' 

rihli sayısını Tevfik ~ 
anketine hasretmiş: ıneınl ııı 
mizin fikir hayatın<la tal1 pir 
birçck simaları, bundan 
ay evvel Tevfik Fikret'e 
hücumlara cevap veri) or. 
Fikret'e dil uzatanlar, ~ 
takım ahlaki kusurlar b~ 
tiyenler ne dediklerini 
gürültü ctmeği düşUnmek 
zavallılardı; fakat onlara ~· 
le cevap vermek, onları~ 

0 
davet etmek lazımdı, çli ~t 
da haylı kalabalıktır ve g · · 
terinin etrafa tesir etmeSİ, 1 

leri karıştırması kabildir. 
Yeni Adam'ın anketine, 'Js' 

verenkrin hepsi de Fikret e 
ran olduklarını söylüy0~· it 
müı::lafaa ediyorlar. Böyle. "ıi 
ketin bitarafça olmadığı ue 
rülebilir. Fakat bunun da ;,ı 
doğru idi. Yeni Adam rn; · 
timizdc ileri görüşü teınsil~ 
tan bir mecmuadır; bUflLI 
Tevfik Fikret meselesinde ~ 
kalamaz, Fikret'i kendind"'" 
detmeğc, kendi rcislcriııddlt 
raklarından biri ııaymağa 
burdur. Tevfik Fikret P-..AJı 
Yeni Adam'm rr.cseJeicrin~.J 

Fakat Tevfik Fikret sııP:'. 
inkılabın, yani hepimizin 11 
lerindendir. Bilmeliyiz: ki tfl1' il 
Tevfik Fikret'in fikriya ,1 
cum edenler, inkılabın dv 
değillerse de, pek de dottıl ,etJI 
lamazlar; onlar, inkılabın 
diği ~eylerden birçoğunu ~ 
dememiş, hazmetmeği d~ ,r~ 
miyen kimselerdir. Tevfık 
tin fikriyatına hücunı t'i 
dedim: yani Tevfik FilcJ'C ı'. 
bir §aİr, bir ~anatkıir oları:~ 
kid edenleri, o hücuııı .e~ 
zümresinden ayırmak istı~csı"' 
Tevfik Fikret'in şiirini, ·ıı ~ 
aevmiyebiliriz; bu herk~SI ti-., 
kıdır, ben ~ Rübabı ŞaJcef ~ 
birçok par~alannr guınıcdeıt ~ 
yamam ••. O, başka bir iş. ~ 
tıir mütefekkir olarak •• bLI tef,.. 
leketc vicdan hilrriyetııd·.,ı~ 
kür hürriyetini gettrrnek 1 

,..,-_ 
bir adam olarak, Akif'in .,e ., f". 
çilerin temsil ettiği asale~~ 
baz lığa karşı çıkmış bir.~,~ IJ 
olarak Tevfik Fikret rnübl ol" 
insnndır ve bu hususta ~ 
uzatıl:r.asma tabammUJ d3d e Z 
Vatan şairi. . . Evvelce ~ 1~

1 

dim, yine tekrar edeyiııı~ ~ 
fil< Fikret d~ Namık JCe~~: 
dar, orr•n gibi bir vata~U'>'!.tı".,ıt 
bur.ün bizim şuurlu ifil~- a 
verlik dediğimiz şeyin b 1e"~ 
kısmı, Namık Kemal'in ~ (iP 
Fikrct'in attıktan tohuınl' 
seridir. A 1/.' 

Nurullah,. 
, 

H • • kilı· ile' 
arıcıye ve ,di 

elçiye ziyafet V'~ "' 
Ankara, 22 ( A.A.) - :O• : 

•ekili Şükrü SaraeoğltJ b el'JO' 
nodolu kllilıfinde lspııııY• el,ısl rıl 
l.oız Borlga ve BrezılY'. si>" 
Oro J>rclo şereflerine bır 
vermişlerdir. 

o- - il" 
Müsadere edilen ı .. 
bin Türk tayfası 

sabah geldi~ 
Sokoni Vakum peırol g9' , 

yası he!abma Akdenizde '}İl ~ 
tiyatında kullanılan trJi1 tef' I 
dırah Zara şilebini ıngf_l 
kert idaresi vaziyet ede""'" 
ya götilrmUştOr. 1, ~ 

Bu vapurda çatı,aıı ;u .... 
ve beş Rumen tayfası bU ~~ 
üzerine işten çıkanl~ 
bugünkü konvansiyonel 
,e}ırimlze gelmi~erdir. ~~ 

t 
. . .. ____ ,. -

svtçrenın uuu-:-• ! ,1 
!erinden madam L~lo. ~yol~ 
da ayni trenin getırdıği 
arasındadır. 



us 
• 

mı 

lhtik§rla mücade!e 
çok müessır oldu 

(Ha"! tıırulı 1 inl'hJc ı 

Ticar::t Vek:li muteakibe:ı 

Holanda ve Sel.inik ba.ıkası mü. 
dürl:ri-i kabul etmiştir. 

ız mebusan meclisi as· 
tt...~atı 536 re~in itti!akile 
~""'11tir. 
'oıı Sız başvekili Daladier öğ. 

ra Finlandiya elçisini ka
tir. 
ttindenberi Romada bulu-
ı>o eefi Himmler Berline 

~tnı~tir. 
lçiJta hariciye nazın Spaak 
ili Belçikadakl orta elçisi 

s ovyetler harbi 
ilkbahara mı ·bırakıyor? 

Eanl:a mli<lürleri, k:muşmada 
ihti~arla mücadele için hariçten 
gctir~ikcck rr.allar hakkında yar· 
dımda bulunabileceklerini bildir. 
mişlcrdir. 

Şehrimidzki demir ve deri 
tiiccarları yine bugün bir topla~ı. 
tıya çağınlmışlardır. TopL:ıntıd:ı 

d::mir tüccarları 8000 ton derr.ire 
ihtiyaç bulunduğunu bildirmiş • 
}erdir. Lüzum gösterilen bu mal 

hari;ten getirilecektir. 

Kcn lilcıi..e Lu sel:.eple hükiı • 
mcti.ı in!ıisarcılıga şıddetle a • 
leyhtar buluntlubu. şimdiye ka _ 

dar kurulan biı lıklcrin haricinde 

kalar.brın da kendi ticaretlerine 
ait birliklere l:abul edilecekleri, 
açıl:ta kaldıklarını iddia edenle • 

rin derhal Ticaret M iıciürlü üne 
müracaat ctm~lcri lüzumu lıildi • 
rilme:-toJir. 

Maksad inhisarcılık de;:;il, pi -
} a a; a nizam vermek, memlcke • 
tm yüks.k m~nfaatlerini koru • 
maktır. 

~ kabul ctm~tir. 
kralı, dün Buklngham 

lord Halüaksı kabul et· 

Delhiden Mısıra yeni 
Iarının gittiği haber a-

llya ile Letonya arasında 
et mübadeleleri için ya· 
olan miızakcreler netice. 

Ubadclelerin önümüzdeki 
ı beklı>niyor. · 

~anın Tokyodaki büyük 
t!ri alacağına dair ecnebi 

erde çıkan haberlerin 
IUJılsız olduğu ııiyasi ma
lan olunmaktadır. 
arka ilk defa olarak 

U l..ondrada Danimarka el-
daıı etmiştir. Bu tcdbi· 
asına beynelmilel vazi-

0lnıuştur. 
lııgiliz bombardıman tny· 
~ı:r idnde Dror.ıhillc 

rtne düşmüş ve kılıse. 

ıın çıkmasına scbcb ol
'l'ayyarcnin mürC'ttebatını 

4 kişi ölmüştiJr. 
lıı gazetesinin diploma· 
ir:t İngiltere hükumeti 
tanınmış olan Çekoslo· 
inin gayesi Fransada 

da bulunan ÇcklC'rden 
bir ordu tC'şkil etmek 
biidirmektı>dir. Bu Çek
ti askerlik hizmetine ta· 
ltlardır. 

tayyare fabrikatörü 
~l!V)·ork hastanele.rindPn 
tL him bir ameliyat yapıl. 
'<lhl vazi~ eti re.nadır. 

1 
~en bildirildiğine göre, 
ı bir Alman yabancı 
ediği kin Hi ay hapse 
~ilmiştir. 

in doğu cenubupdaki 
ttenberi Hu-Kuei şehri
l'a eden Çin kuvvetleri 
l'ıııda bazı mühim mevzi 
tnıişler ve hücumlarına 
etiJe devam etmektedir-

0rk Herald Tribün ga:ı:e· 
~irdiğine göre Amerika 
18yonu 4 Aml'rikan va. 

~nebi bayra~ı altma geç
liııaadc etmiştir. 

bus yapurunun enkazı 
batmıştır. Bir Ameri

llıuhafız gemisi. vapurun 
e Şahid olmuştur. 

' 

( Baıtaralı 1 İncide) 
Paris, 2:l ( Hususi) - Norveç a

jansının bildlrdiğ'inc göre Norsk 
Telegramburcau'nun Finlandiya 
hududuna gönderdiği hususi mu_ 
habiri, Sovyet kıtalarmın Noycn· 
jarviden Petsamo istikametinde, 
~anı şimale doğru ricate devam et
Ukkrini bildirmektedir. 

Bu muhabir ricnt eden kuvvet
IC'rin pek külliyetli olduğunu, Fin. 
ı:m•li\'nlıların hu kuvvetleri mütc· 
mndiycn yıprattıklarmı ilave edi
yor. Hararet derecesi devamlı su· 
rett<.> dü"ml'ktt> oldıı~undan Rus 
ricalinin ııiddctli so~uktan ileri 
g 1miş olması muhtemrldir. Hara
ret derecesi sıfırın altında 30 dur. 
Daha ziyade düı;mck temayülünü 
de göstcrmC'ktcdir. Kanlı muhare. 
bC'lcr neticesinde ele geçirdikleri 
mıntakaları, I!uslar, terkctmişler, 

30 kilometre' kadnr ç<'ltilmi,.Jerdir. 
Şimdilik İsveç askeri mahfellc · 

rinin fevkalade korktukları Rus 
harekatı akim kalmıştır. 

Sovyetler Sal'a cephesinde 30 
bin kadar zayiat vcrmişl<'rdir. Fin
lıi.ndiyalılarm eline pek çok cepha· 
ne geçmiştir. Bu cephane Fin si
lıihlarınrn kalibresine uygun oldu. 
ğu için fevkalndc işlerine yaramış

tır. 

Sovyetlt"rin Vi'borg borzahında 

yaptıklan büyük taarruz da hafif
lemiştir. Büyük çaptaki obüs yağ· 
murlarına rağmen FinlC'rdc en kü. 
çük bir sarsıntı görünmemiştir, 

Burada da Rus zayiatı pek ağırdır. 

RJC.\T E~IRl !\ tc;ıs \'Jmtı.nt 

Rus ordusunun kısmı küllisi, 
Salla~'l istinat noktası olarak. üç 
gündcnberi Kehijar\'i ve Kemik'e 
doğru bir çevirme hareketi yap -
maktaydı. Ruslar bu harrketi tn· 
mamlıyabilselerdi tehlike müthis 
olacaktı. Çünkü Finlıi.ndiyaj'I iki· 
ye bölmüş olacaklardı. Finlandiya 
crkiinıharbiyesi uzun mUddettenbe
ri bu manevraya intizar etmektcy. 
di. Salla önündeki Finlandiya kııv· 
vetlerine, toprağa sarılarak !<,in 

\'atanının pu noktasında ormanlar 
içinde son nefere kadar dayanma
ları için emir verilmiş bulunuyor
du. l<'inlıindiya askeri ölüyor, fa _ 
kat bir türlü geri çekilmiyordu. 

Bu müddet zarfında Finlandiya 
erkanıharbi~·esi blitün ihtiyat kuv· 
vetlerini Salladan Kemik'e ve Ke· 
hijaı \'İye sarmakta olan ve bu su
retle açık noktalar arzedcn Rus 
fırkaiarının c<.'nalıına yığmıştır, Bu 
m·.ncvrn, Marn muharr.hPsini nn _ 

dırmnktadır. Finlandiyalılar I!us 
afaylarının u:ı:ayan hattı üzerine 
hiicumu o kadar ani ve o kadar 
"iddetli olmuştur ki, şaşkın bir 
ha le gelen P.uslnr bozgun vt"rdil<'r 
\"<" bu ~aı::kınlıkla ormana sapmak 
o-ibi bir hatarn da düşerek tuzak
lnrdn birçok tank kaybettiler \"e 
mitralyöz ateşi altında biçildiler. 

lştc bu dakikada Rus rrkanıhar· 
biyesi rical <'mrini vermiştir. nus 
ku\'\·etlcri Sallaya doğru çıkmış ve 
orada te,·akkııf etmeden şimal!' 

doğru çekilmiştir. Korkunç bir so
~uk hüküm sürmektedir. 

ntCAT 1\0f?KUNÇ n tr. llAI. 
ALDI 

Paris, 23 ( llmmsi) - Amstı>r. 

c\amdan gelC'n ha herler, P.us çeki· 
Iişinin tam bir bozgun halinde bu· 
lundıığunu bildirmekte ve şüyle 

denilmektedir: 

"Il<'lsinkiclen, N'orvPçten \'c ls
veçtcn gelen me,·suk haberlere gö. 
re ı;imal cephesinde nus ricatı ha

kiki bir felaket şeklini almıştır. 

11.uslar ricat ederken sayılamıya • 
cak derecede çok miktarda mlihim
mat ve malzemei harbiye bırak • 
makta, ku\'\'ci külliyelerinden ke • 
silmiş Rus müfrezeleri. yetişen 

Finlandiya kayakçı askerleri tara
fından imha edilmektedir. Rus 
kuvv('i külliyesi Pikajervi ve Snl
mijen·i istikametinde ricat ediyor. 

Finlandiyalılann Pikaj('nriyi ge. 
ri aldıkları söyleniyor. En şimalde 
Rus kuvv<.'tlC'rinin Petsamo rnınta· 
kasınn çekileceği ve orada tutun · 
mağa çalışaca~rı tahmin ediliyor.,. 

ısveç ve bir italyan vapuru Fin lcr mcrk"zdeki muvaffakıyet. 
lC'rini kari bir zafer suretinde le. 
lakki ediyorlar. Karelide. Fin kıta· 
atı 12 millik bir cephede muvnf • 
fakı.retli bir mukabil taarruza geç. 
miştir. Finlandiya tayyareleri, 
Finlandiya halk hükümetinin mC'r. 
kezi Tt"rpokiyi bombalamışlardır. 

mayna çarparak battı 
lfllan donanması Şimal 
&ltık denizlerine 

ve 
açılacak Rus tcbliğine göre harbin bida· 

yetindenbE>ri Ruslann zayiatı 1850 
ölU, 7000 yaralıdan ibaret Finlan· 
diyalılann zayiatı da 2.200 ölü ve 
10 bin yaralıdır. 

~ it \RC G )';l\ttI.ECl 

~ \JlDIMA:S EDİLDİ 
b (A. A.) - Askeri ma. 
UcHrildiğine göre, lngi· 
en Alman tayyare Us
da dola.şan Alman harb 
tlddetle bombardıman 

tnemleketler Uzerinde 
l'ııpmak niyetinde oldu

k ektedir, Bu cümleden 
."'illan donanması yakında 
llırıanmdan çıkarak bir 
denizine, diğeri Baltık 

~ılacaktır. Alman donan

~ koldan yapacağı bu 
llUmayie manevrası o. 

l.~.\~ \'APUJm BATTI 

~dırah Comite&11 va • 
~ doğru yoluna devam 

ettiği sırada Vilissengen civarında 
Escault mansabında ağlebi ihtimal 
bir mayna çarparak batmıştır. Hol
landa sahil muhafaza gemileri tay. 
fanın imda~ına gitmişlerdir. Üç 

romorkör kazazede vapuru çeke • 
rek karaya oturtmağa muvaffak 
olmuşlardır. 

D \LIK<;ı GE~tumL.~E 

TAARRUZ 
Londra, 22 <A. A.) - Alman 

tayyareleri, dUn yine, Şimal Deni
zinde balıkçı gemilerine taaı;ruz 

etmişlerdir. Bir ln:;iliz ve bir Nor. 
veç balıkçı gemisi batmıştır. 

IllR JS\'EÇ l'APURU BA1TI 

Berlin, 22 (A.A.) - D. N. B 

}'İ:S BAŞKU~IAND.ıL~INIX 

ORDUl"A EMRİ 

llelsinkl, 23 - Finlıi.ndiya ordu
su başkumandanı general Mannor. 
hclm Noel yortuları münascbetile 
Finlandiya ordusuna gönderdiği 

gündelik bir emirde ezcümle diyor 
ki: 

''Sonuna kadar mukavemet et -
meli ve galib gelmeli~ iz. Zira bu 
olmaz.'\a, ne ocağımız, ne vatanı · 
mız. ne de hürriyetimiz olacaktır.,, 

2.> BİN ZA \'İAT l 'ERDtLl':R 

Amsterilam, 23 (A. A.) - Röy. 
ajansı bildiriyor: ter ajansı bilc:iriyor: 

İsveç bandıralı Adolf Bratt va. Moskovaya kadar gl'len şayiala. 
puru bir mayna çarparak batmış- ra göre, Kızılordu, FinlAndlyada 
tır. Tayfa:llltl H kişi bir Letonya 2~.000 nefer zayiatı vermiştir. Ay· 
vapuru tarafından kurtarılmış ve ni sa~ ialara nazaran yaralıların, 

Holanjaya çıkarılmıştır. 5 kiıi hastaların vo kaçanların sayısı da 
1 

noksandır. 35 bindir. 

lıt:I.SINKİ 801\IBALAXDI 

llehdnkl, 23 (A. A. ) - Röytcr 
'lj:ınsı bildiriyor: 

Eir Sovyet ta~·yaresi, dün ak· 
şam bir kar fırtınası esnasında, 

Helslnki üstüne 15 bomba atmış
tır. Sadece bir atölye harab ol. 
muştur. İnsanca zayiat yoktur. 

RUS T-:BJ,t(;t 

l\losko,·a, 23 (A. A.) _ Lenin· 

grad askeri mıntakası erk:inıharbi· 
ye heyetinin tebliği: 

Kayda değer bir hidisc c('reyan 
etmemiştir. 

~l~ko,·a, 23 (A. A.) - Rcvo
lııstiya Oktyabrskaya zırhlısınm 

batırıldığına dair ecnebi mcnbala. 
rınclan verilen haberler 
tekzib edilmektedir. 

resmen 

Diğer bir tebliğde Leningrad !'r 
kanıharbiye h!'yeti Finlıindiyada 
ilk üç hafta zarfında cereyan e· 
den muharebelerin neticesi hak • 
kında şu malümatı vermektedir: 

Petsamo mıntnkasında, kıtaları • 
mız ciddi muvRffakıyetler göstere· 
rek giindc takriben 6 kilometre i· 
lerlemişlerdir. 

Lcaborz mıntakasında kuvvetle
rimiz günde 7 buçuk kilometre he. 
sabile 150 kilometre ilerlemişler · 
dir. 

Sota\•ala istikametinde ku\•vetle· 
rimiz günde 4 kilometre hesa~ile 

80 kilometre ilerlemişlerdir. 

Viborg mıntakasında kıtalarımız 
giinde 3 buçuk kilometre katetmek 
surclilc GO kilometre ilerlemişler -
dir. 

Sovyet kıtaları Finlandiyalılar • 1 

dırn 18 zabit, 105 küçUk zabit, 500 
nefer esir almışlar, 30 top, 300 
mitralyöz, 21 havan topu, 222 bom 
ba topu, 3C-OO tüfcnk ve 7 zırhlı o· 
tomobil iğtinam etmişlerdir. 

Rusların zayiatı 1823 ölü ve 7 
bin yaralıdan ibarettir. 

.lt,inlerin zayiat! 2000 ölü ve Rus
lar tarafından toplanan l O bin ya. 
ralıı.lır. 

EcnPbi matbuat ve bilhassa İn· 
giliz ve Fransız gazeteleri Sovycıt 
taarruzunun tnmamile munffak 

Hilkiımctin gerek idhalatı, ge
rek ihracatı ve gerekse memleket 
dahilinde çıkan maddelerin sa • 
tışlarını kolaylatmak ve müml.ün 
mertebe ucuza rr.aletmek mak • 
sadilc tacir birlikleri kurmağa ka 

rar vermesi ve kanuni bir müey. 
yide il:: alakadarları bu teşekkül
lere g:rmeğe mecbur tutmak 
maksa.1ile bir proje hazırlaması 

piyasamızr.la fevkalade; memnu . 
niyet uyandırmış, daha şimdiden 
mühim tesirleri görülmcğc başla. 
mıştır. 

Birçok tüccar grupları Vekile 
müracaat ederek aralarında limi
ted şirket kurmak suretile vcki • 
lin tavsiyesine uygun surette 
harekete geçtiklerini, fiyatları 

inoirmeGe başladıklarını, kendi . 
Ierinc açılan akreditif hesaplarhı 
maliyet fiyatlarını daha fazla in. 
direbileceklerini, piyasada hem 
bolluk, hem ce ucuzluk temin o
lunacağını bildirmişler ve kendi -
lcrine bu yolda kolaylık gösteri 
lcceği tebliğ edilmiştir. 

Vekil, yalnız idhalat ve ihracat 
tacirlerine miizaharetlc kalmıya. 
rak piyasadan muhtelif sebepler
le mal bulmakta güçlüklere uğra. 
yan kuru kahveci ve dokumacı 

gibi evvelce idhalatçılardan mal 

alan tııcirlere de yardım elini u -
zatmıştır. 

Bu cümleden olarak bakkallar 
cemiyetine kahve, dokumacıllı 

kooperatifine iplik getirtmek için 
akreditif müsaadesi verilmiı:;tir. 

Bundan hşka kuru kahvecilere 
<le aralarıntla bir birlik kurmak 
suretilc bu tedbirin kendilerine 
teş:r.il edile bileceği biltliril:niş. 

derhal alakalılar faaliyete geç -

mişlcrd·r. Bazı tecirler, işi kolay 1 

l.1ştırmak ve ihtikara medar ver
miyecck kontrolü temin etmek i
çi.l alman bu tediJirlcri bir inhi. 
sar teşebbüsü zannetmişlerdir. 

Deniz Kurdu 

Ticaret Ve l.ili buradaki faali

yetini tama .ılamış ve Ticaret 
M üdı.irlüğüne son dircktifl, rini 
vcrmi~t:r. 

Nazmi Topçuo;:;1u yarın ak • 
şam Ankaraya dönecek ve kısa 
bir müddet sonra tekrar şehıimi. 
zc gelecektir. 

İhtikar komisyonu pazartesi 
günü toplanarak, hül.fımetin tcd. 
birlerinden sonraki vaziyeti göz

den geçirecek ve ihtikar yapıldı. 
ğına dair yeni bir şikilyet olursa 
şiddetle takip tedbirlerini alacak
tır. 

Maamafih büyük takibat için 
Meclisten hükümete yeni ve ge
niş salahiyetler verecek kanunun 
çıkması l.ıekleniyor. Vekilin yarın 

Ankaraya hareketi bu kanunun 
çıkmasile a1ak<11:lar görülmekte • 
dir. 

Hükumetin tedbirleri üzerine 
piyasada ucuzluga dogru umumi 
bir hareket basgöstermiştir. Da • 
ha şimdiden çay fiyatları on gün 
evvelisine nisbetle yüzde 40, deri 

fiyatları yü=dc 30 düşmüştür. 
Manifaturada mahsus derecede 
yeni sukutlar vardır. Diğer cm • 
tia ve erzak fiyatları da ıdüşmck. 
tedir. 

DUNKO ÇALIŞMALAR 

Ticaret Vekili Nazmi Topçu • 

oJlu dün de mıntaka ticaret mü -
dürlü.:ünde birçok tü carların z:i. 
yaretlerini kabul etmiştir. 

Manifatura tüccarların-dan miL. 
rckkcp bir heyet Vekili ziyaret 
ederek aralarında bir limited şir
ket kurmağa karar verdiklerini 
bildirmi lcrdir. Vekil, bunu tas • 
vip etmiştir. 

olmadığını, hatta muvaffakıyet • Homanımız yazıınızm ı;oldu•un· 

Çivicikrle civata ithalatçılan 
da ayrı ayrı birer limited şirket 
kurmak suretile idhaJat yapmak 
üzere Ticaret Vekilinin muvafa • 
katini istemişlerdir. Vc'~il. bu iki 
grupun mümessillerini kabul e • 
derelç kcndilcrin-c demir limited 
şirketine girmelerinin muvafık 

olacağı cevabını vermiş ve ancak 

bu ~ekilde lüzumu kadar akredi. 
tif açılabileceğini bildirmiştir. 

sizlikle neticelendiğini bildirmekte. dan konamamı~tır. üıür dileriz. Çuvalcılar da, evvelki gün ve. 
kilin, fiyatları lüzumsuz yere 

yiıkselttiklerindcn dolayı akredi
tif vcrmcgc taraftar olrraması ve 
çuval idhalatını Ziraat Bankası • 

na yapuracagını söylcmc'"i üzeri
ne dün Mıntaka Ticaret Müdü • 
rünün reisliginde topla11arak bun 
dan böyle fiyatların yükscltilmi. 
yeceğine dair teminatta bulun • 
muşlardır. Bu teminat vekile bil
dirilmiş ve bunun üzerine vekil 
Hindistandan çuval ve kanaviçe 
idhaHitım arttırmak için vaki o. 
h:ın ricayı kabul ederek çuvalcı -
tarın da bir idhalat limited şir

keti kurmalarına muvafakat eyle. 
miştir . 

dir. Bu haberler asılsızdır. Fin a· 
rn:ı:isinin Sovyetler birliğine karşı 

bir ecnebi silahlı taarruz mevkii 
olduğunu nazarı itibara almak la
zımdır. Bu sebeblc Mannerheim 
hattının Zigfrid ve :Majino hatla • 
nndan aşağı kalır bir yeri yok -
tur. 

Sovyct ordusunun Finlandiyayı 
8 günde i'3tila edecC'ğini tahmin 
<'ttiği de iddia edilmişti. Halbuki 
Sovyct ordusu bilakis yukardaki 
sebeblerdE'n dolayı bir hamlede 
Finlandiyayı istila etmenin mPvzu 
bahs olamıyacağmı bilm~teydi. 

... . .., ... .. . . .. -•' - ' ... 

Vakit Kita,evi 
0 ün ve yarın tercü-

me küll iyatı 
No. 3 1-40 4 eli aen 

31 ~asin kUlliyatJ l V 

32 tdetafWk 
·33 lakencıer 

H Kadın ve 909yalh:m 
.i5 Demokrit 

36 Dinler tarihi 
37 Filozorı •e sanat 
:i8 Etika 

Kr 
60 
40 

60 
100 
25 

125 
40 

100 

( Baıtarafı 1 incide) 

yat:k denizinde seyrisefcr çok az 
olmuştur. Dalmaçyada dahilucki 

telefon hatlarının büyük bir kıs -
mı harap olmuştur. Dağlık mın -
taı~alarda kar yollan örtmiiştür. 
Yollara fırtına ile dolan karla . 
rın ve yıkılan kayaların temizlen. 
mesi yüzünden demiryolu müna
kalatı çok teahhurla yapılmakta • 
dır. Fırtına. Naç Vica yakınında, 

bir marşan'Cliz trcr.inin boş 7 va. 
gonunu devirmiştir. 

Lon ~'nda zeJz~le 
L ondra, 22 (A.A.) - Bu ak. 

şam Londrada saat 21,10 da şid
detli bir zelzele kaydedilmiştir. 

Zelzelenin 1ngiltcrcdcn takriben 
10 bin kilometre uzakta olduğu 

tahmin ediliyor. 

İki a m ele yaralandı 

m.~ nıtLl ONLl'K :\L\r\İFATURA 
GELtlOI~ 

Gi.ımruklerdc bu' J rıp it:1:.ıline 

karar 'erilen uç buçuk m ilyon li. 
ralık manıfaturadan ba.ka hariç. 
ten be;:- milyon liralık daha mani· 

fatura gctirılm~ i kararlaşmı~tır. 
Bu itha at hu,.,u i bir anla~ma ıle 

Eyüpte Bahariyede yeni yapıl· Fran a \"C ltalyaian yapılacaktır. 

makta olan Kadife (a!->rik:.'hl in~a- lngiltereden de manifatura ithalı 
atında çalışan ame eterden Omer i in muhabereler cereyan etmekte· 
\'c Ym an yükc:ekte çalı~ırlarken dir. Getirilecek manifatu!'a harp· 
muvazenelerim kaybedip i ... kele- ten ev,elki normal fi~·atlarla ah. 
d ~ ı yere du7mü ter yaralanmış- nacaih için pi~ a anın da çok te· 

tardır. Yaralı a:ılJ~ler ha taneye J nezzul ka) dedeceği muha~kak go· 
kaldırılmıştır, rillmektedir. 



~lf;J!itiRCRtmmmıaar fw~~'m:~~-[~~"!"'Wi, 

A · k M ı · U Romanya Aimanyaya _: BUGUN Sumer Sıneması 
merı a a ıye rUgUVaV petrol gönderiyor _: ALBERT PREJEAN -ANNIE VERNJ\l' 

hu .. ~u" m~t·ı Bükrc~. 22 (A.A.) - Romanya, ı"="-. LtNE NORO --" 

N 
• • f , · n ~ Almanyaya. bundan ewelki an· .,;:; tarafından }'t'ıl:'ablan ve Pariıin Kadınlar:, A§k ve PaP'. 

. az 1 rı 's 1 a ettı Almanyanın ~~~:et7:ı~~b!~~ğ~ö~~~~~~ ~~~ ~MfacialanojJe geceTaefaMhat ale.mA.lerinRde dToln§lrRracıık 

Vaşington, 23 ( A.A.) - Maliye müsteşarı Hans, istifa etmi,tir. 
Oi~cr cihetten Lindbergin "sunt kalb., hakkında }'apılan fenni tetki· 
kat ile meşgul olmak üzere havacılık ve araştırma komisyonundan 
çekilmiştir. 

Sovyetler ancak Estonya limanlarından istifade 
edebiliyorlar 

Tal/in, 23 ( A.A.) - Şimdi tamamile donmuş olan Leningrad. 
Kronstadt ve Buga limanlarının işe yaramıyacak bir hale gelmeleri 
üzerine Sovyctler birliği, daha ziyade Estonya limanlanndan istifade 
etmektedir. 

Fransız san kitabı ve ftalya 
Roma, 23 ( A.A.) - Fransız san kitabı ltalyan gazeteleri tara· 

tından geniş tahlillere mevzu teşkil etmektedir. Bu gazeteler, san ki· 
tabın bazı kısımlarım, ezcüm'e, sulhun muhafazası için ltalya tara. 
fmdan sarfedilen mesaiye ve Conlander'in Hitlerle ve Ribentropla 
yaptığı son görüsmelere müteallik fıkralannı iktibas etmektedirler. 

Kayalıklara çarpan vapur 
Londra, 23 ( A.A.) - Dün, kayalıklara çarpan lngiliz vapuru. 

(skoçya bandıralı Congship vapurudur. 

Kaybolan lngiliz tayyareleri 
Londra, 23 ( A.A.) - Mısırla İngiltere arasınC.a kaybolan lngi· 

Jis tayyaresinde altı yolcu bulundu~ haber alınmıştır. 

80000 tonluk zırhlılar yapacaklar 
Vapıigton, 23 ( A.A.) - Mümessiller meclisi ve deniz encümeni 

azasından Maas, Amerikan donanmasını yenilmez bir hale getirmek 
üzere 80.000 tonluk zırhlılar inşasını teklif etmiştir. 

Harp levazımı üzerinde spekülasyon yapanlar 

PaTis, 23 ( A.A.J - Paris polisi, harp levazımatı üzerine spekiL 
l!syon yapma~a çalışan birçok mutavassıtlan tevkif etmiştir. 

Vapuru kurtarmaya çalışıyorlar 
Amsterdam, 23 { A.A.) - Bir mayna çarptıktan sonra Holanda 

sahilinde karaya oturan ltalyan bandıralı "Comitas,, vapurunun bor
dasında açılan bir rahneyi tıkamak için sarfedilen gayreti.ere devam 
edilmektedir. 

Vapuryn bundan sonra bir romorkörle Vessingene çekilmesi 
dOşfinfilmektedir. Vapurun Italyan mürettebatı sağ ve salimdir. 

"Comitas.,ın imdadına gönderilen "Maao,, adındaki Holanda 
vapuru da karaya oturmuştur. Vapur, bilfilıare yüzdürülmüş ise de 
hasara u~ramıştrr. 

Bir petrol gemisi mayna çarpb 

Londra, 23 ( A.A.) - 8.033 tonluk •'Dosinia,, ismindeki Jngiliz 
petrol gemisi, lngilterenin ~rk sahilleri civarında bir 'tlayna çarpmış 
ve provası ağır hasara ut't'amıştır. Bir romorkör hi.dise mahalline ye· 
ti§erek vapuru, civar bir limana götünnüştür. 

•'Dosinia., harbin başlangıcmdanbcri batan veya hasara uln
yan 13 üncü lngiliz petrol gemisidir. 

Almanya kokkömürü ihracatını durduracak 
Br0k5ef, 23 ( A.A.) - Almanyanın Belçikaya yaptı~ kokkömil. 

ril ihracatını durdurmat<ı karar verdiği ö?!renilmektedir. Bunun se
bebi, Belçikamn Almanyaya yaptığı normal ihracatın ve bilhassa 
maden ihracatının harbin ba~angıcındanberi azalmı§ olma!ldır. 

Bulgar intihabatma per§embe günü batlanacak 
Sofya, 23 ( A.A.) - Ste/ani: 
Bulgaristanda tesrii intihabata paıar gQnQ başlanacaktır. JIQ· 

ttmct taraftarlannm büyük bir muvaffakiyet kazanarak parl~men
todaki 173 mebusluktan asgart 110 unu elde edecekleri tahmin 
~ilmektedir .. 

Beı Alman tayyaresi 

dütüren tayyare 

Lmıdra, 2S (.ı\. A.) - 18 kfuıu.. 

nuevvelde, Hcligoland körfezi Qa

ttlnde cereyan eden muharebede, 

bee Me!!erschmitt tayyaresi d{lşU

nm lngillz tayyare8f, tngtltereye 

avdet etUği zaman kanatlan par. 

ça parça bir hnlde olduğu gibi, dl· 

fer kıstmlan da kurşunalrla dclilE 

deelkti. 

Ölüm 
Esbak Şamdancıbaşı Bay Oı • 

manın km Terzi Mektebi öğret. 
menlerinden Recep Garan ve 
Beykoz ortaokul matematik öğ
retmeni Vefa birinci fut bol takı
mı oyunculanndan Sulhi Garanın 
büyük anneleri Bayan Sabire iki 
senedcnberi mübtela olduğu ra • 
hatsızlıktan kurtulanuyarak Ba
kırköy Akliye hastanesin:ic dün 
saat 8 de vefat etmiştir. Cenazesi 
bu sabah Bakırköyilndcn kaldın· 
tarak hususi motör~ Beylerbeyi. 
ne nakledilecek ve Beylerbeyi 
camisinde öğle namazını mütea. 
kip defnedilecektir. 

Ankara caddesinin en işlek. en muteber yerinde 1 

Kiralık diikkô.n 
VAKiT matbnar.ı idare~ine mf racaat 

protestosunu reddetti p2tr~lden 60 bi? ~onu~~ gönder- :? l 
meğı kabul etmıştır. Dıger taraf· -

Sp~e'ni:ı en~tnı vanına tan Almanya, Homanyanm Çe· G E C E LE R İ 
· kos!ovakya silfih fabrikalarile 

7Cmilcrin ya'klaş '.llast yası ~c { yapmış oldutru anlaşma hüküm filmini mutlaka görü:ıüz. Akordion kralı ALBER'f 
., lerini yerine getirm~ği kab~l et· JEAN ta: afından teganni edilen ve oynanan VAı.J. 

Paris, 23 (Huıuııi) - Uuru· 
guay hükOmeti, Craf Von Speeye 
çok kısa mühlet verilmiş oldu • 
ğunu bildiren Alman protestosu. 
nu reddetmiştir. 

Uruguay hükfuneti cevabında, 
bu husustaki La Haye mukavele
namesini hatırlatmakta ve mUte • 
hasıısların 72 saati kafi gördük • 
terini bildirmektedir. 
Almanyanın gemi mürettebatı· 

nm tevkifinden dobyr da Uru • 
guay hükumetini protesto ettiği 
söylenmi ce de hükCtmet bunu 
tekzip etmiştir. 

Uruguay hükumeti, Von Spee 
ankazına gernil::rin yaklaşması - ı 
nı menetmi§tir. Zırhlıda bulunan 
mühimmat stoklannın infilakın • 
dan korkulmaktadır. 

miştir. Bu '~''rilcalar Ro:mnyaya 1 -~. JA V ASLAR ve §ClrJular filmidir. Hayat ve aık f . 
135 milyon kuronluk silah gön· .:=; tlavc~en: EKLER JURNAL Yeni harp ve dünya havŞ 
dermek mec">urivetinie idiler. ~~! lmfil: ... Bugün saat l ve 2.30 da tenzilatlı matineler. 

i
P,,_ '1a ftleminin bü~ 111 ·. ili- BUG JN VE YARIN ~ : ., 

... ~:.;.- · ~ ır h 
1 

. Cibali - Fener· Balat· Defterdar -Balıcıoğ' t - ...Ja,..,.öy • ~ 
• __ tıt•· ' _nı 1 ... a ra- p.·şa ve Ci·· :r tıalkı yeni açılan 

- +- 1'""r~·nı • EYüP. ŞAFAK sinemasına koşu& ER ,lQL FL YN N Senenin ~n büyük filmi üstat l\10Nf"1 NURETTiN şah 
lFC~K<ç;IE 

~ALIN N TA 
Filminde knzandrğı zafer 
tacını kimseye çaldırmıya
cağını bUtUn dUnyaya bir 

kere daha IHln ediyor •.• 
Bu Şahe er Bugün vo yarın 

~ 

LALE 

AlblLAHUINI ClENN~i'I 
liave o1anı SON ZAFER 

~ Her akµm 20.15 de cum1rtesi 14 den pazar 11 ~en 
ti . devamlı matineler ..,,.-,,-rnıın1!"'1111ıı 

General Baldomirin riyasetin • 
de toplanan nazırlar meclisi, Fon j 
Spcein Montevideo limanına il - ı 
ticası münasebetUe hariciye na. Sinemasırda 
zırı tarafın.i:lan takip edilen hattı Son ol.arak gösterllecektir., 
hareketi tasvip etmi§tir. Ucuz matineler ı ve Z.30 dn 

Alman el~isi Von Therman ve 
ikinci ıüvari Kaay, kumandan , • e-.ızIL GÖLGF 4 

Langsdodun tedfin merasiminde !I "Bay Tekin filmleri ı: 
nutuklar soylemişler ve hatırası. 1 b kahramanı" ı: 

.. :~ ~:'';p~:· •ırhbsmdaki il ousf flr lir~hhe'nı·n fı ··~-- voKsEKKALDIRIM ... ....,... tng~ı~z esirterinin mu~essiu 01an i il .. u . U UUU . U d9 
tngilız ytlzbaşısı Pottinger, ku - n 9-"9 ıenesınde en son çevır. !: Sancak Sinemasınv~ 
mandan Langsdorfun tedfin me - U diği ve gazetemizde tefrika f: CA s 
rasimin~ haztr bulunarak, meza- H ec!ilen ve bütün lisank~a ter.~ 9 No la 
ra İngiliz denizcileri birliği ta - !i cüme ec!ilen büyük maceralı ı: • 
ra!ından gönJderU~ bir çelenk İ! sinema ;romanı. , ~ ~ 
koymuştur. il PP-k yakında ••• Siner.ıas!nda p IJI•••• fll',), 

i: •::::a::ı::1e w:a:.aam. • .:::::::::: ·i 

Japon -Amerikan 

konusmalan 

düşmanlığı 

Budaptşte. 22 ( A.A.) - Hüku· 
met nçşrettiği bir kararname ile, 
Yahudiler hakkındaki kanunu 
yabancı ticaret evlerine de teşmil 
etmektedir. Bu müesseseler istih· 
dam ettikleri kimselerin listesini 
ve bunların yahudi olup olm3:lık· 
lannı gösteren vesikaları ko;ıtrol 
komisyonuna verecekler ve ald!rn. 
dar nezaret, hariciye nez1:-etilc 
istişareden sonra mje3se3e:ıin ya
hudi olup olmadı~ma karar veri· 
lecektir. 

Bir Leh mülteci kafilesi 
daha geldi 

T .. - .. ı·· :- . ~ !:.:>Z U 2 son filmi olan 

MALEK ZORAKi HAYDUT 
Bu haftanın en eğlence!i ve görülecek filmidir. Aynca 

yeni ilaveler: EKLER JURNAL' c!a en son dünya ve bnrp 
!i havadisleri. Bugün sant l ve 2,30 da tenülatlı l!Ultİneler 

t;;l!lllfllu-mı 

TÜRKÇE SOZLO 
BAŞ ROLLERDE : 

JOHN v AYN - CLAtRE TREvoıt 
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Adliyede yeni tayinler. !Qiti,ıi it$'.S~ 
llhıd~st.nda diln)'alU.Q en eski lnsanlan arasınd• 

Almanyada müthiş 
bir tren kazası S lh ı· bak· 1 · -84- ra.ıan· ı.. Buıcb u ve as ıyeceza ım erı ara• il 1ıbaı .. btller aruınd• s~cırn:ı, bir Alman senabl 

sında değişiklikler ve terfiler yaplldı Kızın dökUlmuş incecik dudaklarında 160 kişi öldü 100 kişi yaralandı 
~ 23 - Adliye ıneneup. 
~ &raaında yeniden bazı tayin, 
lt!tft •e nakiller yapılmııtır. Ye

liate ıudur: 
~ ıoo lira maaıh hukuk i§leri u. 
bııJlltQ tnildilrlüğUnc terfian tatan. 
' 1'icaret mahkemesi reisi Hak. -.:o ·lira maa~lı İstanbul ticaret 
~kemesi reisliğine İstanbul 

mı MUnir Akyürek, 80 lira 
::;ılı temyiz raportörlilğüne 

~ ıan raportör Nuri, 70 lira ma
~ ~Balıkesir ceza hakimliğine 

etrıid bil.kimi Tahsin, 60 lira 
~~lı Çankın sulh hakimliğine 
ctıı~chir ceza hakimi Niyazi. 

8Q LlRA MAAŞLI OLANLAR 
h~.lnkırı azalığına Çankın ıulh 
·~l Remzi, Balya müddciu • 
~\ llluavinliğine Ankara hSkimi 
~Ccai, Çankırı hukuk hakimliği • 

-~ ~ Çankın hukuk hikimliğine 
~kın azası N esimi, Ankara hft. 
. muavinliğine hukuk doktoru 
~et, Gürün ceza h5kimliğine 

r ecza hakimi Şul:rli, Amas-
~ llzalığına İstanbul sulh haki • 

Cevad. 

llRA MAAŞLI OLANLAR 
J t \'cni§ehir ecza b!kimliğine 

~llrcinihas mliddciumumisi H& • 
d, Ankara hrudmliğine İzmir 

~ddciumumt muavini Nadir, A. 
11.ı h ceza ha.kimliğine Alanya 
~ lh~!kiml Sıtkt, Şile milddciu • 
~liğine eski Hayrebolu haki
" 'l"cvfik, Toka.d sulh h1iki.mliğL 
~Osmaneli h§kimi Hakla, Af • 
'1 azalığına SöğUd Hukuk h~ 

Ali Rıza. 

• ttRA MAAŞLI OLANLAR 
~blcara aza muavinliğine Uzun
~ l>tU eski bftkim muavini Sıtkı, 
~~ tniJddeiumumt muavinliğine 
~a mUddeiumumt muavini 

ıa, Anlcara müddeiumumi mu 
~ {:rine Kastamonu müddeiu • 
~ mua\"İni TSli, Alanya h& • 

~ ~öb~!?. 
Dun söyledıgı hır 

nutukta 
~ a. büyük bir devlet 

ta.k kalmıyacağız, 
' ıa.lip geleceğiz dedi 
lo.ıc1ra, 22 (A.A.) - Röyter: 
~bela, noclin yakla~ması mil• 

betile Bcrlinde yapılan bir 
~tı esnasında irat ettiği nu. 

.. ~ czcilmle §Öyle demiştir: 
......_ Milletimizi tarihte bir a • 

devreyi kapayarak yeni bir 
~i açmak ıurctile hayati bir 

'yeti hab olacak bir lkibc
J totUrecck olan harp, bir pr~· 
t ~tbi defı1, bir esas harbidir. 
hliyWı: bir millet olarak kal. 

:;.cağız, yahut galip geleceğiz. 
~tbi kimin istediğini anla • 
. hakikaten mlihim bir §ey de

• Harbi tngili% milletinin 
)oksa Fransız milletinin mi 

1§ olduğunu bilmek neye 
Yabilir? Vakıa, harpte oldu • 
l.tıdur. Ycg!ne mühim valaa 

\·1.tr. OUnyanın blltUn plütok -
~ •osyalist olan Almanya ile 

Cttnek için birleşmiştir ve bu 
~. ti imha edeceğini ummakta • 

'~Utokrast Te kapitalimı dCY
ti bize dalına karp olmuılar· 

; lıasuntarımızı istihfaf et -
~ 0t'U%, çUnkU onların kaynak • 
~ tlıcvcud olduğunu biliyoruz. 
~l t onlar 90 milyon nüfuslu 
,~t tarafmdan ezileceklerdir. 
~~mı bUyilk ümidi, 
~ tnillctin1 Führerinden a. 
~~. Fakat buna ull mu • 

olamıyacaklardır. Noeli 
tef erin mUbcniri oltml§ o. 

ltcrın bir imanla~~ _e~~ J 

kim muavinliğine GWnar hAJdm 
muavini Hayreddin. Kllreiru'has 
milddei~umt muavinliğine Çan 
kın eorgu h!kiml tsmet. Nazilli 
MUddeiumumt ~uavinliğine Bah. 
çe sorgu hikimi Nail, Edremld 
milddeiumuml muavinliğine Div
rllı: ıorgu bildml Kuım, ·Aldana 
mUddeiumumiliğine Pma.rbaıı 
hlkim muavini Memduh, Mersin 
hikim muavinliğine Muı aza mu. 
avini İsmail, Muşa Yayladaf hl. 
kim muavini Kemal, Bergama hl. 
kim muavinliğine Sanlcamıt ıor
gu hakimi Fethi, Erzincan ıor • 
gu htkimliğinc Ardahan mildde. 
iumumi muavini Kemal. 

acı ve adeta yar~sı~dan yırlllmış 
bir tebessüm çiziliyordu · 

Bertin, 22 (A.A.) - D. :N. B. I sademe anında Gentison garmdan 
ajansı bildiriyor: mühimmat yilklü trenler geçtiği· 

Magebourgha yakın Gcnthin ni iddia eylemektedir. 
garında gece saat bir raddclerin.. 110 e yakın kişinin de yara • 
de bir tren müsademesi olmuştur. landığı bildirilmektedir. 

HAK!M OLAN· SORGU 

HAKL\! VEKiLLERi 

30 lira maaşlı Gemlik hlldmli. 
ğine AbdUssamed, Torbalıya sor
gu haıcim vekili İzzet, Avanou 
Azmi Temel, Eğirdire Tevfık, 

Vana Cebelibereket sorgu bakim 
vekili Kenan, Koyulhisara Şevki, 
Scriğe Va.odan Zülfikar, Adanaya 
Erzincandan Adem, tncesuya Sa. 
tim, Eiazığa Nedim, Kütahyaya 
Şefik, Nevtchre Muhiddin, Bolu. 
ya İbrahim, Cebcliberekete Yal. 
dızelinden Abidin, Niksara HuJ(\. 
al, Kangala Alacadan Cevad, Ci. 
hanbcyliye Reıld Akif, Çankmya 
Milbtan MUnir, Anamura Hay. 
dar, Dörtyola Zllhtü, Hınna 

Mustafa, U%WlköprUye Hikmet. 
Tosynya Sıtla, Vakfıkebire Şn • 
ki, Orhangaziye Vefik, Osmanca· 
ğa Şcrefeddin, Bafraya Senet. 
Zaraya RUttU. Çivrile Ramlı, Er. 
dncana Samsun müddeiumumi 
muavini Bel.kıs, Zilcye Edib. 
Kandınya Azmi, Malatyaya il. 
mı, Ofa Kemalettin, Beypazan • 
na Halid, Nallıhana Nazif, Aya11 
Necib, Ilgına İrfan, Sivrihisar• 
Kemal Te Honta Nehri tayhı .. 
di)'Jiler. 

O va.kıt gayriihtiyari gözlerim· 
den ya~lar fı§k-ırdı. 

Bedbaht kı.ı, her halde bizım · 
dü~an hisle telmediğimiıi an • 
!ayınca kendisine yapılacak en 
büyük iyilik olarak bizden ölOm 
dileniyordu!_ O canlı canlı par • 
çalarumı dilber genç ku vücudu. 
nun inleyerek yatblı kabir anan
de, doirusu, dtiil yalnız Hind ka. 
hilelerinin, dünyanın biltün ka • 
dmlanna derin bir kin ve gayu 
duymaktan kendimi alamamıştım. 

Cuhiye bu kmn ismi ne oldu .. 
ğunu sordum. 

- Pelinut.. 

Dedi. 
I<ııcafıza do~ elfldhn. Jsmi

ni tıôyledim. 
Kızın i~mi ağmndan o kadar 

acı bir eefkatle çıkmıştı ki, belki 
o vakite kadar hiç bir iman se •. 
sinde ~fkat i~itmemi' olan bu ıa.. 
vatb kııcalrzm bütün vücudunun 
titrediğini hissettim. 

- Pelinu !.. Benim tıöılerimi L. 
şitfyor mı.ısun? 

Zavalh kız püskürme siyah ve 
kMrak kirpikli tek gözünü kırp
tı. Evet, i§itiyordu. 

- Kmmt dedim. Ben Hindli 
delilim. beyaz adamımı. Benden 
korkacak bir eeY yokt.. . 

Pelinu. beyu adam ~nn işi. 
tfnoe yüıünde eanük bir hayret 
parladı. Hayretten parlayan tek 
a6ıile ytlıilme uzun uzun baktı. 

Sonra dökülmQ~ incecik du • 
daJdarmda acı ve adeta yansın • 
dan 11rttl~ bir tebessOm çfzil-
dL . . 

Çok dikkat etmemts olsaydım. 
bu gQlilş o kadar acıydı ki, bed. 
baht 1mm blWtis atladı~a hnk
medecektirı-

['erin bir merhametle ürpere -
rek: 

- Pclinu! .. di}·e devam ettim. 
- Seni bu hale koyanlara ıanet 

olsun! lntikam almak ister misin? 
Plinunun gözil birdenbire bu

landı. Onun gözünde !On ve mü
cevher parıltısı bir hayat damla.. 
sı gibi ışıldayan aydınlığı içinde 
bir fırtına. kopmus gibi titreşme. 
ler ~· : :.ı. 

Sonra gözü derin bir yeisle 
doldu. · 
Yarım incecik dudaklarını kı· 

mddattı. Ancak işitilebilen bir 
sesle; 

- İntikam günahtır! diye mı
nldandı. 

- Günah mı? Seni bu hale ko
yanlardan intikam almaya ben, 
bu beyaz adam muktedirim! ln.. 
tikam almak istemiyor musun? 

Diye tekrarladım. 

Pelinunun tekrar yarım dudak
ları yırtıldı. Bedbaht kız takat· 
<ilzlikten Meta nefeslerile konuşu· 
yordu. 
-Hayır .. 
Diye başını salladL 
- Peld, bu halden kurtulmak 

istemez misin? 
Peiinunun gözü öylece glSzleri. 

me takılıp hareketsiz kaldı. Hit 
bir §eY söylemiyordu. 

- Cevap v,.er, Pelinut Bu hal· 
den kurtulmak tstemes misin? 

Felinu hafif nefesltrile ayni 
kelimeyi tel!ffuı etti: 

- Foluha .. {yani öUlm..~ 

Hint ormanJannın. dQnyanın 

bu en büyük i~encesinl çeken 
vahşi kızı, kendini bu kaderlerin 
en korkuncuna mahkQm edenler
den intikam almak istemiyordu. 

(De-nm- ..,.) 

Berlin - Neukirchen • Sar sürat 
katan Gentlıin garmda Bedin • 
Kolonya sürat katanna çarpmış. 
tır. Birinci trenin lokomotifi ile 
altı vagonu ve ikinci trenin dört 
vagonu yoldan çıkm.J§tır. Her iki 
tren tamamiyle doluydu. Devlet 
Demiryolları Bcrlin mıntakası re. 
isi kaza mahalli."l'C gitrrJ§tir. 

Müsademe I 59 kişinin ölmed
ne sebep olmu~tur. Havas ajansı. 
na göre, Alman polisi sabotaj ha. 
rcketinden §Uphclenmekte ve mU. 

Sen Lui köprüsii 
Bir icfitAk neticesinde çöktü 

Üç ölü, s~'·~z yaralı 
var 

Pam, 2Z ( A.A.) - Sen nehri 
üzerinde Notrdam kilisesi arkasın 
daki Sen Lui köprüsü bir inntttk 
neticesinde çökmilştür. infilakın 
bir havagaıi borsunun kırılmasın· 
dan ileri geldiği zannedilmektedir. 
Bir çok kimselerin nehre dQşe. 
rek boğulduk\an sanılmtşsa da 
ancak Qç ceset bulunmuş. SE>kiz 
ki:i de hastanere oa.lde:fümtştir. 

Köpril bir tek maden! parça· 
dan müt~c;ekkildi. Akıntısı tok 
~iddetli olan nehirde yirmi kadar 
kimsenin kaybolduğu tahmin edil· 
mcktcdir. 

--o--..,.-. 
Noel hediyesi olarak 

Bomba patladı 
Londra, 22 ( A.A.) - Rôytt"r 

ajansı bildiriyor: 
Bu gece posta kutularındaki 

Noel hediyeleri arasında ve Lon· 
dra Bimıingham, Creve ve VoL 
verhaınpton postanelerinde lrlan
da cumhuriyet ordusunun kullan
dığı ne\'iden asitli balon tipinde 
19 bomba patlam~. 12 kadaı 
işçi hafir ... ıanmışhr. 

. ' ' ~ .. ~ /(" 
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. Denize düşen tilyyareciler 
.,_ :AJIM~ ~ 
ataıcrken yahut psetenüde o • 
kudlıeft elbette clildrat etmfJllnls
dlt: MaYnJara prpatk wya tor
pU )'iyerek batan gemilerin tayfİ.
luuıdan ıu kadannm kurtanldı. 
fi daima bfl'=1irlJditi halde denize 
dftttUIG haber verilen tayyarele
rin tayyaredlerinden hiç bahae • 
dllıneı- Acaba onlan ölilmdesı 

kurtarmak için hiç çare yok mu. 
durl 

Tayyare ~den yana· 
rak dilıerae içindekiler için dlnJerince dlnlCDlinler demekten 
bapa bir fCY hatıra gclmcs. Fakat tayyarenin denln dUt
mesl her va.kıt 6yle ohmı. Meaeiı ~es! bozulur da tay
yareciler para1Utle dc:nbe lnmete mecbur olurlar. O zaman 
deni%e düten tayyarecileri kurtarmaya imk1n olsa ~rektir. 

Tayyarenin tık muddlerinden olan bQyilk fi.ıi~lojl bo. 
ca11 rahmetli Rite uçma tccrUbelerinl deni% kaıarmda yap. 
DU1 oldutu için bu ihtimali hatırına ıetlrmif olacak ki, tay. 
yareden tonra bir de ıuya batmaz blr lmmq icat etmiıtl. O· 
nun bu ikind icadından haberleri olmıyanlar tayyaredlen 
• yeni yU.ımeye alıpn acemilere otdutu gibl • mantardan ke
merler taı1tmayı dUşUnmUflene de yükte harıl olmakla bera• 
ber çok yer tutan mantarlar tayyarecilerin tc:rbestçe hareke
tine mAni olduğundan mantardan kemerler hiç de pratilc çık-

mamııtır. 

Onun için denis tl.Rrlnde ~ tayyartdlere enam.. 
vafık otan ıuya batmıyacak bir Jaımqtan elbise slyınsıtr. 
Bu türl!l kumaıtan, meseıt ltçilerin tulum dedikleri ıekllde 
elbiae ıiyen tayyareci denin dUftlliG •akıt • deııb tayyare
dsinin yüzme bUmemeal ihtimali pek u olmakla beraber -
hiç yUzmek bilmHe bile ıuya b&tmu, euyım Gftrinde a1'ra 
Uzeri, bap weudur.dan biru yukan. yani tam s.teallen vul. 
yette, kalır. 

Bu euretle, denhe dilfen tayyareci bo1uJmakta bzrtu. 
Jur. Tulumun 1cumqı onu eopktaıı da baylioe mahafua eder. 
Fakat ne de olsa kendiıbıi tuJUD yGstmdea 81mlılr 11.nm. Bo.
nun için de oau g8rebUmete !ilam oldutu ~r. D&. 
nb ttıeri.nde yllzen teY1trf uaktu en 11' caeterecü _, 
~~~~~~~~~~~~~~~~,_ . -..:w::-...ı.ı:w:.ı.ı:w::...lklL!!U!Vl.~--...... ..LJU. 0. 

{azan: 
renk oldulundan tulum yapılai:ak suya ba)ma% kumaşın san 
renkli olınaaı hatıra ıelmipe de o kumaşı sanya boyamak 
hem g{lç, hem de pek pahalı o~duğundan buna da pek kolay 
bir hal çare&i bulunmuıtur: Tulumun bir tarafına delikli bir 
cep yapılır n içeraine ean boyanm tozu doldurulur. Tayyare. 
ci denize dü1üncc de.nis suyu toı:u eritir ve tayyareeinin ctra· 

· fı sapsan kesilerek uzaktan bile görlilür. 

O san rengi &örünce ortaaındaki tayyareciyi kurtarmak 
için en bilylik luıta yetiımek lazım, Bunun için başka bir 
tayyare gönderilemez. Geçen glln de gazetede okumuı1tunmı. 
Tayyare deniz Uz~rinde salda bulunan fnsanlan bile kurta
ramarmı da yakmdald eetnilere haber vermiş. Tayyare hem 
karaya, hem denize inebilee de deniz fırtınalı olunca bu işe 
yarryamaz. Soma da tayyare çok pahalı bir nakil vasıtasıdır. 
Onun için bu İ§te kullanılmak Uzere, İngiliz hava kuvvetleri. 
ıün. saatte elli, altnırı kilometre hızla giden motorbottan var. 
dır. Bunlann içinde birkaç yatak •e yaralı, hasta tedavisi için 
hu tUrlD malzeme bulunduğunu, 'tabii tahmin .edersiniz . 

San boya görilldD, mot5rbot imdada koştu n denize 
dllşen tayyareci hcnn.z hayattayken nktinde yetlıtl. Fırtına 
h denizde suyun ytl.ıllnde onu küçUk gemiye almak da 
milhlm bir mesele. denb Ustllnde yUsen tayyareci baygm de. 
ğilse bu mesele gene kolayca halledilir: Deni% Uıerine, bir 
ucu tel halatla mot8re bağlı geniıçe bir tahta atılır, tayyareci 
onun llstüne çıkar ye tahta halatla çekilerek tayyareci motöre 
alınır ... 

Tayyared bayrma denbe gene tahta ablır, fakat bu 
sefer yanında bir de ueta y\1%Ueü bir adam da beraber. Bu 
kurtarıcı adam da telhalatla küçllk gemiye bağh olduğundan 
deniz ne kadar fırtınalı olu tehlike yOktur. Neticede tayya
reci de, hastabakıcı da motöre girerler. 

Denize dUıen tayyarecileri kurtarmak çarelerinln hep.. 
dnt dilıUnen ve tatbik edenlerin hekimler olduğundan elbette 
1Upbe etmezsiniz. Hekimlerden bqka insanlar biribirlcrinl 
yoketmek için ne kadar çok n11talar bulsalar da hekimler 
daima ve her yerde imanları ölümden kurtarmaya çare arar. 

. tar. 
Onun l~ ajam 1sabed•ri denhe dllfen tayyarecllcrin 

• oltlu>:larmı bUdirmeMter de cıcılann da imdadına koJuldu.
funda.ıı emin olabilirls. 

s . . . • . • ~ . • ., . • . 

Hem yanıyor hem 
idiycr 

l\'cvyo1 ı. . 22 ( A.A.) - Cristo
balin 250 'kilometre atıklarında 
5585 tonluk Vind Ru '"' kargosun.. 
da r angm çıkrnıcıtrr. Bu hususta 
beyanatta bulunan kumpanya di· 
rektörü, k:ı'ltamn yangın sebebi· 
ni bulamadr~mı ve sabotaja nL 
fettiı;ini bildirmiştir. Bir taraftan 
mürettebat ~·angını söndilnneye 
çalışmakda ve dliter taraftan d'l 
vapur bütün hızıyla Cristobala 
doğru yol almaktadır. 

-0--

Redyo sr>ikerleri 
Türkiye-Fraosa·lngiltere 
dostluğundan bahsettiler 

Umdra, 22 ( A.A.) - Butün 
radyo spikerleri b·:giln Türkiye. 
Fransa ve lngiltere arasında mev
cut dostlu!t ,.e h üc:nüniyetten ban • .' 
setmişlerdir. ; 

Hindistan ~i komiseri Sir Finr 
zi han. bütün İngiliz imparator
luğu müslilmanlannm Tilrklerin 
lngiltere ve Fransa ile mattefilt 
bulunma .. • görmekle bahtirar 
olmakda bir tek kişi imls gibi 
müttehit ve müttefik olduklanru 
söylemiştir. 

--n-~-

Fransız mebusan 
meclisi 

255 nıilyarhk müdafaa 
tahs:s.,bnı k:ıbul etti 
Pariı, 22 (A.A.) - MebuW\ 

meclisi, 255 milyar rnilli mUda • 
faa tah!isatıru bu sabah milzake. 
re ve ittifakla kabul etmi§tir. 

Hükumete milzaheretlerini be• 
yan eden muhtelif grup şeflerinin 
be·;anatındım &onra &Öt alan Da
ladye m~Jise izahat vermiştir. 

Daladye bu mfinasebetlc Fiıı • 
landiyanm kahramanca müdafa • 
~mm tebcil et.-niş ve Milletler Ce
miretinin So ... yet tecavUzUnll, da
ha takbih ettiği a~mrnda Fran.. 
sanın uhdesine dU§en bilttln w • 
zifeyi yaptığını ve hiç de az ot• 
mıyacak bir nisbcttc bu vaıifeyi 
ifaya dev~m eyliyrceğini bildir .. 
miş ve demiştir ki : 

··- FinHl.:ıdiya mukavemeti. 
ölümU eı;arctc tercih eden btr 
milletin neler yapabileceğini is • 
bat eder. Kahramanlığı alk:tJla .. 
mak k5fi değildir. Yudım etmek 
tazırndrr • 

Mfücakibcn Daladye, Framm: 
sil.ihlanrun tanarelerde olduğu 
gibi toplarda, tanklarda ve tank 
toplannda malzemenin çok yük • 
sek vasıfta bulunduğunu tebarllz 
ettirmiş, 1914 deki harp :6!daye
ti ile §i.mdiki harp bidayeti arasın 
da bir mukayese yapmıı ve bu 
harpte zayiatın fevkatndc az ol • 
duğunu söylemiştir. 

ltalyadaki Almanlar 
Roma, 22 ( A.A.) - (Röyter):: 
ltalya dahiliye milsteşarı Gu

idi i!e Almanya namına Himmler 
tarafından imzalanan bir anlaş. 
ma mucibince Belluno Udine, 
Trento ve Bolzahodaki Almanlar 
31 kanunuevvel 1939 tarihine ka· 
dar haki:. İtalya tabii· 
yeti lehinde kullanarak !talyada 
kalabileceklerdir. Bu haklarını 
Almanya lehinde kullananlar Al· 
manyaya gideceklerdir. 

İsveç. harbiye nazın 
istifa etti 

Oslo, ZZ ( A.A.) - Harbiye na. 
mı Monsen, sıhht sebeblerden der 
layı istifa etmiştir. 
Knl, yeri.ne albay Birıer IJnr

be.ri tayin etmi5tir. 
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ilk hava 

bombardımanı 

B UGt'N hava bombardımanı, 
pe;k t::bii harp Frkilleriııdcn 

birı haline girmiş bulunuyor. Hatta 
sivil şrhirlerin bombardımanı bile, 
bıı çok mr>rnlcketlerce, harp ilinı
r.;n ilK i"nrcti olarak tatbik cdilL 
yor. 

l!,ı.l!:ıul:i umumi hın-;:tc tnyyarc
lcrle bombardıman harbin en ı:on 
ve fc\ kul.l<." \asıt 'llnrmc!:ın b ri 

idi. 
Dununla beraber, tayyareden 

bombardıman, z:ınncJildiğ"i gibi. ilk 
dE>la olarak 1914 harbinde baş'a
mıımıştır. Tayyare bombardımanı, 

Uk defa umu:nJ harbin başlangıcın. 
oan altı ay kadar evvel, 191J kfı.

nıınevvt.lı::ıde, F asta İspanyollar 

tnrafmdan ta!hlk edilmiştir. lspan_ 
yolların Rüli askerler ü::erinc yap_ 
tıklan bu bombardımanlar mües· 
air bir netice elde etmeye yarama_ 
mı§sada "§ercfi'' İspanyollara ka· 
zandırml§tır ..• 

'.Andre Maurois yüzbaşı 

"Amerika notları" nı Haberde 
büyük zcYkl:ı okuduğunuz meşhur 
Fra,.,.sız romanCJsı Andrô Maurois 
bugün askerde bulunuyor. BugünkU 
Fransız muharrirleri arasında 

.Frnns:zcayı en iyi yazan muharrir 
öiye meşhur olan M. Maurois Fran. 
n akademisi azasındandır. Ve bu. 
gUn akademi azasından ordudn. 
ond •• n başka kimse yoktur. Bu da 
kendisinin Fransanrn "Layemut" 
lnrı arasında en genci olduğunu 

ı;:ös:<'rir. 

Andrc lfaurois'nin ikinci husu
siyet! Frnnsada adeta İngiliz kül_ 
türtinün mümessili bulunma!!tdır. 

Onun İngiltere tnrihine, tngiltere
nin meşhur tarihi simalarına dair 
bir çok eserleri vardır. 

Bugün de yüzbaşı rütbesile or
duya alınan :M. Maurois Fransada_ 
ki İngiliz karargahında Fransız 
''müşahitliği" vazifesi verilmiştir 

ki bu suretle, l ine 1ngiliz dost
ları ile yan yana bulunmak fırsa. 
tmı elde etmiştir. 

rv1arlenc Dietrich 

Amerikan oldu 

M ~P.LENE Dietrich 
artık bir Alman 

bugiin 
artisti 

dc~ildir. Ona dense dense sadece 
"ruılen Alman" bir artist dcnebi· 
lir. Zira n:cı:hur sinema yıldızı, 

ko~ası ile beraber. Alman tabliye_ 
tine geçti ve bu huru"' ki munmc
lesl resmen ifa e:Ji!di. 

11ar!enc Dirtrieh bir Amniknn 
vatand-ı~ı "'Ifatı ile ve resmi ismi 
obn ~Irs. hlar·a :,yq 't1c!ı.:11e alı 

ile dı>, g"çcn'e:'d<', K-ı'lfornıytıd:!_ 

kı htil:iımnt in ·ıhar ıanr.da r": 'ni 
lmllandı. Almn:ı hı:::mctinh, ~!::ır _ 
lene Dlctrkh'i Alma-:.yayn r; tirt· 
mck ve oraca ~·cı le~· irerek J\ 'rran 

. 
~s 1 r prensasi 
b · r yaşına 

Mmr Kralı ,.c Kra!ic<'~inin ~c

vimli ynvruları Prens l•'eı ial bir 
yaşına bastı. Harp gürültüleri n· 
rasındaki Avrupaya hemen hemen 
hiç aksetmiyen bu mesut yıldönü_ 

mil Mısır s:ırayında büylik mera
simle kutlandı. 

Daha doğduğu günlerde, annesi 
Kraliçe Feridcye benzetenler çok 
olmuştu. Şimdi bir yaşına bastığı 
lçin bu benzeyiş son derece bariz 
görilnUyormuş. Bundan başka, 

Prens 'in yaşına ra~en büyük 
gösterdiğini de söyliyorlnr. Gürbüz 
bir yavru olan Ferial buradaki re. 
simde de, bilhassa, geniş eteklikli 
elbiscısi içinde, hakikaten, üç, dört 
yaşında bir çocuk gibi görünüyor. 
Hele gUlilşündeki adeta poz almı. 
şa benzeyen şu hale b:ıkm! 

Biriktirmeli mi, 

Harcamalı mı? 

Hamlct'in "ya_ 
şamalı - ölmeli" 
meselesi gibi, bir 
de ''Biriktirmeli 
_ harcamalı" me. 
selesi var. Biz 
ycrlimalt ve pn_ 
ra biriktirme 

haftasında iken bir İngiliz gazete· 
sinde bu meseleyi mlinakn.5a eden 
iki yazı gördüm. Bu yazılnrdan bi
rının muharriri "Para biriktir" 
diyordu, diğeri de "Para harca" 
diyordu. Harp zamanında memle. 
ketin ik~adiyatma vatandaşların 

yardımı davası maksadile yazılan 
bu iki yazıdan, en fazla ikincisi 
dikkatime çarptı. Niçin para h:ır. 
camalı? 

Mak&lenin muharriri söyliyor: 

- Para harcama.il, çUnki sen 
öteberi alırsan fabrikada bir çok 
işçi para kazanır. onlar da b:ışka 
şey nlır, bu suretle iş hacını geniş_ 
lcr. 

O da doğru. Fakat millt sanayi
ini milli bankalarla yapan bizim 
gibi bir memlekette herkese tav· 
~ive. şUphe!I zki. parn biriktirmı-k 
,.e bu parayı, memlekette bir çok 
fabrikalar, sanayi müesseseleri 
!51<-'t<-'n mil!t baı~kalarn yatırmak_ 

t:r. B'naenaleyh, bizce mesc>le hal. 
led.!mL'ilir: ''Para biriktir!" 

rııt~~~~c~~~~~ 

Almanca dersi 
SC"ri ve asri HABER ktodivle 

sinemı:.sm•n bir artisti oıa:-nk kaL 
ı .Jt mutc~il ücretlr ders almak ıs ma oı;r.a ne kndar <.'alıc:rnı~ o1rlu7u 

ha• .. ıı lardadır. : teyenlı::rin •· Almar.ca öab-retmenı,, Art c:ı. kcnclisinn 1 
Are~riknda kn"'aı•dı~n,ıan hatti ısmine mektupla gazetemize mU 
dııılta fa,;lMr tek1i! C!dllcli"i halde racaa tı. 

Almanyaya gelmernlcı ve Holivı.;tta 
kalarak Amer!ka!I tabiiyetine geç
meyi tercih etmiştir. 

I ' ·"' r~mdo ... 
?.ı""iliz r,aze>telr-rine hakıln-sa. 

\im n) nnın dalıilini en İ) i lııgil _ 
.l•r ·den ö;;r cnmck kabildir. lşt e 
!n ;ı!t creclc .Alnınnyanın iç Yaziye_ 
ti lıuk!rnııl:ı söylcneııl<'ı-dcıı bir ka· 
;ı: 

Almany:ıd:ı şu kış günlerinde 
her isteyen ayağına lastik giycmr7.; 
nncnl: yüz kiı<idf' l.ıcş kişiye la!'_ 
tile giymek nıli;;antlesi verilmiştir. 

Alman Propagnnda Nazm Gö· 
lJc-ls ~l'c;rrılerde di;;ıpline ri:ıyr.tsiz. 
!ık suçilc I:erlind" mnlıkemeyc çe_ 
kilmiljtir ... 

E<"nel>i ır.eml,.kctlrrlc hrr istiycn 

tC'lcfımla konmıamaz. nu imtiya~ı 
hn ız olan kimselere \'esik:'\ \·eril
m.ştir ... 

th-ry an:ı~ma :isık o!:ın gcııı: prens ii:iim ılii~"~irı<lı-•.• ______ __,,, 
c;ekoslovnkyanın E~cr ş"hrindc 

seksen knclın, sokaklnrdn ''yiyecek 
ekmeğimiz yok!" eledikleri için 
tevkif edilmiştir ... 

Ahnanr:ı.da. çocuklar l•ari~ o1m11k 
üzere, adam başına nydn ufacık 

bir kalıp sabun verilmektedir ... \'e_ 
slkası olmayanlara tcreyaf.ı sattı
ğı için bir kudm 10 sene aE;'1r hap_ 
se mahkum olmuştur ... 

Geçen gün Radio Paris istasyonu 
da, bir neşriyatında: 

Tarihten va'Jraktar 

Genç ve güzel bir 
olduğu güıel, genç 

prensin aşık 
bir üvey ana .. 

............ _.,,,,,,,,,,,,,,, ...................................... .__ ......................... i 
"Alman rodyosunun verdiği bir 

tek doğru §ey vnr, diyordu: Snnti 
söylemesi." lOğlunu korkunç bir aşkın ıstırablarından kurtar-~ 
----------- •ı:n~k istiycn bir kral tarafından boşana.n dilber! 

b. k l' : 
ır t"~.L ce ... ..................................................................................................... :, 

Zaml:~ız pullar çıktı! 
Bugünkü medeniret asrında 

telsiz telefon, tel iz telgraf gibi i
catların kullanıldı~ı p:>,,ta işlerin· 

de zamksız pul <la kulla11ılması 

kadar yerinde bir şey olamazdı! 

Fakat, zamksız pul na,,ıl olur? 
diyeceksiniz. 

Hakikaten, pul zarfın üzerine 
yapıştırılan bir şey olduğuna gö· 
re, zamlmz olmasma irn .. an }'uk 
gibi görünür. Fakat, zeka~ı işliyen 
bir mucit bunun ) olunu bulmu~ 
ve üzerine ~~·rıca bir yapıştırıcı 

madde sürülmeksizin yapı~an bir 
nevi kağıt icat etmiştir. Sırf zam'.;: 
sız pul yapmak için icat olunan 
bu k5ğıdm hamuruna za:n'.c ko· 
nulmaktadır. Bu kağıtlar üzerine 
ba.ılm15 bir pulu elinize aldığınız 
zaman parmaklarınıza yapışmak 
tehlike3i yoktur. Pulun arka tara. 
h bayağı bir kağıt şeklindedir. 

Fakat, ıslak bir süngere sürdü· 
ğünüz \'eya dudağınızla ıslattığı· 

nız zaman kfı~ıdın hamurundaki 
zamk pulun zarf üzerine yapış

masına yarıyor. 

Yalnız, bu pullar zarfın üzerine 
çok kuvvetli yapışmadığı ıçın, 

ancak memleket dahilindeki pos
talarda kullanılabiliyor. 
Zamksız pullar Bclçikada icat 

cöilmiş ve ilk defa olarak Belçıka 
postalarında kullanılmaya başlan

mıştır. 

PUL ÜZER!~DE TUVALET 
ÇEK:\IECESl 

Çiçekli bir erik dalı ile, tuvalet 
çekmeceı::i: i\Iuhakkak ki şimdiye 
kadar hiçbir posta pulu üzerinde 
yer almamı~ o: .. 1 bu iki mottiofi 
yeniden· çıkarılan bir Japon pu -
tunda görüyoruz. Eylültin 12 in
den itibaren t.cdavJle çık:mlmış 

olan bu pul bir tek ç~it üzerine
dir ve !O yen kıymetindedir. 

Pulu:ı üzerindeki çiçek açmış 

erik dzılı Jnponyanın tabii güzel· 
Ji1,lcrinden birini te:n~il etmekte
dir. Tm alet çekmece i ise tarihi 
bir dE[!cr tasımaktadır. Kamaku· 
ra devrinde ya .. .amış bir Japon 
prc•1sc ine a;t o1H!l bu tm alet çek
mecesi Tokyodaki imparatorluk 
sarayının mi.ize inde muhafaza e
dilmektc<lir. 

Pul Merak tısı 

Yazan : Reşat Ekrem KOÇU 
Milatldan evvel 356 yılında, 

Büyük İskenderin doğcluğu yıl, 

Makedonyanın bir köyünde, bir 
köy ağasının oğlu olarak dünya
ya gelen Sclcfkos, on bir on iki 
yaşların-da Makedonya ordusuna 
neferlikle girmiş, kendi yaşıtı o • 
lan Prens fskenclerin silah arka. 
daşı, ve onun şark scferfotle de 
en değerli ve gens generallerin
den biri ol:nuştu. 

Btiyük İskendcr henüz 33 ya. 
şıncla Babilcle öldüğü zama•ı, 

general Selcfkos, imparatorun 
saray muhafızları kun~anoanr lıu . 
lunuyor<lu. Eir r.:ürlclet sonra Ba
hit valisi olmuştu. 

İsl<enderin üvey kardeşi ve 
generallerinden Der Antigon da, 
Suriyede bir krallık kurmuı:, ve 
Selcfkosun Babil hükiımetini teh
~Jide ba ... lamıştı. Selefkos, Antigo. 
na karşı, İskendcrin generallerin. 
den ve Trakya Lizim'.lk ile yine 
büyük imparatorun silah arka • 
daşlarından olup cnun ölümiin -
elen sonra, imparatorluğu parça. 
lanırken Mısır krallığım elde et. 
miş olan Batlamyos ile ittifak et
ti. 

Antigon 312 senesinde Gaza 
civarında vukua gelen bir mu -
harebeyi kaybetti ve muharebe -
de telef oldu. 

Selefkos da Babilde krallığını 
ilan etti. Garbi Hindde İn<lus bo. 
yundan Frrata kaldar uzanan bil -
yük bir devlet kurulmuş oldu. 
biraz sonra, bu devlete Suriye ve 
Anadolu da ilhak olundu. 

Tarihte Selefkoslar devleti di
ye anılan bu krallığın müessisi o. 
lan ve "galib", "muzaffer" ma • 
nasına gelen Nikator lakabile a
nılan birinci Selefkos yaşı elliyi 

bulmuşken, en büyük siyasi has
mı olan Anti"'onun oğlu Make -
clonya kralı Demetriyusun genç 
ve güzel kızı Stratonisc ile ev . 
lenmişti. Halbuki ilk karısından 

Antoiyohos adında bir oğlu var
dı. Antiyohos, gen~ ve güzel bir · 
prensti. Elli yaşındaki bab'lsile 
değil, ancak kenl:lisi gibi bir genç 
prensle evlenmesi uygun dü. en 
dilber üvey anasına aşık oldu. Bu 
meş'um sırrım, en yakın arka • 
da::Iarına bile aça.-nadı. Bir müd
det, hemen her gün tek başına 

§ehirden dışarıya çıkıp gezmekle 
kendisini oyalamak istedi. Fa • 
kat Stratonise:nin göz kamaştı .. 

ran güzel yüzü, muhayyilesinden 
bir an bile uzaklaşmıyordu. Sa -
raya döndüğü zama;ı Le, or.un 
yüzüne bakma!ttan ürküyor. ba • 
basını gödül:çe de dehşet içinde 
kalıyordu. Gene prensin lıu garip 
halleri nihayet herkl'!sin na~arına 
cıı.rptı. Onu:ı dertli ile lıalıa ı ve 
hatta üvey anası vakından al5k:ı. 
t:ar oldular. Fakat Selefkos ile 
Stratoniscnir. muhabbet ve şef -
kat dolu alal-aları, b;Iakiı; Anti _ 
yo-hosu en elim işttencclerin pen
çesine atıyordu. Nihayet delikan
lı yata~a düştü. Her giin saatler. 
ce süren gözyaşları ve a~aH buh. 
ranlarla p:-cns perişan hir hale 
ge!mis~i. H-ıstalığınm ~cbebi bir 
türlü kcşf::demiı en bütün hekim
ler, onun hayatı~rla:-ı ümitlerini 
kcsmi~lerdi. 

Fakat b!r gün, prensi ter1;::vi e
den hc!;i nlerden Erasistrat pren
sin d~r lini öğrcnmeğc muvaffak 
ch!:.ı: 

Genç Antiyolıos, hıçkırıklar, İ· 
niıt:ıer, ate~ler içinde kıvranma -
!arla yine bir buhran geçiriyor
du. ı:rasistrat da lıa;ucunclaydı. 

Bu sırada odaya, üvey oğlunun 

hatırını sormağa gelen kraliçe 
Stratonise girmişti. Prens, güzel 
üvey anasını gorur görmez bir 
çığlık atarak yüzünü kapamıştı. 
Hekim Erasistrat da Antiyohosun 
üvey anasına aşık oldu~tınu der -
hal anlamı~tı. Bunun üzeri:-ıe der
hal Selefkosa ko~mt~ştu. Sarayda, 
herkes gibi o da biliyordu ki kral 
genç, güzel ve kahraman oğlunu 

çok seviyordu. Oğlunun hayatı 

için belki 'de biiyük bir fedakar -
lığı göze alabilirdi. Erasistrat, 
kral Selefkosa, evvela metanet ve 
cesaret tavsiye ederek, oğlunun 

ölmek üzere olduğunu söyledi. 

ihtiyar Selefkos evvela şa~ırdı, 
sonra, isyan!<ar bir s-:slc: 

- Oğlumun ölümüne taham -
r.-ıiil edemem .. onun ya~aması i -
cin, icap ederse krnllığrmı .. hat
t5 .. kendi hayatımı fedaya hazı -
rım! .. 

• Diye bağırdı. Tam yeri idi, 
Erasistrat fırsatı kaçırmadı: 

- Efc:ıılimiz .. dedi. O~lunuzu 
kurtarm1l: için ne krallığınızı. 

ne de hayatınızı fo~aya lüwm 
yoktur .. Sadece Stratoniseyi feda 
ecieceksiniz !. 

Dedi. 
Ve sonra, Sclefkosa, genç oğ-

-e 

Arap 
nıasaıı 

e' 
İki Bedevi Arabın yarı§ ele" ' 
• .J b. .. arala len var.;.ıı. Bunlar ır gun , 

· d'Ie!• rında abarip bir bahse gır 1 e .. , \ 
- Develerimize bineceı;ı 111 

· y · .. b k '' r:tP ' avaş gıtme musa a ası ,,, 
(Je\ 

cağız. Hedefe en geç varan 
nin sahilıi kazanmış sayılaca\:·111, 

1ki arkada~ çölde yarışa }>llŞ11,· 
dılar. Bir müdciet sonra bi: \'~\!' 
ya geldiler ve biribirlerinıl'I 5ıı 
vafaktıtilc <ievelerin<len incr~Jc ti' 
içmeğe gittiler. Develerirı1 

.•u:m;ı -:1gct'"ına bağladılar. . _,, 
Kuyunun b:aşıncla bir ill~\i 

bl(I 
oturmuştu. Müsahık!nrdaıı (.P 
bunu t:ı.nr:lı ve giriştikleri r:~'ı . 

. ııc: \• 
bahsi anlattı. Bunun üzerı .ıe' 
tiyar on·un kulağına bir şe} 
söyledi. ft!' 

Arabın yüzü güldü. Birdcl'I ,, , 
. d Ll ~ layara't clc\·rlt:rın bulun ug \', 11a, 

ı e kcştıı. Deveye atladı ve ıl . 

van1;1 ohn'"a süratilc orada" 

zaklastı. 111oı· 
Diğer Arap evveH'i ş::ışııitıf.' 

Yarış siirat def.il. yavaş g ııe 
yanşıydı. Şu hal~e arkadaşı ıt''· 
den böyle birdc:ılı:re ]caÇ~ \e 

~ı:.ıl 
Nece l sonra vaziyeti kavr•dıı§l • 
o da deveye atlayarak arka 

nın pc~indrn gitti. J.ıl' 
ihtiyar, ıılıh:ıhı ol:ın Arııb111 

l::ığınn ne sü~ lrınişti 'l ·ı ııı' 
Bu sıı:ı!in t·c,:ıhını kcııı!İ11 ' 5,>. 
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11ıısl' 
lunun genç ve güzel üveY ~J11' ' 
na aşık olduğunu, etinde_ ~~ ,., 
yan bu sevginin verdiği vıc ıııt' 
zabiyle yatağa düştüğünü aıt 
t t' r. diit t 

Kral Selefkos hiç tered 4 dl 
medi. Stratoniseyi derhal. b~}ıı)·· 
ve bu eşsiz güzel kraliçeyı ~;11rıı' 
la evlenclir:ii, Babanın bU J:bir 6' 
manlığı oğlunu muhakkak . 
lümden kurtardı. ıı ~{ı 

Pre:-ıs Antiyohos, babast~ıiiı:'~ 
Ja<ld:m evvel 280 yılında ,,e-.,1 

~na.' 
üzerine kral oldu. Kratlıgı di $' 
· · k h~ıa ı:en 11· bır payı taht olara • a ' cc• 

kY3 -s dına nislıetle anılan Anta 5ııl ' 
. . k .3 y· . 1 süreıı .• 

rını urlıU. ırmı yı . io;tl 
. · }'enı ,,.1• 

ta:ıatmda memlekctını ,,0ı~ t , .. l' •• 

talara karsı muvaffakıye sot'! 
duğundan- "halaskar'' '' 

lakabı ile anıldı. f'oÇıı 
Rqad .EkreJıl 

ş 

eli 

l'en 
dah 
e li 
~ti, 
r Oh 
td; 
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~u-senede 
masrafsız 
Şıklasa ım 
!)·· ' 

~ ~anın şurasında, burasm 
buyu1~ bir fclal:et ha"ini al
kta olan harp, çok şükür he

q ll'ıcmlcketimiz hududundan 
~clakct şeklinde iceri gırıp 
t rzın tadını bozmuş değildir. 
altat harbin brı~ı kötU scyleri-
hıesclil hayat pahalılığının 

~aattcessüf mcmlC'ket hudut· 
• aşmış bulundu~unu her ev 
llır bütç<:>sine nrız olan darlık
~ 11~1arnaktadır. 
~1den bir ay bol, bol yetişen 

1nın, birkaç hııftadrr ve her 
11 biraz daha artan bir sür t
lrnckte olduğunu görmek bil

)ı.tv kadmlnnnı üzüntüye dü-
ektcctir. 

'-~na karşı tedbir olarak bir 
tının alacaklnrı şeyleri ihti -

~tından fnzlCl alıp evlerine 
( 

etmeleri, bu şC'ylerin piyııs:ı· 
eksilmesine sebep olmaktadır. 
~apmryan ve ancak bir haf
lhtıyacmı birden nlıın yahut 

·~lik ihtiyaçlarım her gün 
;ı eden ev kadınları ise, 
~enı alış ''erişte fiyatların 
~aha de~'işıniş olduğunu gör-

Üzüntü duYmaktadırlar. 
~ti ihtiyaç .fiyntlnrmm mUs

<ılrnayıp yükselme istidadı 
•rdiği buglinlerde birçok ka -

11 ~ üzüntüsü de, bu sene ce-

p 

Cdip de şık elbiseler ''eya 
llıanto yapamamak \'e ihti
~avranmak mecburlyeUle bu 
ikinci nevi len olan ihtl) açla
a ;seriye r..trr.&ktır. 

• • l'z böyle ıralml düşU-

4~ atlı \'C i) i ev l:adınlaruın 
r Uzülmcmclerini ve bu 

~:ırruf etmcğc mecbur ol
ı h·ılde ) ine ııık görünebl
tiııı onlara müjdeleriz. 
~Ylnınek hiçbir r.aman pa
l'af etmek de;;ildir. Şık 

"k, bunun ne demek oldu -

1lhnek demektir. Elbette si. 
ahınrzda geçen senelerden 
denıodc olmuş, yahut C§İ -
tunuz tnrafından çok gö· 

Ve yahut da çok 
~ için bıktığınız bir iki 
~ \'ardır. Onları kah boya
h~h ikisini birbirine kata -

h az mikdnrda aldığınız 
: ltunıaş garnitür gibi ilft.
rtlt ~cnileşllrebllir ve )ine 

-~••11.•-~~rY~ 
Mevsi111in son rnodellerinden 

Kış Dçln 

Spor kazak örgü 

Malzeme: 700 gram kahve 
rengi yün. 3.5 nmara şiş. Ruba 
veya kaba garnitür için 7 5 gram 
kadar mavi, kırmızı yün. 

İş tarifi: Bütün parçalar pat. 
rona göre örülecek, işe ön kıs
mın yarısı için 48, arka kısım için 
de 72 ilmik üzerine başlanacak

tır. İcabına göre bu rakamlar ek
siltilir ve çoğaltılabilir. önde 8 
• 1 O santim genişliğinde lastik ö
rülecek, sonra bir sağ, bir sol ol· 
mak üzere 26 sıra, st:,ra da işe 

şu şekilde devam edilecektir: 
3 sağ bir sol. Bu meyanı:ia deme· 
th sağ ilmiklerinin yol içintle 
devamlarına dikkat edilecek. Sağ 
ön kısımda düğme delikleri işle
nece': .. Bir düğme deliği için 4 
ılmik çöziilecek ve müteakip sıra. 
da yeniden atılacak. 

Patro:ıa göre, pasolar aşağıda
ki motif üzerinden örülecek: 

Birinci sıra kırmızı, 3 sağ, bir 
ilmik sağdan çıkarılacak ve tek-

seve, seve ve ştk, şık giyebilirsi
niz. 

Size verdiğimiz modeller iki 
kumaştan yapılabilecek §eylerdir. 

1 - Düz renk bir elbisenizin 
rengini boyatnrnk değiştirir, ete
ğinin kenarını kol ağızlarııla ve 
kemerini bir başka renkten bir 
kumıışln yaparsınız. GöğsUn önün· 
deki ayni surette başka renk ku
maş kullıınılarnk yapılm?Ş olan 
garnitür çok orijinaldir. 

2 _ Önüne başka kuma5tan 
bir jile koymakla eski bir esvap 
~amamilc değişebilir. 

3 - Demode olmuş biri benrk. 
il, biri dUz, yahut biri çiçekli, biri 
dilz iki esvabı bozarak ~öyle bir 
yeni clb~se yapabilirsiniz. 

4 - Düz kumaştan bir elbise
nizin U .. tünc. parça boğçnnızda 

kalmış birbirini tutan renkte iki 
pnrçn bulursanız onun robasını 

bu §Ckilde söyliyerck ve iki par
çadan bir yeni esvnp çıkarabilir -
siniz. 

5 - Geçen seneki bol l!por mıııı 
tonuzu bellerinden <likiı::lerlc kas· 
tırnrak bedeninize göre yapar. ya. 
kn..<ımı cep ağızlarmı kürklerle 
siisler ona kilrkten düğmeler yap
tırırsanız yepyeni ve bu sene mo
da olan bir formdR bir mantoya 
malik olursunuz. Hele ayni kürk
ten başınıza bir de tok yapabilir
seniz bu sene gayet az bir mas· 
rnfln ve çok pnhalılaşm11 olan ku
maşlara ihtiyaç lıis9etmeden ga
yet şık bir kadın oldunuz demek· 

tir. 

rarlanacak.. 
2 inci sıra: Krrmızr 3 ~ğ. bir 

ilmi~c soldan çıkarılacak. 
4 üncü sıra: Kırmızı. 2 inci gi

bi.. 
5 ila 8 inci sıralar mavi. ıdüz 

ilmikler örülecek ve bu 8 sıra 

tekrar edilirken 1 ila 4 üncü sıra 
aksine alınacak. 

Kollara takriben 41 ilmikle 
başlanacaktır. Ön ve sırtta oldu. 
ğu gibi kol da patron mucibince 
bitirilecek. 

Yaka: 76 ilmik atılacak. Mavi 
üzerinden patron mucibince düz 
ilmiklerle örülecek. 

Bu surette bitirilmiş olan par
çalar, toplu iğnelerle m<:.sa üze
rine iğnelecek, iyice ıslatılıp ku· 
rutulacak, ütülenip biribirlerin-e 

dikilcceklerclir. Her i!? bittikten 
sonra da yaka kenarına kordon 
geçirilecek ve iri, mavi düğmeler. 
ı.. iliklenecektir • 

Mediha A YNUKSA 

Şık bir 
tok 

Ba§ın biiyiikli' ği.i tıisbetinde, 

ön tarafı 11 • 12 san ti metre, arka 
tarafı da 9 - 1 O santimetre geniı
lğir.de kesiniz ve yerleştiriniz .. 
Tepe .. beyzi şekHde kesilecektir. 
Tokun kenarına, 2 santimetre 

geni~liğin-d~ bir grogren dikilir 
ve iç ta·• .fa çevrilir ve bir tüyle 
süslenir. 

süslemek isier 
Bir annenin en büyük :ı:evki hiç 

şüphesiz ki br>beklerlni sUslemek

tir. Hem küçilkleri silslemek için 

büyilk masraflara da hacet yeık

tur. Kendimize yapt1ı;ımız bir ça

maşırdan arta kalan ufak pıırçn -
hır bHc onları süslemc~c kafidir. 

1: Mesela ona bir gecelik mi ya
pacağız. yazlık elbiseden arta kal-

mı~ dallı bir metre tül parçasını 

bu geceliğin önüne yakasma. kol 
ağızlanna sUs yaptık mı ya\.'rumuz 

pek sevimli bir çamaı,ııra sahip o
lur. 

2 : Şu iç etekliğini sUsliycn ince 

dantel bizim bir gömleğimizden 

artan bir dantel parçasıdır. Bu iç 

etekliğini yapma!< için seksen san 
tim genişliğindeki bir patiskadan 

4 - 6 yaşında bir çocuk için -
1,45 metre nlmak yetişir. 

3: Bu sevimli pijamanın sil.sil 
de yine bir §eyden arta kalını;, 

p .. rçalar olabilir. Bu pijamayı iki 

yaşında bir çocuk için yapmak is

terseniz 80 santimetre eninde bir 
kumaştan 2.10 kadar almahsmrz. 

Ev l<adını nelere 

dikkat etmeli 
Hiçbir zaman sokakta giyilmiş 

elbise, manto veya aynkkııbılan i

yice süpürüp temizleyip uzunca 

bir müddet havalandırmadan bu
lundukları dolaplara sokmamalıdır. 

Yağmurda, çamurda nılanmış a. 

yakkabılar tamamlyle kurumadan 

dolaba konursa fena bir kösele 

kokusu yapar. Yine yağmurdan ıs

lanmış mantolann da tamamiyle 

kurumndan dolaba asılması fena -
dır. 

Şimdi evlerimizde kapalı bUyük 

kUtüphaneler yerine ekseriyetle a
çık raflardan ibaret olan kitabhk. 

lar kullanıyoruz. Onun için hepi • 
miz de bu kitab raflarının neka -

dar kolay tozlandıklarını blliyo -
ruz. mtablan sık sık, kitablıklar. 

dan indiriyor ve rnflan ayn ayn 
temizleyip tekrar onları yerleşti • 
riyonız. İşte bu zaman en dikkat• 

edeceğimiz şey kitablar tamamile 
kurumadan raflara konmamalıdır. 

Eğer kapalı kütUphaneleri de te
mizlerseniz ayni şeye dikkat etme
ğo mecbursunuz. HattA arada bir 
kütUphanelerln kapı.smı açık bı • 
rakmak 19.mndır. 

Aksi takdirde fena bir koku vU
~da gelir. 

Mantık 

Yolcu - Tren noden daima 
böyle r:-:itar yapar?. 

:V1tmur - Eğer geç kalmama· 
lan tabit olsaydı, istasyonlara 
bekleme salonları yapılır.asma 

lüzum t:irüHir -r.ilydü? . 

~1erhamet! 

Hakim - De:-nek annenizle ba
ba:ıızr öldürdüğünüzü itiraf edi
yorsunuz?. 

Maznun - Evet. Fakat mah
kernenh karar verirken bana 
merhamet etmesini de rica et
me!<teyım ... 

IIaki-n - Ne münasebetle?. 
Maznun - Annesiz babasız 

ı~almış bir öksüz olmam münas:
betiyle .... 

Yavuz hırsız 
Kadın boşanma davası açmış

tı. Kocasından şikayetini mahke
mede şöyle anlattı: 

- Kızdığı zamanlar mutfak
ta ne varsa başıma atıyordu • 

Hakim sordu: 
- Böyle yaptıktan sonra pi~ -

man olup sizden af diliyor muy
'liu ?. 

Kadın cevap verdi: 

- Hayır ... Her defasında ko
nuşacak halde değilken imdadı 

sıhhi onu hastahaneye götürü -
yordu!. 

Mektc~te 
M ualiim - Çalmak fiilinin 

istikbali nedir? 
Talebe - Hapisaneye gitmek. 

Gelinlik kız 
- Kızınız biraz topallıyor ga

liba? 
Müstakbel damadın bu suali 

müstakbel kaynanayı biraz şaşa.
tattı amma, cevap bulmakta bür 
bütün aciz de bırakmadı: 

- Ah evet, fakat yalnu bir 
bacağı .•• 

Sesli büyüyüş 

Küçük Aziz hıçkırıyordu, Başr
na ilk defa gelen bu halin sebebi· 
ni merak ederek annesine sı.>rdu: 

- Anne ne oluyorum? 
- Hıçkırık tuttu yavrum. 
- Neden hıçkırıyorum? 
Kadınca~rız bunu izah edemiye· 

ceğini anlayınca: 

- Büyüyorsun da ondan! dedi. 
Aziz. ertesi günü, kendisinden 

iki yas büyük kardeşine anlattı: 
-'- Dün ak~am ben büyüdüm 

biliyor musun? Vücudumun bü
yürken çıkardığı sesi duydum. 

' 

Hasis 
Hasisin evinden geceleyin tel&.$. 

:a beledİ}'e doktorunu çağırmışlar 
dı. Doktor gitti, fakat kapıda ken· 
disini karşılayan ev sahibi: 

- Kusura bakmayın doktor, 
dedi, s:-:e zahmet oldu ama bir 
yanlışlık, :ı:::e lüzum kalmadı. 

Doktor sordu: 
- Ne olmuş? 
- Kur;ük kızım bir yirmi ~ 

kuruşluk yuttubrunu söylemişti. O
nun üzerine sizi çağırdık. Fakat 
biraz evvel itiraf etti, yirmi beş 
kuruş değil bir düğme yutmuş. 

- Parmağnu öyle ıuya ıok
muı neden bekliyorsun?. 

- Doktor du~ tavsiye etti de 
kendimi alııtmyorum. 

Yanlı~ z. " - ·-'lif 
Doktor sordu: 
- Size tavsiye etti~m gibi yap

tınız mı? Bir sıcak banyodan SOil

ra bir kadeh porto içeceksiniz. 
Hasta cevap verdi: 
- Tecrübe ettim doktorcu• 

ğilm, fakat muvaffak olamadım. 
- Neden? 
- Portoyu içmek biqey de-

ğil, fakat srcak banyoyu bitire -
miyorumf 

Hırsız 

Lokantadan çıktıklan va1at 
arkadaşına .ordu: 

- Yağmur yağıyor. Pa,ıdöeU· 

nil giymek için garsonun yardım 
ctmesin-e neden razı o~ın? 

öteki gülerek cevap verdi: 
- P~~ün vücuda uygun 

olup olmadığını bilmiyorum da. 
oadanl 

TIMARHANEDE 
- Şuna bak ,una ... &,.. 

uyuyup dUV"Uyor, Onan da haa· 
talığı bu galiba?. 

- Haberin yok mu? Kemle. 
rans dinlemekten bu hale s:elmif. 

- Fransız karikatürü -

Eıki futbolcu hıı.rpte topçu olmu§tu! 

- Gooool! ... - İngiliz Karikatürü -

Otel hizmetçisi - Yandaki odanın mÜ§teriıi bütün gece 
horlandığm.ız için uyumadığından bnhiıle §İkayet ediyor. 

Mü§teri - O zata söyleyin, baıkasırun husuıi ahvaliyle uğ. 
raımıyarak kendi uJiaısuna bakım! •• 
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Ara ca, :n~ce onuşan aca'p 
d:lli, ren arenk kılıklı ·nsanlar .. 

Yazan: VASf-ı RiZA Z03' J 
Avrupadan Aıncrikaya gidecek 

olan her yolcu - sözüm ona. bir 
a1hhat muayenesine tabiymiş. Ara 
dı ktm maraz da: Gözde tr.ahom. 
Bundan evvelki konuşmamızda 

anlattığım gibi, ben-de de aradı -
lar. Bu medeni memlekette, in . 
annlar içinden çıkmış, medeni bir 
doktor: El.ndeki pis demirçubuk. 
la, en iptidai tekilde gozlimiln i
sini altilı.;t etti. 

Ben, acıyan, yaş döken gözil. 
1nün derdile uğraşırken, arkadaı. 
)ardan biri seslendi: 

- Ne duruyorımnuz, muayene 
bitti. Vapura gidiyoruz. 

- Peki bavullar? 
- Onlar vapura gelecekmiş .. 
- Kim getirecek, nasıl gele -

cek? .. Bir tren dolu.su ahali bo -
pldı. Binlerce bavul. onların l . 
sinden benimkini nasıl bulur da 
sıkarırınm? 

- Haydi birader yürUt Vapur 
kalkacak kalacaeız. 

Koridorlarda koıuştuk ..• Rıh • 
tımdan indik.. Bir logiliz feryat 
etmekteydi. Yanun:lakine sor • 
d.un: 

- Ne diyor? 
- .. Elinizdeki un klğıtlan 

muhafaza edin. Şimdi onu sora -
caklar'' diyor. 

- Hanei san kif1tlan? 
- Hani canım, muaymeden 

ıonra vermediler mi? 

- Ha, sahi. .. Peki ama, onu da 
nereye koydum? Hay alJah bell • 
auu versin. 

Rıhtım Uzerlnde konu9uyonu. 
Eir l~mbanuı .ıltı:ıda bu sefer iki 
1ngiliı birden bağırıyor. Biri aa~ 
taralı, öbUrU sol tarafı gösteriyor. 

- Aman rica eaerim birader, 
bunlar ne diyor P 

- Sağa girecek poliı Jdğtdı 

abca.k, ıola götilrüp teslim ede • 
ccknıişiı. 

- O ney~ lyiP 
Vapura eirmek için. 
Bir ıual da.ha sormama nkıt 

kaln:adı. Sa~a a;irmi~im.. elime 
yetil bir marka sık11tırdılar: dı • 
fatı çıkmıprn. •. Biri aat omuzum. 
can tutup sol tarafa beni çevirdi. 
Dit eşik atladım. Pala bıyıklı b1r 
adam !Af söylemed• · elimdc:ıld 
Jctil kartı kaptı. .. 

- Ne yapıyoraunP 
Demece vakıt kalmadan. ar • 

kamda.n gelen insan alunı beni 
ileri doğru sUrükledi. tlstil ka • 
palı, merdiven kadar dik, duvar 
kadar basamaksız, lbtik kadar 
yumuta,k, top namlusu kadar dar 
bir yerden tıkır tıkl1' tıkır, kısa 

adımlar, silratli atl.ayıılarla. te
kerlcnip, kötli bir vapurun &övct
teainde kendimi buldum. 

Bu, bir vapur değil, romorktsr. 
O da değil, araba vapuru .• Mah. 
ıer mahallckallah.. Bin bir çeıit 
inw.n .. dünyanın dört tarafından 
r;clmi1 beter yığını .• Yalnız bi • 
sim trenin değil, mllteaddit ka • 
tarlann. çeşit çeıit vasıtaların 

•Urükleyip rıhtıma yığdığ'r ıUrU

Jer .• Fransızca, almanca, ingiliz
ce. lspa.nyolca, italyanca, arapça, 
hindcı Ye bizimle beraber türkçe 
konuıan, acaip dilli, rengarenk 
kılıklı~ ... Biribirinin U.. 
rundan anlamıyan: Babil kulesi 
mUstahdemini.. Köpekleri. atlan 
ctomobillerile Nuh gemisi yolcu· 
lan .. Denklcrlle, ıepctlerile. gü • 
fUmJerilc: Beyaı Rus muhacir • 
lerL Rönardan yapılmıt manto • 
elle birinci ıınd yolcu ve ıinema 
yıldaJ.an:r&n.. halatlar tuerine 
Oturmut dardUncll sınıf yolcu 
Jılllto!Mh• bdmtara kadar .. Uyu 
,.. ttıdyartar, af1aym ~ocuk • 
Sar 1 bhiblrlerlne ı&ı "'1un cen~ 
bdm " erkekler .. , Blr ftpuT 1d ı 
RıhumdMi Jllma, parça parça 

Küin Meriye nakletmiye memur. 
Bekledik. Saburane, gözkapak. 

!arımız l:apa."la kapana bekledik .. 
Saat, gece yarısını biraz geçtik • 
ten ııonra, rıhtımın b:ıbalarma 

bağlı olan kalın halatları suratı. 
mıza 'kadar fırlatacakları dal:i • 
kaya kadar bekledik .• 

Sonra ağır ağır limandan 'dışa. 
rı çrkıp, ıon senelerin deniz hA -
rikası olan muazzam vapuru ara. 
yarak ilerlemeğe başladık •. 

Etraf zifiri karanlık .• Tepemiz. 
de gezen projöktörler, aağdan, 

soldan yanıp sönen ıııklar var .. 
Hepsi iyi ama Kilin Meri nerede? 
Rıhtımdan ayrıldık epeyce son.. 

ra kara bir dağa rampa c-derken 
birden her tarafta ışıklar yandı. 
Bu, bizi Amerikaya götürecek o.. 
lan vapur azmanının ilk sürprizi 
idi. Herkes bir ağızıdan bağırdı: 

- Oooool ... 
Vapurun göbeğinden açılan iki 

kanatlı bir delikten içeri girdik .. 
Sırmalı elbiseli, hesapsız hademe 
sıralan arasından geçiyoruz .. 
Kollar, gideceğimiz semti bize i.. 

p.ret ediyor: 
- Pliz:f •• 
İndik, çıktık: yine indik, yine 

çıktık ..• Sonu gelmiyen koridor • 
Jar, holler, salonlar geçtik .•• Va. 
pur mu, Dolmabahçe sarayı mı? 
Vınr vızır asansörler işliyor .. E
vet ama, aklım fikrim bavullarda. 

Elimde sarı b:r kağıt var .. Os. 
tünde kamaramın katı ve numa • 
raaı yazılı .. Benden daha §rk olan 
garsonlara kartı gCSsteriyorum. 
Onlar da bana yolu ... 

Uzak bir mahallede apartman 
adresi .aran yabancılar gibi .. 
Sağlık verdikleri nokta, ufuğa 

benziyor: Yakla~ttkça uzaklaşı. 

yor, uzakla~tıJcça biz koıuyoruz. 
Ayaklarıma kara ıular indi .. Ka. 
m:ıranu bir bulsaydım.. Haydi 
l>uldum; ıonra oradan nasıl çı • 
kacağım? Haydi çrktım: ıonra 

tekrar oraya nasıl döneceğim? 

H ul.ba bir hay huy ki, el~e yQ • 
zUme bulaştırmadan bu ıeyahati 
tamamlıyabUincm, kendimi kah. 
rarr.an U1n edccetim. 

Bir köşeden yine saptım .. Sol • 
da btr kapı.. Uıttlnde numaram 
yazılı .•• Allaha btn tUkUr, mekl • 
ruma gelmittim ama, aut da ge. 
ceyarıauıdan aonra ikiyi buldu.. 

• • • 
- Saat ikiye gelmiJ.. 
- Ne mllnaıebet, ben<U bit .. 
- Hayır efendim iki ... 
- O seninki Fransız saati. Va.. 

pura binin~ bir aaat geri alacak-
sın .. 

-Yok canımL 
- Vallahlf .. 
- Peki Viyanada da blr uat 

ıerı alınıttık. • 
- Amerikaya kadar bq aaat 

daha aimış olacaks.ın. 
- Allahallah .• 
- Öyle .•• 
- Haydi hayrrlnı ... Yalru% ça. 

buk ol, yatacağım.. 
- Deli misin, hani bavullar? 
- Aahhh .. Ben onu wıuttum. 

Peki timdi ne olacak? 
- YUril benimle!.. Bavullar 

f{mdi bir depoya gelecek. Ora
dan ıeçip göndereceksin .• 

- Bu binlerce ki§l depoya mı 
dolacak? 

- Yok camm, senden benden 
başka kimse yoktur.. Yolcu ha... 
TUllaruun hepsinin Uatünde va • 
purdak:i adresleri var •• Onlarınki 
doğru kamaralarına gelir .. Bl _ 
.dmkiler etikeniz olduğu için de
poya iner •• Haydi vakit geçirme 
yilrll. .• 

Depod:ayız •• YtlllC!'ce, blnlr:r -
ee bawl.. Ana baba rOntt. Ar • 
kadaııımn tabmlnıl clolru çıkma. 

BiJiyormusunuz 
ÇALAR SAAT 

Bilir mısiniz saatin küçilk iğnesi 
)'ani saatleri g:>3teren iğ le bir de
\ir yaptığı zaman, büyük, yani 
dakikaları gö:;teren iğne on iki ke
re döner. Fakat, acaba hiç merak 
ettiniz mi, tir saat haftada kaç 
kere çalar? 

Bunu hesap etmişler. Alınan 

neticeye gore, her saat başında ve 
yarım saatlerde çalan bir saat 
haf tada 1260 defa çalmış oluyor. 

YERDEN BiTEN 
T: ... ŞLAR 

Kanadada Ontario denen nun. 
takada adeta karpuz, kavun gibi 
)"erden biten taşlar vardır. Bunla.. 
rın toprağın altından evvelA bas 
gö::ıterdikleri, sonra yavaş yava, 
yükseldikleri görülür. Yusyuvar • 
lak ve üx.cri düı düz olan bu ta,. 
lar bir imanın kollarını açarak 
JOr kucaklıyabileceği kadar büyük 
tür. Resimde bir adamın bu ta, • 
lardan biri yanında ne kadar u • 
fak kaldığını görüyorsunuz. 

Alimlerin söyledi&ine göre, bu 
taşlar yerin dibinden bazı su oe
reyanl:ırmın tazyıkı veya toprak 
tabakalarının kayması dolayısile 

toprak sathına çıkryo:farmış. 

KARADA DENlZ 
FENERi 

Deniz feneri denizlerde, gemi • 
lere yol göstermek için konulur. 
de4il mi? Onun için. karada böyle 
bir fener görürseniz hayret eder • 
siniz. Fakat, lngilterede, deni.1 • 
den çok uzaklarda, memleketin ta 
içeri taraflarında bir yerde böyle 
bir fener vardır •• Bu fener bun • 
dan iki sene evvel yapılmışUr. 
~taksad da o civardan geçecek 
yolculara geceleri yollarını gös • 
lermektir ... 

dı .. Etikemz kalanlar hesapsuı • 
mrş. Sırmalı garsonlar, el araba • 
Jarile getirip deponun ortasına 

kaıı:lınp atryorlar. Aman yarab • 
bi ; içinde kınlacak ıcyterim de 
nrdı.. Getirirlerken uzakt::att bir 
garsem... Arabadan yere fırlatı • 
lıp atılmadan sahip olabileceğim 
ama, nerde o tali 1 •• Uykudan göz
lerim de kapenryor ... 

Hah, işte! .• Hemen yakaladım. 
Cebimdeki adresi üstüne iliştir • 
dim. Beyaz ceketli kamarot kul
puna yapıştı ... o, önde, ben ar • 
kal:ia... Koridorlarda k<>Ju1uyo • 
ruz ... Arkadaıım: 

- Bırak artık. O yerini bulur t 
diyOf' .• 

- Ne mllnasebct t. Saatlerden. 
beri malımdan mülkümden ayn, 
çekmediğim azap kalmadı.. Ele 
•geçirdiğim bavulun peflni hıra -
kır mrynn? 

Saat gece yansından eonra ilç 
buçuk. Bavulumla beraber kama
ramdayım ama. bitik bir bale de 
cetmiıtim. Derhal moyundum; yı. 
kandım; kurulandım; giyinklim.. 
Arkadaşanıa scclendim: 

- Ben uyuyorum.. Llmbayı 

IBndtlrl Allah rahatıt.c vef11lnf.., 
.Vasfi Rıza ZOBU 

' . 

Yılb· şı 
Burada altı küçük çocuk görü· 

yorsunuı:. Ve bir alay da oyun. 
cak. Bunlar, çocuklara gelen yıl. 
ba~ı hediyeleri. Fakat han-gisini 
hangisi alacak; işte asıl mesele 
burada. 

Bu ıizin için gilzel bir eğlence 
mevzuu olabilir: 

Evvel! çocu1tlara bir isim ve· 
rin. Mesela soldan ve yukardan 
b.~lamak ıartile çocuklara ıu 
isimleri koyabilirsiniz: 

Günay, Doğan, Ne§e, Demir, 
CHineı ve Turgut. 

Tarzan Cehennem adasının es. 
ra~nglı altın aslanını aramak i . 
(in çıktığı tehlikeli yolda öyle 
müthi' maceralarla karşılaştı ki: 
Bunlan birer birer anlatmak u • 
ıun sürer. Size bilhassa en heye • 
canlı ma~rasmı anlatalım: 
Tarıan dikenlik bir araziden 

Oerliyordu. Dikenler onun hatta 
ateş üzerinde bile yürümüş olan 
ayaklarına fazla tesir etmiyord:.ı. 

Fakat Tarzan bu Anzalı arazide. 
pek istediği ·süratle ilerliyemiyor. 
du. 

Halbuki, içinde öyle bQyük bir 
sQrat arzusu vardı kit Koşmak. 

adeta uçmak istiyordu. 
Niçin? Nere~? 
Tarzan buna kendi kendisine 

cevap veriyordu: 

Anneleri onlara bilet almamı~ 
tı. Biletçi geldi: 

- Çocuklara bilet ister, dedi. 
- Niçin? Onlar daha küçük. 
Biletçi: 
- Hayır, dedi. Ancak beşten 

aşa~ olan çocuklara bilet kesmi. 
yoruı. 

- tyt ya l~ Bunlar da beşten 
qalı: 

~ iki tanedkl 

Şimdi oyuncaklara gelelim: 
Bunlar ayak bisikleti, patinaj 

ayakkabıları, Tayyare, Saat, Fut. 
boltopu ve Elektrik feneri. 

Acaba oyuncakları iyi pay etti· 
niz mi? Bunu anlaması da kolay: 

Çocukların herbiri elinde bir 
ip tutuyor. Bu iplerin ucunda <Y 

yuncaklardan biri bağlıdır. Bu 
ipleri takip ederek hangisine han. 
gi oyuncağın verildiğini öğrene. 
bilirsiniz. Bakalım sizin intihabı
nızla onların intihapları birbirine 
uyuyor mul 

Altın aslanı bulmağal 

Altın aslan... Herkesin rüyası
na girip korkulu anlar yaşatan bu 
esrarengiz mah!Qk Tarzanın gö • 
ı:ünde adeta güzel renkli bir kele
bek kesilmişti. Onu tutmak. adeta 
pannaklannın arasına almak is • 
tiyordu. Yırtıc hayvan Tarzanın 
gözünde o kadar tath, sevimli ve 
zararsız bir mahh1k olmuştu. 

• •• 
Tarzan dikenli sahadan ku.rtu • 

lup çöl gibi bir araziye vardığı za. 
man birdenbire rerde gözlerine 
birtakım izler ilişti: 

Aslan izleri mi? 
Bir an Tarzan bu düsilnoe ile 

olduğu yerde mıhlanıp kaldı. 
Fakat hayır! Bunlar aslan a • 

~·ak izlerine benzemiyordu. 
Tarzan daha dikkatli baktı w 

l<endi kendine: 
- Hayır, dedi. Bunlar aslan 

izleri değil ama ..• Duraladı. Hay • 
ret ediyor ve bir şüphe içinde iz. 
teri daha yakından görmek için ~ 
ğiliyordu. Yerdeki izlerin bir iki
sini ayn ayrı gözden geçirdi ve 
yine kendi kendine: 

- Bunlar bir kadın ayağına 
benziyor, dedi. 

Hakikaten, yerdeki çıplak a • 
yak izleri, küçüklük ve parmakla. 
nn şekli itibarile, bir erkek aya. 
ğını değil, kadın ayağını andın • 
yordu. 

HattA kadın aya~ olduğuna 
şüphe yoktu. Fakat Tarıanın dü
şQndfilü gibi: 

- Cehennem adasmm c::ehen • 
nem gibi yanan bu eö'.ünde ÇIJ>. 

lak bir kadın a~ niçin \'e naııd 
do1aşabilirdi7 

Sen Sözler 
SARI cıvcıv 

Miki Fare ile tavuk teyze ıcıır' 
§ılaştılar. Miki: 

'1<ıt1. 

- Merhaba, teyze, dedi. /#" p 
nedersem yavrunuzun arasıı:ı ~ 
b. . . A b o pe~ 
ır sarı cıvcıv var. ca a 

efı~ 
Karabaş tarlada çalışı; rı. 

Yanına bir arkadaşı geldi. ıvı 
baş: di'°' 

- Hal~ is bulamadın mı? • 
sordu. 

- Buldum. 
- Nerede çalışıyorsun? • 
- Finonu:ı yamnd:ı çalı~ı>'° 

rum. ~11 
- Fakat onun da işi yok #' 
- lyi ya işte, ona iş arıf0• 

SÖZ DiNLER! ,od' 
Babası çocuğa beş kuruş •. 

mişti. Arkasından tenbih etti·~, 
- Sakın hemen koşa ko;' 

c::dip bu para ile yemiş alın!l· 

Ç<>cuk: • ~ti I 
- Peki babacığım, dedi· c ~· 

§8 ko~ gitmem, yavaş ya'<11• 

des~~LA.M HogOJ\1 
Arkadaşına ôvilnilyordıı: ~,Jll 
- Babam bana öyle ~o' 

bir mürekkepli kalem aldı 1'' et 
nunla dıvara çivi mıhhyorıı~· ~ 
viz, fındık kmyorum ... Nacı ' 
hiç böyle kalem gördün Jtlil? 

Arkadaşı: ~ 
- Olabilir, dedi, faka: bef / 

de yazı yaza..-nazsın. • _/' ı 1 

Bilmece 

. . ~; 
Tukarkf rcs!Mde fkf kftç{llt ~ • 

g6rtinmcktedlr. Du resıxıe tıd_ııf' 
nız, dört çizgi ilave eder~ ~V' 
köpeği d6rt köpek 0c]tllııe & 
Ur misiniz ? .. 0#.~ 

Dikkat ediniz, remn1Jl oıt U 
oynamnğa hJç !Uzum yo~tıı ı' ~ 
bUtlln tılsmıı ilave edlleCe ,J 
çlz'?fdcn ibarettir. 9 eY. 

Birlnclkanun ayma ınııhstlcıı 
bu bilmecemizi hallcdcnlerd11,~·~ 
rlnciye kıymetli bir kol e tılf 
klnciyc b<?Ş lfrn kıymctındrır1 ı 
tap çantası, UçUncUye Oc; cJ5,.J 
metinde bir para cUzdıınt• ,et 
cilden onuncuya kndo.r b~0o 
bUyük kolonya ve ayrxcıı ... ır' 
yucumuz:ı muhtelif hedl>'c 
receğiz. •&!' 

Not: \~aktlyle ha.ftalık 0' 1(. 

mecclerlmlz bundan ısc:>n.~ J 
çevrilmiştir. Hetliyele~ı-e 
met ve mlktan da bur.a g 
arttınlmıştrr. ıırP 

Okuyucularmıı:zm hal \ d• 
rfle beraber blr ny zarfrtJ f,c~ 
rodeceğiın!z 4 kuponu cJn 
yolJnmnlan lAzrmdır. 
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~ Eskişehir röportaj laı ı 

Eskişehir belediy.e
• Porsukl'l 

'.barışması ıazımdır ! 

• 
sının 

' .. 
' 

Şehir Ti Jafros~ınun 
Kdlcç;lLlılk ©lrrtö~tüD~ 
[b) Ü lr lk © lii1 lUI ~ lfl1il @\ 

Ilcr cuınartc;:ıi \'e P~ı·ı·n'n ""iİ· 

nü çocuk tiyatro·u tıklım tıklım 

dolar. 1 stanhu'. ı;::>cuklarının ye· 
gar.e eğlence yeri ola ı b:.ı ti)•:ıtro· 

ela birçok sa~lı sa'rnllı çocl'd:ır da 
,·akit geçirirler .. Yani bu tiyatro· 
ya bir çocukla üç ba'Ja ve iki an· 
ne girer. Çocuksuz girm::k yac;a~~ 

))du7•u ıçin bu böyledir. 

!\le ela kapıdaki kontrola ço • 
.:uk ::.ayar: 

- Bu babam, bu amcam. bu 
dayım, hu teyzem bu annem, 
bu cfa annemin süt kardeşi... 

:Ne Le bunlar Jazım:leğil. C~·c· 
lim perde arka ına ... Çocuk tiyat· 
rosunda, çocukların sevdiği iıç 

artist \ardır: 

Nevzat, Fatma, Ferih. 

Bunları tanımak i~tcr misiniz. 

l{onusan. • 
Kadı·i lCAYABAL 

Yazan · Sabih ALAÇAM 

O halde benimle beraber gelin; 
Beroğlunda bir apartıman, tam 
bc5 kat tırmanacağız .. Kapıda üç 
tane zil \'ardır, fakat hiçbiri çal· 
maz. Kapıyı yumruklamak lazım· 
dır . .Nihayet kapı açılır. Şchır 

tiyatrosunun küçük arti:;tkrindi:!n 
~e\·zatla karşı kar~ıya gelir.:.iniz. 

Ch• 
ır, Orta Anadolunun baş· 

0ndan otele gitmek için 
arabada bile yüzüme 

' tiiıgar, sıcak. Şehir, Por. 
'lııın yanlarında kurulmuş. 

14~alaşan, kışın kabaran 
lıl§chiri ikiye bölüyor. 

• gecenin artık inmcğe 

karanlığı arasında Mil. 
• le yıllarının EskışC'hiri, 

l(tarı allmda pırıldayan 
<arı ıırnyor; fakat bulama· 
ıat'danbcri görmediğim Es· 
lloknkları, evleri, ot<'lle. 

"1ektriğe ka\'U§mU§ ! Hat. 
Porsuk otelinin önünde 

~nıan, fazla bir aydın· 
bile kaldım. 

hava sıcak tam Orta 
ıııı· 1 

ınıı... Buz parçaları, 

ilde eriyiveriyor. 

:ı:ı ı:algı ve kadın sesl<'ri 
, 

0tsuk kenarındaki bah· 
"doluda sık sık rast gc. 
, 'lar tiyatro grupundan 
~:\~ı lubiyat ve ahenk" 

11
r )'C'r tıklım tıklım do. 

liYatrosunun sahnesinde 
tsvaph bir yedi şantöz, 
lııtuJan şarkılarını ca· 
iği gibi okuyor! Mama· 
beğenmediğim artiste' 
ara radyosunun sanat. 

11 aşa~ı bir seviyede 
Çunkil, seyyar tiyatro 

?ııa.1ı olan bu çatlak .sesli 
~ hakkını yemeğe ni. 

'-it 
Q '.. alkışlarla beraber, 
l'ılu. ~ihayC't sahne) e, 
laları okkalı Yücudu ile 
hir artist geldi. Kadın· ' ~ agıını açmadan hay. 

lıd~~thiş alkışı ile karşı. 
lıgu şarkılar, kulağıma 
~ 

1 
gelmeyordu ama bun· 

~ ~ havalara da benze. 
· Falrnt, hayranları 

:::. gibi düşünmiyorlar, 
di lı, Porsuk kıyılarını 
~ :Yl'bilirim ki bütiin F...s. 
'tla çrnlatıyorlardı, An. 

11ahnenin "Prima Don. 

•b· ı, babacan ve dünyayı 

' ta\'ırlarile bana bu 
~lla•• hakkında neler 

u, neler? 

~. 8it bir do ijıklarma 
~l'Qu ! Kaç delikanlının, 

\;tun için, geceleyin 
lor, bilseniz?" 

'tıcrin pek sıska vücu 
}' C>Un bu muzafferiy<'. 

'1ltaz hak ve[dinı, hem 
l\'!nn. 

* • * 
Şimdi, ~e,·zatı dinliyorum: 

- Vallahi, diyor, ben sahneri 
o kadar çol.- seviyorum ki sahne· j Şehir Tiyatrosu :ırllstll'rinılen Nev7.nd 

den ayn bulunduğum zamanlar, . . 
memleketimden ayrı bulunuyor geçır~em; ~a~ece .. ;cyahat e.tmc~ 

'b' 1· b \C gormc • .- ıçın .. :sonra Holıvut • musum gı ı gc ıyor ana. 
• un okuduğumuz ,.e duyduğumuz 

filmlerin az masrafla yapılacağ'ı 
da muhakkaktır. Sonra belki 
kızlarını sahneye bırakmıyan aile· 
ler çocuklarının bu gibi filmlerde 
oynamalarına müsaade ederler. 
.Nac:ıl bu fikir? 

J~sld'}f'hirln l'or .. uli c:ıyı 

Pergünt piyesini babamla bera esrarengiz hayatım hakikaten çok 
bcr seyretmiştim. Uu piyesin baş merak ediyorum. Bazan duyuyo· 
döndürücü cazibc-.i beni sahneye ruz: bir çok genç kızlarımız artbt 
attı. Burrün ise sahnenin a~ıkıyım. olmak için Amcrikaya gitmeye 
En büyük arzum iyi bir sanatkar can atıyorlarmı5. Ben bunu·çok 
olmaktır. . garip buluyorum. Bizim memle· 

- Mükemmel, yalnız tuzu bi· 
beri eksik .. 

lı;;te, Eqkişehirdeki ilk 
ve ilk intibaım. 

gecem 

Sabahleyin, erkenden uyandım 
ve ter içinde kalktım, Güneş, 

doğar doğmaz odama dolmuş ve 
mahsur hava~ ı cehenneme 
mişti, 

çevir. 

İlk işim pcnccrclC'ri açmak, fn· 
kat az sonra da bundan rnzgcç. 
mck oldu! Çünki, caddeden öyle 
korkunç toz bulutları geliyordu 

ki beş dakikada bir mmıluğa koş· 
mak VC' derimin rengini kaybet. 
memesi için mütemadiyen yıkan. 
mak icap ediyordu! 

Bolediycnin, şehrin ortasından 

Porsuk çayı aktığı halde, suya 
dargın olmasındaki hükmünü anin· 
yamadım! 

Eskişrhire, lstnnbulun araba me 
zarlığıdır, diyebilirim. Burada pek 
az olan otomobile mukabil bol 

araba var: Hem de yalnız fayton 
değil, boyaları kaybolmuş, eski· 
miş kupalar ... 

SenelcrdenbC'ri İstanbul ile bna. 
ber ortadan kalkan, tarih~ karı. 

ş:ın kupa nrabaları; Eskişf'hirde 

"Bastibadelmevl" sırrına rna?.har 
olmuş ... 

Sokaklardaki tozu göriir görmez 
ve Eskişehir belediyesinin Porsuk 
ile dargın olduğunu öğrenir öğren· 

mez, kupa arabalarının, burada. 
me\·cudiyetlerini idame edebilme. 
krindeki sebebi anladım. Dört bir 
yanı kapalı olan kupalar, to1.a 

karşı bir majino haltı teşkil edi· 
yor. Bunlara !llğman bir vatandaş. 
belediye, tozu ile muhasara ''e 
zaptedcbilirse aşkolsun ! 

Maamafih. E.cıkiısehir belediye!li, 
sokakları tozdan kurtarmağı zait 
ve lilzumsuz görmekle beraber, 
"sC'yrisefer" kaidelerini tatbik hu· 
ııuımnda çok dikkatli. lstasyon ile 
Porsuk arasındaki capdenin en iş. 

lck ve clöncıncç yerine bir işaret 
yeri, şcmsiyC!'i yaptTrmış \'e bum· 
ya bir de İ!)nret memuru koymuş! 

k A , v , kette sanatkar daha çabuk yükse-- Dram s.1nat ·arı mı. ı. or:,a - Onu da siz ekiverin. 

komccli sanatkarı mı? 

- Dram... Çünkü acıklı ~eyle. 
bu re hayıhnm. l\1esela Homeo • Jü· 

memur, ''gurubu şems" ile beraber liyet'i tam be~ kere seyrettim 
kayboluyor. O zaman, memurun Fakat gene de doyamadım. O O{' 

halefi işaret yerini işgal ediyor: güZ<'I .özler, 0 ne acıklı netice. 
Bu, bir mC'slektaştır, yani bir Velha ıl :\orma ~ircr gibi bir ar· 
müve>zzi ... Adamcağız, işaret kai. tist olmayı ve Romeo • Jüliyct 
dı•sinin iistüncı, gazetelerini itina gibi bir dram oynam:ıyı ne ka:lar 
ile yerlestirir ve şehrin en kalaba· i:ıterim . .Fakat şimdilik çocuk ti · 

Gündiir.lcri vazife gören 

lık yerine bedavadan bir dükkan 
bulunduğuna fevkalade memnun, 
geç \'akıtlara kadar avaz avaz ba. 
ğırıyor. Yaşasın 

yeti! 
matbuat hürri. 

Gözümle gördüğüm lıu bariz 
hürriyet nişanesi karşısında duy· 
duğum heyecan ile bir gazete al. 
dım. Porsuğun kenarlarındaki ka· 
zinoya gittim. I<'akat az sonra bur. 
numa dolan müstekreh koku yü. 
zündcn ~yerimi değiştirdim. Ama 
o müstekreh koku azalmak ı;öylc 

dursun, bilakis artmıştı! 

yatro~unda oynuyorum. Arasıra 

büyük piye--lrrde de küçtik rollcı 

alıyorum. Yalnız bu scııc •'Taş 

parçası., filminde ilk defa htiyü!\ 
role çıktım. Bu film yakında go;:ı 

terilecek. 

- En çok beğendiğiniz kadııı 
artist kimdir? 

- Nonna Şirer. 

- Ya erkek? 

- Şarl Boyer ... 1 Iiç sevmedi. 
ğim erkek artist te Hobcrt Taylor· 

Gnrson. getirdiği 

içmediğimi görünce 
du: 

kahvC'yi bile dur. Bütün genç kızların ona hay· 
hayretle sor· ran olmalarına şa~ıyorum doğru· 

su. 

"-:- BC'ğenmediniz mi?" 
- H:ıyır, onun için gitmiyorum. 

Kokuclan midem bulanıyor. XC'dC'n 
acaba? 

''- Şehirde liı.ğım 'yok. Evlerin 
mecraları Porsuğa akar da ... " 

- Pdd bizden kimi çok bcğc· 
niyorsunuz? 

- Hep ini. 

- O na ıl CC\ap? 

- Bayağı ce\ ap! 

lebılir. Amerikada ise yükselmek 
bir şans meselesi.. 

- Bizim kızlarımız nasıldır? 

-- Orta boylu, bir kısmı sarışın 
bir kısmı esmer .. bir kısmının göz· 

!eri... 

- llayır, onu sormadım; yani 
sahneye olan btidatların:l:ın bah. 
scdiyorum. 

- B::ı! Oyle de cnize. Şüphe iz 
kız'.arımız a;-a..,ında neler vardır 

neler. Fakat za\ altıları aileleri 
ahncyc bırakmazlar ve bu bti

datlar ev köşe!erindc sönüp gi· 

der .• 

* • * 
Nevzatın ... ahne hakkında müt· 

hi~ fikirleri var: 

- Biliyor unuz ki, diyor, ço· 
cuk tiyatrosu her hafta yer kal· 
mıyacak şekiidc dolar. 1 tanbulun 
uzak semtlerinde oluran1ar tiyat. 
roya gelemezler .• \nadoludaki ço· 
cuklar ise hu tiyatro:lan ta:n t:nen 
mahrumdurlar .. Bence çocuk !i
limleri ÇC\ rilmeli \'e Anadolunun 
her tarafına gôndcrilmelidir. Za· 
ten çocukların açık saçık filmle· 
ri görmeme:erini ı"temiyorlar mı? 
Bunun yegane çare'\İ budur. Bu 

* • * 
A~ğıdan bir ses yukse:di: 

- llccy .. .i'\e\•zat, Nc\Zat! 
- Durun geliyorum. 

Çocuk tiyatrosunun diğer kü. 
~·tik artistleri rerih \ 'C Fatma Ncv 
zatı çağırıyorlardı. Bana: "ey ga· 
zilcr yol göründü .. ~arkı mı söyle· 
mek dü~tü. nlerdivcnleri süratle 
indim. Aşağı indiğim zaman ikli· 
min değişmi5 oldu;tunu sezdim. 
\rtık du5üııün siz ) tikse!diği. 

Kadri Kayabal 

, ---, 
1940 Senesi 

10GO 
Albümü 1 

<l:ılıa güzel 
karilmtiirlcr \ 'O ıniınh 3 :ıı.ıl:ı 

rilc hazırl:ını) or. Ynkmd:ı 

h<•kl<')iııiz. 

Mamafih, be>ledlycyc hak ''er • 
dim. mademki Porsuğa darılmıştı 

bir k<'rc·:· Onun başına ne gelirse 
~elsin. alakadar olmaması tabii 
idi! 

- Fakat içlerinde en çok 
ğrndiğiniz biri \'ardır, elbet! 

be· p . ' ' ~ . ~ . . .., . . .. v --...... •.ı... .... ı 

Fakat ben, hayatta daima kin 
tutmarnaı;ı ve itilafı SC\'er bir a· 
dam olduğum için bu satırları ya. 
zıyor ve diyorum ki: 

- Eskişehir belPdi»esi rrkanı! 
Şu zavallı Porsuk ile, gc>1in, barı. 

şın da lıemıwrilcrinizi, Eskişehir· 

!ileri tozdan ve kokudan kurların! 

- I lepsi ni eledim ya canım. VAK 1 T matbaası Hem ben böyle suallere cevap 
\'eremern. Ba5ka şeyler sorun ba· 
na. Kitap kısmını yeniden 
ne~~~,~~~~~:,~~~~ Te~~~5~tn:l~ 1 t Q ll Z İm e d; P Q Ç m l Ş t l T 
meden cevap verdi: K · t ıtap, mecmua, gazete r.rıan.,.. 

- Amerika ya gitm~k. Fa\,at Tabiler namına dizği işleri ,. } ır 
yanlı~ anlamayın. Oraya artist ol· il••••••• • 
mak için gitmeği aklımdan bi1e 
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merikanın bir numaralı halk düşmam 

Alkapon cezasını 
bitirip çıktı 

Fakat şimdi ne yapacak? 
Eski ortaklarından biri hayabnın daimi bir teh
dit altmd~ geçeceğini, hiyanet ettiği arkada§la
nnın kendisini temizlemek istediklerini söylüyor 

23 BfRfNCtKANUN' -" 

Amerika mektubu 
......................... imi .... ~ ... 

iyi yaşamak gülmey 
bilenlerin hakkıdır 

21 Nisan. - Kısa bir müddet 
için Vaıingtondayım. Bura<!a ba
hara kavuştum. Gök masmavi, bu 
mavi renk Madam Noailles'dc 
Fransız &emasından bahsederken 
dediği gibi çocukça ve çile bir 
mavilik ... Ağaçlan yeni açılmış 

YAZAN: Andre Maurois 
mcssili yalnız bir ki§idir; fak3t rlan Anderson konserlerini açıkta 
bunun mtimessillik kudretini Be. verdi. Ve on binlerce halk tara -

mı?,. 11ualine gelen ce\'S 
de altmıaı "hayır,, dJt. d 

J. D. le güzel bir geslJa 
Hava ılık. D. bize V 
ı;mnn Gridlron club'de 
ziyafetten bahsediyor. 

,~~r?;~~=~=~ goncalar yeşil ve soluk bir sis 
~ ::.ı.:. dediği gibi çocukça ve çiğ bir 

yaz Sarayda oturan Cumhurrc.. 
isin:n kudretinden pek de aşağı 
değJdir. Ayan meclisi, Cumhur -
reisinin bütün kararlanna muh:ı. 
lef et etmek, bu kararları tatbik 
ettirmemek hakkına maliktir; 
ve bu hakkını çok sıkı kullanır • 
tar. Penbe çehresi, tısör veya 
beyaz ipek caketli bu ihtiyarcık, 
bir gt'n"' kadın kadnr hercaidir. 
Bunun içindir ki bir İngiliz mu· 
harriri Amerik"n Ayar. azasından 
bahsederken "Prirra donnalar3 
b:nzerler" diyor. Muhalefet et. 
mek bu ihtiyarlar için bir spor • 
dur. Yorulduktan vakıt reye işti· 
ri:ik etmiyerek dinlenirler, eğlen. 
celcri hükumetle münakaşa et • 
mcktir. 

fmdan alkıgJa.ndı. Bu h!diseden 
sonra toplanan D. A. R. kongre • 
sinde blltiln mUmcsslllerln gUzel 
çehreleri anıkt.J. Kınlan haysiyet -
lcrlnl tamir için Alman ırkçılığı a
leyhinde bir karar verdi Adet 
veçhlle Beyaz Saraya davet edil
diler, fakat o gUn mistres Ruzvelt 
sarayda değildi. Buna rağmen son 
k0ngreden sonra kongre Mister Ruz 
velte teşekkür edilmesine karar 
verdi. Çilnkü rcls, kendilerine sa
rayda ikram edilen sandviçlerin o 
gUn orada bulunmıyan Mistres 
Ruzvelt tarafından 1smarlandığım 

söylemişti. Bu kongre neticesi şu 
oldu, Marian Anderson İngiliz 

krali~esl huzurunda 5arkı söyle _ 
mek şerefine na.il oldu; şimdiye 
kadar cumhuriyetçilere rey veren 
zenciler de bundan sonra demok • 

rlıı verdiği bu ziyafette_ ~·• 
burrelsi ve muavini olJll" 

partiye mensub sıyaaet 
bulundu. Yemek arıısınds 
cilcr, tilrlil türlU 1Atlfclef

16 

firlerini eğlendirdiler. f efP 
nuna doğru masa bıışındJ 

'l şehirdir, Vaşington bir Fransız: 
ı mühendisinin hulyası hatırlana-

cak kadar şüri bir belde ..• Bir or. 
man şehrin sert çizgilerini gölge. 
liyor, Potomak kıyılarındaki sö· 
ğütlerin altmda hulralı zenciler 
d"laşıyor, şehre hakim olan 
Arlinton ınezarlığıda Lincoln ve 
Waıington namlarına dikilmiş 

iki abide görürsüniiz. Waşhıng_ 

:.: n abide!ı .'.">ikilıta§tn bir ko>p· 
yasıdır, Lıncolın abidesi de Part. 
henon'u örnek almıştır. Her ta. 

raf çiçek açmı§ şeftali ve kiraz 
ağaç1arile dolu, çayırlarda ne!'kiı 
ve slimbilllerden geçilmiyor. Bu 
tabiat dekoru Amerikanın bütün 
§ehirleri CilJi çok san'j olan 
Waşi .. gton'un sonrad .n görmüş 
iddiasını gizliyor. 

:&mertbn pn.ıstetJeıtnln lıapıı~c111dlğl Jıapt.baneTen!cn biri n 
Dlllhafız kulesi 

:Bir vakitler Amerikanın en 
anlı haydutlanndan olan Alka· 
pon. mahlcOmiyct mUddctini ta· 
mamladıktan sonra serbest hıra· 
kıldı. Fakat hu korkunç sabıka· 
lmm benli% peıi bırak:ılmanuştrr. 
Şimdi de gözhapsindc bulundu • 
rulduğu gıöi, serbest brrakılaca· 
ğına yakın, bUtUn arkadqlanrr 
dan serbest kalınca ne yapmak 
tasavvurunda bulunduğu öğrc· 

Şunu bunu .. himaye,, 
makaadiyle 

YekQıı 

2.000.000 . k 
Burası bugUn Ameriıkanm ço 

• nllmek istenmiştir. 

Meseli. onun, vaktiyle auç or
taklarından olmuı, "Kırmızı,, la· 
kabiyle mar.ıf bir haydut, bir 
elln ıslahıhaJ ctmiı olarak Avru· 
paya bir seyahate çıkmr1 ve İn· 
giltereye gclmiı bulunmaktadır. 

Bu adamın peşine birisi katılmış 
daiına onu takip etmiş ve ilk fır 
satta Alkaponun istikbalde ne gi· 
bi bir iı tutacağı hakkında ondan 
malUmat almaya çalı§mıştır. Ma· 
alesef bu sabık suç ortağının ver· 
diği cevap gayet kısa ve mUp • 
hemdir. O: 

21.000.000 
Bu miktann 15.000.000 ortaklara 
ve diğer bazı busuıt masraflara 
verilmtş, kendisine de 6.000.000 
sterlin kalmııtır. 

Alkapon o sıralarda bir kral 
gibi yaşıyordu. Floridada Palm o 
vası denen yerde, muhte§em bir 
evi, kocaman bir ~ havuzu 
husus! nhtımı, müteaddit seri mo 
törleri, otomobilleri vardı. Haf ta 
sonlarından bir çoğunu orada ge
çirirdi • 

Fakat nasıl? Daima kendi a. 
damlarının muhafazası altın:fa ... 
Alkaponun kendisine mahsus bir 
muhafız bölüğü bulunuyordu. 
Bunlar. azılı haydudu düs:nanla· 
nndan saklamak vazifesile mükel· 
leftiler • 

Kapon. o zamanlar. şıklığa da 
meraklı idi. Fakat kusuru ,uraday 
dı ki bunlan layıkile giyinemedi. 
Amerikanın en iyi terzileri, en 
iyi kunduracılamıdan alıs veriş 

ederdi. Tanesi iki yüz liraya, ipek· 
li pizamalar yaptırır ve herblti 
yüz lira kıymetinde gömlekler gi· 
yerdi. 

Lakin, yukarda dediğimiz gibi, 
vficudunun şişnunh~ yüzGnden 
ne elbisesinin zarafeti. ne de koca· 
man gerdanından, ipekli gömlek· 
lerin kıymeti görülebilirdi. 

Alkaponun o zamanlar, Şikago 
şehrindeki hayatı da bir Mdisey. 
di. ~ehrin en iyi otellerinden bi· 
rinin iki alt katını tamamen h~al 
ederdi. Bu katlara açılan bfitiln 
kapılarda birer muhafız be~<lerdi. 
Diğer muhafızlar da, merdivenle
ri ve asansörleri gözaltında bu· 
lundururlardı. 

ileri gitmiı bir tchridir. Şehir ar 
tık eskisi gibi Amerikanın yalnız 
siyaset 00.kımından idare merkezi 
değildir, Amerikan iktisadiyat! 
da burayı merkez ittihaz etmiştir. 
Şehrin her tarafında yeni mUcs. 
aeseleri kurmak için yapılan dev 
gibi binalar görünüyor. Bu bL 
nalarda yüz elli bin memur çalı
fıyor. Vaıington'da fabrika yok • 
Bu fChir A11terikantrt her tarafına 
sadece emirler. tamimler, düııtür. 
tar ve bilgiler gönderiyor. Neza. 
retlerin geniı kapılarından, Ame· 
rikamn kırk sekiz hükumetine 
doğru müthiş bir kağıt seli akı. 

yor. Müttefiklerini korumak ar • 
zusile her gün binlerce ricacı 

şehri dolduruyor. Ayan ve mebu· 
san meclislerinde, nezaret daire. 
Jerinde para ile başkasımn işini 

takip eden adamlar, burada Ve. 
nedik Gondolculanndan daha 
çoktur. Topraklarının himayesini 
istiyen, derhal bir baraj yapılmaz 
sa koca bir ırmağın kuruyacağını 
iddia eden, hatta yapdığı §ehirclc 
güzel aanatJann himaye edilme· 
sini istemiyen müracaatçılara bi. 
le rast gelirsiniz • 

Bu murakkipler ~yan balarile, 
mebmlarla otellerde buluturlar. 
Romada bir Kardinal neyse Va. 
şingtonda da Ayan bası odur. 
Franıız Ayanınm nilfuıu yoktur 
demek istemem: fakat Amerikan 
Ayanının, sayılan az: olmakla 
beraber, nüfuzları ço1c geniştir. 

Amerikan hükOmetlerinden her 
prensibi ayan meclisinde iki ki· 
şi temsil eder, hattl 10 • 12 mil. 
yontuk hakiki birer millet olan 
bazı hükiiınetlerin iyandaki mil· 

ratlara rey verecekler. 

22 NİSAN, GECE YARISI. -
( .•• ) sefaretinde yemekte bir 
köşede Sir R .. L .• ile beraberiz. 1-
riyan bir İngiliz olan bu zat, :A
merikan gaz;etecillğtnln prensle • 
tinden biri olan W .• L.. le konuııu
yor. MUkllemelerinlD mevzuu L 
yanda glSrUşülen bftara!lık kanu· 
nudur. Sir R.. •'Memleketinizde, 
diyor, çok tabU ve haklı ielerde 
blle kendisini gösteren garib bir 

Amerikan Ayanı parti disiplini 
nedir b:Jmez:. Sanki memleketi 
idare edenler doktorlar ve sinema 
yıldızlarıdır. 1919 muahedesine 
rey verirken, Vilaonun nüfuzuna 
rağmen bu ihtiyarlann üçte biri 
Amerikanın Milletler Cemiyetine 
girmesine mani olmuşlardı. Eski 
ve yeni dünyayı h5la sarsan buh· 
randa bu kararın çok tesiri var. 
dır. Buglin bile A}•an meclisi ve 
kongre Cumhurreirinin dUnya 
sulhuna hizmet için ihtiyacı ol • 
duğu salahiyetini vermek için 
hali kıskanç davranıyor, iki ta· emniyetsizlik var. Adetl sizce 
raf pazarlıklarını hAIA b:tiremcdi.. megrutlyetln esası münakaşa edi -
ter. Ayan meclisi, Amerikan Meş. Jlyor. Bir lngtUz:e g6re bitaraflık 
ıvtiycti için adcta.l>lr teh1ikedir. fşi, iktidar mevkllnde bulunan hU
Eğer bu sene de J;>irJcaç ay kcılacak kfımet tarafından halledilecek bir 
b01 vaktım olsaydı Lın-cocm di· l§tlr. HalbukJ burada öyle değil ... 
yanndan parçalar isimli bir eser Hilkfımet adet! bltarafhk hakkm
yazardrm. Buranın teşrifat mese. da Ayan meclisine den veriyor. 
terinden ne zevkli şayialar çr Tıpkı bir Un1versite kUrsüaUnde 

karmak mümkündür, me"'ela bir 
Ayan bası, temyiz mahkemesi 
azasından bir zat, İngiliz sefiri 

ders verir gibi. Halbuki bu sırada 
birçok üniversitelerde genç kızla. 

ra izdivaç mevzuu etrafında ders· 
ve iş nazın Perkms'm kocası ler veriliyor.,, 
bir sofrada iseler nasıl yer ala. 
ca1:lardır. İşte halli çok çetin bir W. L. güldU ve: "Haklı:snuz, de
mcsele. Ayan bası mutlak bir di. Size bir linlvenıitede bır genç 
nüfuz sahibidir temyiz 5.zası kızın yazdığı tezin ismlnJ söyllye
kanunu, İngiliz ~efiri bir devleti 1 yim: Aile saadeti noktain:uann • 
temsiJ eder; iş nazırının kocası dan bir .kişilik karyolayı mı. yoksa 
ise işte her şeyi yaptırabilir. o iki kişilik karyolalı mı tercih et • 
halde hııngid tal:dim edecek. melldir?,, Sonra tekrar güldn ve 
Meselenin en iyi hal ş~kli, bu sözüne devam etti: "Tanıdığım bir 
dört zatı bir sofrada bulundur. profesör var, saat ikide ders ve· 
mamaktır. rirken Amerikanın bltara!lığuu 

ınuhafaza etmesinin zarurl oldu -

22 :NtsAN. - D. A. R. (lbtllll ğunu söyledi, saat beşteyse Ja • 
kızları) bu sabah Vaşingtonun bU- ponyayı dw'durmak için niçin işe 
tUn otellerini doldurdular, bunlar tro.rışmıyoruz mevzulu bir konfe-
yüz elll rıene evvelki istiklal bar • rans verdi. Fakat bundan Ameri-
bine iştirak etmte kahramanlnrm kada prensip sahibi insanlar yok-

1 
torunlarıdır. Fransada bu tip nrls· tur manasını çıkarmayınız. Aynn 
tokrasl yoktur. İmparatorluğu yı. azasından Borab yılJardanberl Av
k&n Fransızların torunları Bourge· nıpa işlerine müdahale taraftan- j 
de, terrör kurbanlarmm soyu dır. Tatillerinde (Muteriz tecavih 
sopu Nantta toplanmaz. ÇUnkU edc.r etmez Amerikanın seçeceği 
Jı"'ransada birçok idare tarzları kı- taraf meydandadır) diyecek ka • 

- Bilmiyorum, demi§tir. '.Al· 
bpon her §eyi bizden saklıyor •• 
Miami şehrinde yerleşmek istedi· 
lini lpttim. Orada onun portakol 
çiftliği olduğunu biliyorsunuz .. 
Eğer orada urun zaman ve başı
na bir İ§ gelmeden yaşayabilirse 
ne ili .. , Zira, bir vakitler Alka· 
ponun ihanetine uğramış bir çok 
arkadaştan onun vUcudunu or· 
tadan kaldırmak istemektedirler. 
~tkapon ,ele geçtiği zamandan • 
beri bir çok suç ortaklarını za· 
bıtaya haber vermiştir. Hiç şüphe 
yok ki onun bu hareketi cemiyet 
ve insanlık.için hayırlı bir i§tir ... 
Belki de yegane hayırlı iştir. Fa· 
kat ele geçenler böyle düşünmü
yorlar. Ondan bu hareketinin he· 
1abını sormak istiyorlnr. 

ld ğu h l 
..1 ..1 yok etmfB•ir. General Bonapart muslu.,, 

rövü temsil ettiler. . e~ 
Zaten bu klilblln te~ 

rikada çok meşhurdur. 811 
r5vU kral Arthur'un ~) 
cumhurreisini kastediyor 
varlak masa §Övalyelerjııi' 1 
ne Azalan) ve slbirbaıl1~ 
ler), Rusuness isinıll e del'l 
filemi) ile yaptığı nıOCS. ,dl 
latJyor. Zavallı ejderb• 
mek üzeredir. Her tarafı 
11argıla.n çersfnde yenıe• 
keı;'.lr getirilmiştir. :E.Jd 
kence edenlerden birl!f ~ 
kl, diyor, bu sefer bu ,_ ~ 
mizde ölecek. Çiinkü ço) 
duk .• , Diğer birisi cc,,._1:. 
"Ben de ayni geyi bil?"" t o 
krala tekrar ettlın. ti1'' 
mekle iktüa ettL Y~~ 
mızda ka~m. bu zsvaw-' · 
danberl fena muaıııel• 
usandık artık.,, 

Şövalyeler ejderi bira' 
rakmak istiyorlar. Fal"t 
lar bu işe razı değilcJlt' 
müdahale ediyorlar: 

''İstediğimiz k8.fnatı' 
muhafazadır. Bunu an~ 
sunuz. Biz de bu ejderi• 
çall§mağa razıyız. FaPt 
bizde olmak şartile.,, 

Nihayet kral ejderlıl 
1940 yılma kadar tecil~ 
''şövalyeler, diyor, o ~ 
bu hayvana dikkat edlııi" 
sihirbazlar bunu raha~ 
Ejder krala te§ekkUt .,; 
ken kral sirtma bir te 

di"°'' tiriyor: "Unutma ~ 

benim . ., 
Bu rövU yalnm ~ 

kırpalamakla iktifa e ,.ı 41 
takbel reis naıru:etlel'P"" 
na t;ıka.nyor. OnlarPI dl 
kuvvetini gösteriyor· tıd 

Aınerikalılarm ~ ~ 
genle ve serbest bir 1)1' 
nıelerl hoşuma gitti. 
şamak, gülmeği biJeO 
hakkıdır. 

Dün ve '/8! 
Tercüme kOI~ 

Satış yerı :~ 
VAKiT KITA~ 

1 • I O kitaplık bttl 

Numara 
1 Safo Alkapcnun 1ngiltereye gelmi§ 

olan bu eski arkadaşı bu arada 
diğer enteresan malumat ta ver
miştir. 

Alkaponun, yakalanmadan ev
vel, yani bütün Amerikayı adeta 
haraca kestiği sıralarda.nasıl ya· 
pdığıru hillasa etmiştir. 

Alkapon .. üzerinde birçok renk· 
lerde telefonlar bulunan bir yazı 
masası bulundruurdu. PJAnlannı 
bu masada yapar, ve ay sonun1a 
adamların ücretlerini, san zarflar 
içinde buradan verirdi. 

sa fasılalarla biribirinl kovalamış- dar açık sözlU bir adam . ., Sir R. 1 
tır. Her idare şcklJ kendinden ev- bu miltaleayı tasdik etti: "Borah 
velki devirde kazanılmıe şerefleri yaman bir adamdır. Samimi ve na-

1

1 

memnuiyeti o u atır ar..ıa..ıır. zuhur ettiği gün Bastllle galii1lerl-
Bu vesileyle kaçakçılık yaparak ne hayat ve hürriyet hakkı kal _ 23 :NtsAN VAŞİNGTON. - Bu 1 
kendisine büyük bir kazanç temin madı. Halbuki Amerikada meşru· glln pazar. Gazeteler Ruvzeltln 
etmekte, devletin hazinesini ı:ırar. tiyet bir kere kazanıldı, mücado- Hitıere gönderdiği mesaja dair ya

dide ve halkm sıh!ıatini b'!r1:>lt lesiz devam etti. Bunun içindir ki, pılan bir anketin neUcelerinJ ya.. 
etmekteydi. Fakat sonunda yaka· ihtilıilcllik şerefi nesilden nesle zıyor. Memleketin ekseriyet! cum· 

2 Aıle Çeuıberl 
3 Ticaret. saııl' .. 

Borsa tllıl 
4 Devlet ve [b 

Onun söylediklerine göre, A
merikanm sabık "Bir numaralı 

halk dil§manı., olan Alkapon, ya· 
blanmasmdan önceki alt1 sene 
jçinde 6.000.000 İngiliz lirası pa· 
ra yapmıştır • 

Bunun hesabı §Öylece topla
nabilir: 

içki kaçakçılığı 
Kumarhaneler 

Sterlin 
12.000.000 

5.000.000 
Dansigler, gizli evler 2.000.000 
İçkili otomobil duraktan 

Fakat her zaman için ölüm kor· 
kusu geçirmekteydi. Otelden çı. 
kıp da otomobile binmek için. 
iki sıra silahlı muhahzın arasın· 
dan geçerdi. Bü;,rük lü~<S otomobi
linin etrafında zırh vardı. Ve cam 
ları kınlmaz cinsten çifte katlıydı. 
Otomobilinin ô:lünde ve ardın:la 
muhafız otomobiller giderdi. 

Alkaponun Amerikayı haraca 
kesti~ini söylemek isabetli bir teş
his olur: zira Alkaıx>n. başta Nev
york şehri batakh1neleri ol'Ilık 
üzere bütün Amerikada 20.000 
muhtelif kaçakçı teş!d!Atına rei!· 
lik ediyordu. O zamanlar, içki 

yı ele verdi ve hapis"ıan?:le sene- geçti. Fa.kat buna rağmen bu se- burrelslnin hareketini doğru bulu
lerce yatmağa mahlnim oldu. ne D. A. R. lar hayli mUşkUI dnki- yor. Amerike.nm da iştirak edece-

Alkap:>n mah'd)miyethi itm'lm kalar geçirdiler. DUnynnuı her ta· ğl bir konferansa Avrupa eulhU· 
edip çıkmışsa da, e3

1d djj-n:t,la· rafında. alkışlanan zenci şantöz nU korumak fikrine taraftar nmıı-
nnın korkusu el~n devam etmek- Marian Anderson Va.,in:rtonda da ., .. ~ nız.,. 

tedir. Hapishane dışındaki hürri· şan konseri verecekti. Fakat D. 
yeti. yeni tehditler altr,:Ja::hr. A. R. !ere mcnsub olan konser SualinP.: ''Evet, ccvubmı veren.. 

Alkap:>nun bir de o'jlu v:ı:- lır.. salonu sahibeleri, salonlarını bir ter ankete iştirak edenlerin yUr 
ş;m:ii 23 ya,ın1:drr. A-n'!ri1ta,m zenciye kiralamak istemediler. de yetmiş beşidir. "Avrupada har
Yoyl üniversitesirrle o'<U"tl'J'}tur. Mistres Ruzvelt bu karan haksız be b~lamak cilretfnl hangi devlet 
Avukattır. Kanun ve a-!1leti m j. buldu. Ve babasmm ailesi itibari. gösterebilir?,, sualine cevab ve
dafaaya m~:n·ır oh'l o1b,.J,, ce· le mensub olduğu D. A. R gnı • renlerin yUzde doksan dördil Al· 
mivete ya1>aca~ hizmet babasının pundan istifa etmek kararını VCl'- manya ve ltalya deınlgtlr. "Miltte· 
irtikap ettiğ; haksızlıktan affettir- j dl. Fakat salon rıahtblerl yine yu- I ffkler cihan harbinden sonra AL 
m~e yarayacak mı dersiniz? muşarnadılar. Dunun Uzerino Ma - manyaya karat habızlık yaptıl&r ı 

5 Sosyalizm 11ystı 1 

6 J. Ras:n kUl . 1~ 
1 lşçı smıf ı ıbtı~!f" 
8 Ruhi hayatta 

-rıı 
9 Isfahana dog. ti 

10 J. Rasin J>.Ulh~ 

~ 
Bu sertnfn rıyatt ııır' 

ur. Hepsini alsJl ı36 
skonto yapıJır. ııff 
1pşin atrndıktan 90ııtf 

ı lirası ayda btre~9ıtt 
ıek üzere dört ts 
ıır 
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lie S - .. v LE -AKŞAM HER YEMEKTE SONRA günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırça ayımı 

YENi HAYAT 
Türk.iyede nefaaetile 

meşhur Yeni Hayat ka
ramelalan birdir. O da 
Abdülvahit Turan fir
masıdır. 
Firmamıza cllkbt edDmad. 
Galata Necatlbey caddesi No. 92 

• 

Kaşeleri 

DERHAL l<ESER 

D EVA_Kaıelerini · 
~ 'lrer eczoneck ora;tını~. 

AMiN 1 

EKZE!IA.''lN 11.Acmm 
l7&ra "r.ıbanJDJ'da kallarulır. ner eczanede katma 60 kunı,tur. -

~ı .. 12. 939 Cum rt i 
~ .ao: Program n memleket sası 
~· J3.35: Ajans n meteoroloji 
tlerı. J3.50: Tilrk Milzfği: Mün· ;r farkı ve Tilrküler. 14.80 

1~: Rlyosellcumhur Bandosu 
~ · İhsan Kllnçer). 15.15/15.SO 
1~: Cnzband (Pi.) 18.00: Pro· 

[ 18.05: ıemlcket aat ay.arı, 
~·' •e Meteoroloji haberleri. 

d~: Müıik: Radyo cnz orkutrası. 
P ~ · l'Ork mOıiğl: Ses ve anı ge. 

;ııserl. 8 okuyucu 'fe 6 saz ımı 
ı O.oo: Konuşma: 20.15: TQrk 
\aı: Karışık program. 20.45 : 
llıOıiğl; Halk şairlerinden llr
t, Sadi Yaver Ataman. 21.00 · 

1 l: l<ücllk orkestra (Şef: Necip 
tı), 22.00: Memleket saat •yarı, 
•ı hııbcrlerl; ziraat, Esham -

\

'l l~ı. Kambiyo - Nukut borsa-
1tat), 22.15: Konuşma: (Ec
diUcrdc (Yalnız kısa dalga 
3ile), 22.15: Melodiler. Pl.) 

1 ~ı uzun dalga postaslle. 22.45: 
~and (Pi.) 

~ Çocuk Hekimi , 

,~· Ahmet Akkoyunlu 
~ltn • folfmhane Palas No ' 

1 
11l4rdan ma:ıda hu giln 
ıs den ~onra. reıcıon •111 r 

NECATI PAKŞI 

~ Dit Doktoru 
'ttrdao maada bergQn Mat 
~ ._ •lı:pnı ıa,so u kadar baı· 
1rt'tnı kabul ve tedavi eder. 
~ta: Galnta TOncl me7daaı 
~ile caddesf batında 112 
• (), h muaycn hane. 

1 

Dr. iRFAN KAYRA 1 
RöNTCEN MOTEHASSISI 

Türbe, Bozkurd Kıraatha-

1 
nca1 kargıaında cüi Klocl Fa· ı 
rer aolaık No. 8 • 10. Öileden 
tonra 3 ten 7 ye kadar. 

----
Dr. Necati Atasagun 
Sabahlan 8.30 a kadar; akpm

ıan 17 den sonra Lllelt Tayyarı 

l 
.\p, Oalre 2; No. l7 de hastalarıaı 
lı:ahul eder. (T~l~Jon: 23953> 

................... . 
BATERIE iLE RADYOLARINI iSTiMAL 

EDENLERiN NAZARI DiKKATiNE: 

Markalı yassı pilleri radyolar için en mükemmel pillerdir 

z 
Dünyanın en dayanıklı pilleridir. 
Pilleri Avrupada çok rağbet gör

mektedir. 

Pilleri her ~t fenerlere uyar. 
Pilleri her keseye elveri§lidir. 
Pillerini her yerde arayınız. 

T opian satış yeri: T ahtakale No. 51..t 

Baş 
Diş 

Nezle 
Grip 

ve bütün ağnlannı derhal keı:-r. Lüzumunda 
giinde 3 ka§e alınabilir. 

Baş, Diş, Romatizma, Siy tık ve Kulunç 
olnlanm --ri ·1 , Grip P• soğuk 

NEO OR"N 
NEOKÜRiN 

alzınlı~ına karşı iyi bir ilD.rtrr. 

Bayan! ır. aybaşı san
cılan: keser ve adeti 
kolaylastırır. 

Kalbi ve böbref:leri yor· 
maz ve midelri bozm z. 

Oilcde %-3 adet tmrr. Sılıhnt \·ckilcfmln rah1'atmt 1ın.bA:1ft' 

e la grue piTI>tante 
(pour le transport du 
coke) 

d l'lııstallnUon f. pour 
le tlrage du ooke 

e la vole de Ja grue 

2. 1: the ooke • rırepıırlng 
Jllant 

tbe cokc ptt 
b the coke bunker 
n the elewlng crane (for 

conveyfng the coke) 
d Uıe plant for sclccUng 

the coke 
e the crane trnclt 

! . :\: dle Kokl! - Aufbcrci
tungsanlage 
& dio Kolc11grubc 
b das Kok'l!ag"r 
o der Drchknı.n (nım 

TtaMport des Kokseıı) 

d dl Jfob - Sortlel'1Ulla
ge 

e dfc Krnnbahn 

s. MAKİNE nAtRrr,st 
a mübemd (M)f,ntnMll 

(hl\tl1 gam aofutmak 
~in) 

W. urtrat6r (fJnn htifTf'. 
1eTtn hsm nM (!ekenik 
(emen-k) ~"1dald cl_ 

hudaa ~Ukteu aoDn 

m 

gruometreye AeVk&

don Alet> 
c Dil.um ( aaplratörU 

dlizgün lslcmcsJ lçbı) 
d kıı.tran yının (guzm 

lı:lndeld ımtrnıu almnk 
için) 

e nmonyak yrkaynn (gg• 

zı suda yıklyarak nmou
ynğmı ayınnak için) 

l naftalln \'C &lyn.noj 
yıkıyan . 

g boru 
h muı;luk ( ı:azı kCE.-rnelt 

için) 

S. F: le bAtlment eux nppl\o 
roUeıı 

8 le refrig6nuıt (pour le 
refrodissc:ncnt du gıu. 
brut) 

h l'nsplrateur m. do sa~ 
brut (qul nsplrc le gEU 

bnıt cies chambres du 
four et le ıcfoule dan• 
le gar.udtNı o tıııvcrıı 
les appnrclls &uivant8) 

c le regulntcur (pour lo 
rlıglngc de la marche 
de l'n.spfrnteur de gıu:) 

d le ~pareteur de 
eoudroıı (pour enteve,. 

hı goodron du ) 
t! le lavenr d'ııınmonı..c 

(pour enlt'C'u l'am.. 



~ ....... ~-~ 
~l, Bu resim 35.000 tonl.ık z 

Nelıon kruvazörünü göıtcri- \ 

l yor. Bu gemi lngilterere 50 i 
milyon Türle lirasına mal ol.~ 

:s 

!! rnu~tur. Bu deniz k11lesi 216 { 

f metre uzunluğunrb 3015 met. : 

~ re gcni§liğindedir. 4;).00C ~ 
ib·b "k "d'" E : ın cyg?r uvvetın eı<ı ~- :: 
~ = 
j kineleri gemiye saatte 23 ~ 
s = 
~ mil sürat temin eder. Mürct- ~ 

= tcb'ltr sub:ıylarla h:!rabcr ~ 
1351 ki:;:dir. 400 mi!imetrcli' ( 

;;; 

9 topu!'ldnn l:a·!ta lGO ve 10:' ~ 
~ 

milimetrc!ik topları vard·r ~ 
E 

l 03 milimetrelik ton.l"'mı ~ 
• 

1 
lan·nrd:r:: ı:~r~· ln:l!:tnır. e 

., 
:;;. 

ı:.ıııı ..... --. • .-wuıııwıııuııı:ıııuuııınıııııı:w~llııJ 

, ., ~ ... , ~ • J .~ ... 

1 - lla:rnıt . 
2 - Arka ırtı.nt•. 
3 - Otomatık tahll•lr•ltt. 
' _ 103 nı ı netrel k ıarrar• torlan. 
::; - Kıc kontrol ktıleal, 

C - Arka ı:;ll\"trt• zırhı. 
7 n 7 a - ıeattt toJ>luı. 
8 \"o Sa - Tard:mcı toplann lı<M1trol kul.

ı.rt. 

1 ve 9 a - 90 untınıetr•llk rroJtkl!lfler. 

p ... .... r..;· . .ı• Kıra/ık odalar--111 

1(1 - Bllyllk dlrtlr. 
ll - t arot ba)·ratı. 
l:? l arel dlre:ı. 

13 -- Seri d~I• motl)..._ 
14 - S·ındn lnr. 
l:I - Rom1>rk~r. 
18 _ 1'tltllk top batar7a11. 
17 , .• ıT a 17 p _ Yan taretler (t!IO mntmel· 

relik toplar fçln) 
ıs _ ProJ•ltlllr. 
ltı - Tahlbl>• undallan. 
.2D ve 20 a - P:ndahtı tall21m edm ttleı:...t• 

re kultııl. 
.21 _ Han del11<l•rt. 
.2.2 _ 103 mlllmetrellk ta11are topa. 
.23 _ Hllflt top!Ar batarruı. 

24 - Kron. 
2::; _ Ekmek dalrm. 

ŞEHlR TiYATROSU . 
l\omedi kısmı: Bugiin 
~üııdüz 14 le Çoc:ıık Ti
y:ılrosıı. Grce 20.30 da: 

tKtzr.ım 
• • * 

2~ - Borda h.hfülyt nndallan. 
2; _ nıoı.ha\Z •• kilprU. 
:?~ _ Kontrol ıaı·csl. 

:?J _ ı .. umanda kulr.At. 
::o - ltanena l<ultal 
31 - iUO mlllmctrelh< 3 toplu x tareti. 
~- ~~~~ 
:;.3 _ .. .. tf .. 

:a - Dalı;a ı.e .. n. 
:.., - On •l1>tr (dalga için). 
36 - f>emlr zlntlrl. 
:ı; - Borda cltmlrlerf. 
:ıo -1 arıt çubuı:u. 

Al.T r.th·r:nTT.l.F.R: o 
3~ - Amtralln yrmrk ıalonıı. 
4•1 - Amiral tlafruı. 
41 - ı.umanıt& dalrul. 
•2 - Kutnandıtnın oturma oduı. 
4 3 - l".nbl nn kamaraları. 
41 - Hr.nyo. 
·n - Ku;e mHntdl. 
41 _ l!anyo. 
•7 - 7..1tbltan kamaralan. 
O - X!lbeı(I kamaralan. 
~• - Okuma Hlonu (mD~lttbat l(fıı). 
M - J..ı\vıtbolu. 
M - :ı.ıurd'•bat yrm•lthant•I. 
r,2 - Ça 'nl.(lar Y•mekhanuı. 
:,,.ı - MucoTa!" )"'tmt':l'h:uır~. 
r • .c - AtfOC(ftrr )"IP:m,.kh..anr"'· 
t,!\ __ Onba•ıtar Jtmtllhaııesl. 

&! - Tlyatnı. 
tııı __ ?.abltaıı kama1'111afto 
SO-Kll~. 
61 - Banyo. 
~2 _ Kule mnnedl 
63 - Radyo kamaran. 
111 a 64 h - Koridorlu. 
il~ - Kantin. 
lift - oı.-uma ••lono. 
117 - Mllrtttebat 1mı•kllanHI. 
gq_ 

119 ...... I'>•ı><ı. 
70 _ ;).JU .. ıtebat :o-•mekllant1l. 
71 _ Ml\r'aoı;oz atııly~I. 
72 _ 7.Al>flan kamaralan. 
7~ -Al!llJo. 
71 _ T11roc:u errııda maıı.u depo. 
7.~ _ ı::u·ıı dt,.....•11. 
711 - H••nb ndoı. 
77 - Arko. kn••nlar. 
'i!l _ On kıt.rR.nltır. 

79 - • rka lllrb!nler. 
ııo ~ ön tlll'blnlrr. 

••l r~d··o kamaraırı. 
fi"' _ 'F.:-nk "•posu. 
ıı:ı _ F.'\A~h•n•. 

:~ !:: ~=~~::~· 
ıı:ıı - ll\ç d•ıı<>oo. 
n - 1'n d•P<>eu. 
~ - Tmt ı dtııoını. 
f;') - Jo!us ki ulonıı. 
i'O - > rka manf\'111 lnılHI. 
111 - Kıç kıoım. 
92 _ Fu b!l'mdrrt. 

lift - Okuma ulonu. "1 - ~ , •• ....,,., • . 
:.; - n•\1r !"'4 Tlt\~tn. ~ 

------------------------------------------------------~ 
~~m~.__.. 

KRiSTAL 
Kı,hk bahçesinde 

Ankara Caddesinde denize ve caddeye nazır Yazıhane. Atleye. 
kira~ık ucuz odalar Muayenehane yapılmaya elverlşli 

Tepcb:ı~ı Dr:ım kısmı: YEl.P.\ZE 
-----o----

HALK OPERETi 
llu :ıkşnm 9 d:ı 
(<:iT - !\Al.) 
Yeni Oprr<'I 
Zoıo D:ılm:ısla 

--SAFiYE 
ve arkada~ları seanslarına devam 

etmektedir 

.. 

Gazetemiz idaresine müracaat 
' : .I' • ' • ...... ~ ' • ,. .: • '/:-.... ... .. ; 

'' \ • • ' 1 • • • ••••• ,. 

PLANŞ '79 

moniac du gas par la· 
vage 1 l'eau) 

f le laveur de naphta
line et de eyanogene 

g la conduite de tuyaux 
h la S<>upapc d'arrCt 

!. t: the apparatus house 
a the condenser (for 

cooling the raw gas) 
b the exhauster (which 

suck.ıı thc raw gaz 
!rom the rctorst and 
presses it through the 
following apparatus in- 1 

to the holder) il 
c the circulation rcgula-

~\ tor (tor regulatlng the ~ 
operatlon or the e:ıt· 

lıııııstcr) 

d the tar separator (for 
c-xtracting the tar 
!rom the gaı1) 

f! the ammonia wae:hrır 
(whlch Cissolve~ the 
amminfa in \ll"ater) 

f tho nııphthalcne and 
cyanie acid washer 

ı: lhe pipcs 
h the stopvalve 

lı 

lı 
I' 
1 

1 

1 
S. A: das Apparatehaus 

a der J{Uhler (zum KUh. I 
1tt aes Rohga!'les) 

• d<'r Gassaugcr (der 

iV 

das Rohgas ıı.us den 
Knmmcröfcn absaugt 
und dureh die !olgen· 1 

den App:ırate in den 
Eehiiltcr drUckt) 

c der Umlaufrcglcr (zum 
Rcgcln des Ganges dcs 
Gassaugers) 

d der Tcerschcidcr (:ı:um 
Auııschciden deıı Teers 
aus dem Gas) 

e der Ammoniakwascher 
(zum Auswaschcn des 
Ammoniaks mit \Va!~cr 
auıı dem Gns) 

f der Naphthalin - und 
Zyanwaseher 

ı: die Rohrleitung 
h das Ab!lpcrrventll 

4. TASJ.'1\'EllA!'\E 

a tas rı~-e ı.a":un (kil. 

1'iirtlü miheHlclülıııa. 

f hi<lrojen) yı a~·ırnıak 

l<:in) 
b mliteharril< köprll 

(-.en-ar köprü) (tacırL 

ye kual!lTmın kap:ı.kla· 

rını ı.atdrrmak itin) 

4. F: le b!tlment d'epuration 
a l~ cnlsscs /. d'epura

tion (pour J'eUmlnation 
de l'hydrogene ııul!ur6 
du ga:::) 

rLANŞ '79 

b le pont • roulant 
(pour soulevcr Jcs 
couvcrdcs des caisscs 
d'cpuration) 

4. t: the purifier hou~e 
a tllc box purifier (for 
:ıbsorbing sulphurcttcd 
hydrogen) 

b the travelling cr:ı.ne 
(for Jüting thc lids off 
the box purifiers) 

4. A: da.s Reinigcrhaus 
a der Reinigerkastcn 

(zum Bcfrcien deıı Ga. 
ses vom Scbwefclwas
serstof[) 

b der I~aufkran (zum 
Abhcben der Deckel 
von den Reinigerkiis. 
ten) 

5. SU KUJ.T.Sl (temiz ,.e 
amony:ıkh su tıı.nt.l:ın lle 

MACAR KADIN ORKES. 

TRASI ve PARAMOUNT REVOSO 

Tel. 40099. Hcı:- cumartesi ve pazar 

giinleı·i saat 15,30 dan 18,30 a kadar 

Büyük MATiNE KONSOMASYON 

~ 25 KURUS 

ı~~~---~-- . 
~41:.!-

bir d<-po) 

5. F: le clıiı.teau d'cau (un 
rcsCr\'Oİr ımr~Jevc: 2.\"C'C 

tanks a cau purc et a 
cau ammoniacalc) 

5. 1: thc watcr tov:er ( ım 
clcvatcd tank or resrr-

\'Oir; wltlı tanks for purc 
and for ammonia w::ı.ter) 

:S. A: der \Vaeserturm ( ein 
Ilochbehiiltcr, Hochrc· 
s<'rvoir; mit Behaltern 
filr n<-in - und Ammo
niakwasser) 

6. GAZO}fETRf~ (depo) 

6. F: le gazometre 

6. t: the guometer (the 
gasholder) 

6. A: der Gıubehiilter 

BEfOGLU 

lrF.lt ı HUrum (Tllrtıce> ..Jo 
)ıt;ı.r.ııı.: KUcUk r.....- c'l'llP" 
!' \RıU : Cç Jlllla\-racı J>Olı. ııan1..ı 
sı · M t: il: u :unıt rı r r:ectlm 
CAKSl;lf: Malt!< z,raı:ı h&)'dUl. _J 
ı.u.r.ı Çalın!.n Tac (TUrtcı>. .. ~ 
>ıAKAR1' \: <.'ııınbar.llan• ıı.raucdl 

mtkleplller 
,1.K \1. \R :ı.on.ıra bala1ıllalıelert 
nı.nııo: : füld!rm•mlıtlr 
.... , : ro.rl• ı,ııııan 

Aılftl ı Namu.lekul •• Kapta• 
<Rumt:ıl. 

'J \llK : S• ngbay atetler lctııd• 
n)'Unln-ı 8,_ı.;~ T\~: SDv•n frdall•rl n Uetııı do .... ~ 

AKI~ 1 Çlll km CımUe (Tllrllce> 
ıua ı:•c•ltr. 

tSTANBUL 
~ FTR,n: Vatan kurtarall uıaa ,,,,.,, 

('t:\lftF.'ALITAS: Gaip utıaıclar ,.. 
cutu 

.\7.,K: \'ab.n korla1'11n ulall 
11411.U: TOO!urı pe .. f'l'llr11 ftllll) (A 
Tl'R'~' Blldfrınrmı.ıır ortJJ 111 
fflL,\J.: noııman mu1ı_. aıtıeüe 

Haydutlar aruıada fllll") 
AU:xnAn: Tosun ııa.. (1'11$ ıl" 
'iP:'.'I' (llamst1114al 1 l[uırp. ..... 
AICO~ (~elı......tn ..... I: Lorel Bil 

Y'c>r CTDrkçe) VI Ucaıı doD~ 

BEŞIKTAI 
~ÇAT r.: 'Blldfrmrmtctlr. , 
11r.N: Vıı•k•H aydutıar •• '11~ 
ocar.ı.: Daıt akraıııulan ,.. ..... 

CTUrkçe). 

KADIKOY 
"'LF.: Btldlrmrmıstır. __._ ,,,,,...,,, 
8c.ETYA: Baı' 11.&dını ,.. Ta ... •ı-

1)' S Jt 0 DA B 
RAl.Zı JlllJ1llr ula 

BAKl&KOY 
"ILTtTADt: DokuaoMa ..., .... .,,,_.,, 
ıuıu•ı ıı:adınıu ııa.....-ı " 

ALEMDAR sinematıll .. 
TOSUN PA_SJ. 

T .. k FilıİIİ . ur 


