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~~erinden neler çı 
, ~ırıısı~ AJall'ilsının aldı~ı maDıYımata göre: • ı ---------------

a 
'' "vetıerı, itaıva ve Almanya arasında 

liçüzlü ittifak tehdidile 
ı\ anya sulh istiyecek 

~ l\Ji 
t~ıti18kal bugün saat Romanyaya giden 
On··,. bu~u k ta başladı Alman hey~ti 
~~ Y ~ . neler tekhf 

s&·~.lısolini bu görüşmeden sonra Hitlerın son edecek? 
'--ZlınG _Amerika hariciye müsteşanna bildirecek · 
~--------= İtalya, Romanyayı, her-

v E · L s tUrlü taarruza karşı 
müdafaa edecekmi§ 

~ usol ini ile varın 
tekrar görüşecek 

(Yazısı 6 ncıda) 

Londra, 18 - Hitler ile Muso
lini bugün hududda buluşacaklar
dır, Musolinl hususi bir trenle 

~jj!tlljlıjllj•f ı ('m Ju'hm Alm~n budu<lııntı hnro
IL et et.m.!»Ur. anında ltalyan hn-

rlciyc nnzm Kont Ç.lano, ba riciyo 
mlisteşarı Sebastiyani v e birka ç 
yiiksck hariciye mc.rnunt bulwı

ovyet Rusya 
bitaraf kalacak 
Molotofun nutkunda 

hunu .söyliyeceği 
tahmin ediliyor 

"'~~~andaki suikasd 
~ ı!~i; ıtu;. evvel Londrada bir suikast ohlu~'Unu t e lgraflar ha-
' --<.ırt Sil' Al~knl'tll\ bıı sulkast e kurban giden tn~ll~renJn Hindi~-
~ " •1 Od•·ör lle yakalanan Hintli katil ••riilüyor. • 

avvet Rusya lsveç 
fi> 

ta.ı ve Norveçten 
ija~1ePlere hazırlanıyor 

serbest limanların Sovyet t-tusya . 
b 

1 
emrıne 

t sltk ~ Undurulması 
~tt lloıll'ı l r> 

~ ~ , o (1\ A ) 
1 

1 b{:aıct s' . • · - Aftonb .. · ının ,., ... 
rı .... ır ha'- . .ıvıoskovadan 

t "'Cti ı..~rc ·· 
t "" t'inı· . gorc, Sovyet 

"'!ilah <illdıy;ı ·ı Cdc • • 1 c bir tica. 
~ill 81• 1sv 

, t nı:: ro{ib cç Ve Norveç 
t- •l nus adelcler hakkın· 
\.~ h·ı· rnaıı ırı ı ı Hına arın ın i sveç'in 

.\thtnfı. nlarına ve N or-
1\ ııı; ııah ı· · ro• 1 ı lıınanl<ırına 

t 
0nvanın '" pro-\;sto 

t,~~t!~, notaları 
~cı ~a· ıs Cl\.I\ > • 
~ rı;-~.ı ra &efir· · - Polonya· 

il "il 1
• Al .rıi le • tatbik ~~nyanın 

lt .lh~r dbırıcrc k cttıgı gayri 
ı tt ı?e ilti arşı 1 ngiltere 

~ llİtirı ~itir. Protesto notası 
t t Cı n 

~iı1 ~la1ı:· 0 tada l> 
la t " tn Ca • olonyahlara t4 \'Cl.tb :Vrı k • , 

tabı Cdillll • anunt bır §e-
o ,_. cıınc "ki 
• ll(l tap • ı nci no· 

(D elyazıları, altın 
~l\tnı 6 nada) 

haz1r 
istenecekmiş 

nakline dair ınukavelclcr aktct· 
meğe çalışmaktadır. 

Gnete. bu iki İskandinav dev. 
letinc!cn henüz isimleri söylcnmi· 
yen bazı serbest limanların Sov
yetler Bi rliğinin emrine hazır 

bulundurulması isteneceğini ilave 
eylemek enir. 

T AH LiYE E DiLEN 
ŞEHiRLER 

Helııinki, 18 (A.A .) - Ruslara 
tcrkedilcn arazi halkı Ruslar gel· 
meden evvel meskenlerini tahliye 
etmcğc hararetle çalışmaktadır -
lar. 

F in makamları halka yardım 
etmekte isele:- de yolların ve t ren 
hatlarının kalabalık olma:n yü
zünden tahliye işleri l.:i.iyük güç • 
lül:lcrle yapılabilmektedir. 

Fin k ıtaları Kareli ccphesin 
den ve Hangoedcn karar laştırıl . 

dığı vcchilc günde yedi k ilometre 
geri çckilmek tecfülcr. Ruslar:n 
vaktinden evvel Viborg mrntaka 

(Devamı 6 nada) 

tnaktadır. 
Uitler de yanında. Alman hari

ciye nazırı fon Rlbentrop olduğu 
halde Berlinden hareket etmiştir. 
Dün nkşam Berlinde nc.§rolunan 
bir tebliğde devlet reisinin ltalya

l'Mls, :zo - Sovyet ba§\"eklll ve ha
r iciye komi.seri .Molotofun 29 martta 
YUkaelc Sovyet ııtlrnsınd:ı Irat edece
ği nutuk, şimdiden siyasi mahfiller 
de uı:un uzadıya tefsir edilmektedir. 
Bu nutukta :Molotofun SovycUerfn 
bUlUn harici siynseUnl izah edecc1!1 
ve Sovyet Rusyanm bitarat kalmak 
hususundaki (!melini bir defa dnha ya gittiği bildirilmiştir. 

Mülakat bugün saat on Uc; b u- t eyit edeceği zannedilmektedir. Esa-
çukta ( Avrupa saatile) t talyada acn Sovyet Rusyanm 25 ıubatta tn
ve Alman hududuııa yakın bir ı;:e· gntcreye müracaat ederek So,·yct • 
hir dc vukubulacaktır. MUlil.kat ye- Fin ııulhUna t avassut etmesini iste
ri henüz ı;izli tutulmaktadrr. mcsl, Rusyanrn Almanyanm hareket. 

Evvelce malfım o1mty1Ul b u mU- ı lerl haricinde kalmak emelinde bu· 
(Devamı 6 ncıda) lundu1tunu ihsas ediyor. 

Kont Cianonun gazetesine göre 

HARBiN CENUBiŞARKİ 
AV R U PAY.A YAYILtAAS 1 

iHTiMALi YOKTUR 
sürecek btr 

için hazırlanıyor 
iki taraf uzun 

yıpranma harbi 
ltoma 18 - İtalya. hariciye nazırı 

kont Ciıı.nonun gazetesi olan Telgraf, 
Sovyct - FJn sull UnUn ve harbin 
Avrupanın şarkı cenubi.sine yayılma· 
SI ihtlmallcrlnl tetkik ederken diyor 
kl: 

'•Harbin Avrupanm şarkı cenublsl· 
ne yayılması ihtimali yoktur. Dlğ,.,r 

taraftan muhariplerin nıUstahkem 

hatlara taarruz etmeleri lhUmallerl 

pek nz: olduğu cihetle, hnrbln çok u
zun sllrect'ğl ve yıpratma harbi ı;ck. 

linl alacağı tahmin edilebilir. lkl 

taraf, uzun sUrecek bir harbe faali· 

;retle hazırlanıyorlar. 

Meclls bugün içtimalarına başhyor 

Muamele ve şeker 
istihlak vergilerine 
zam yapılmayacak 

Bi.lyUk Millet Meclisi b•ıı;Un mut.al yopılması kararlaştırılan vcrgllerc 
k d lJcclit. alt kanun 11\ylhalaı·ı bu hafla içinde 

lçtlmalarına bn§laına ta ır. Mccllsc lcvdl olunacaktır. Şclıer Is· 
ruznanıcslncle, milli korunma kanunu Uh!Ak. bog-Ja} ı konıma ve diğer bazı 
tııtblkatına bıtşlondığma dai r ''el<~let vergllrrle muamele vergisinin zam ya 
tezkeresi, çay kanunu projesi vardır pılacak n>ltiilerln dıı:ında bırakıldıtı J 

BUtçe açrg11lı k&pntnınk için zaın haber verilmektedir. 

. .......... ~ 

G C(cnlerd~ lıtr Alman tlenizaltı grmlslnl bahrnn bir lnglıtz tayy:ı.rcsi
nln t-ckti ı7,i bu resimler Almnn deni.laltısınnı nasıl b:ıtınldıi:'lnı tesblt 

etmektedir 

arp cephesinde 
faa iyet arttı 

Alman tayyareleri İngiliz deniz ussu 
Skapaflov üzerine bomba attdar 

Londnı, ı s (A.A.J - Scapa li1ov tayynrclcrlndcıı hJçblri bu köpı1lyo 
nzerlne 14 Alman tayyaresi tnrafm- bomro isabet ettlrememf§Ur. 
dan yapılan \-C saat 19,50 den 21,15 c Deniz mnhfillerindo s5ylcndiğlno 
kadar devam eden BOD akın csnaımıda glke Alman yUksek kumandanlığmm 
100 den fazla bomba atıldığı emin Scapa Flov üzcriııde yapılan bu ateş 
bir menbadan blldirflmclttedir. Alman teatilerinin netlcelerinl bu kadar lzam 
tayyareleri lskoçya sahili boyundaki tm 1 l 
nsl<erl hedefleri tahrip ctmelt ıateml.§ ~ ~~ ~le rfnnglllzd harp gemilerinin, 
lerdlr. en e e has.:ırn uğratı:ldığına 

Bir Hclnkel filosu, mc§hur Forth dair gtllllnç iddialarda bulunması Al
kllprUsUnU bombnrdıman etmeğe te- manlarm no bllyük bir asabiyet için-

~ebbUs etml§se de İngiliz avcı tayya. • i 
de bulunduldarmı göstermektedir 

relerinin mUdahalcsl tizcrlne mnksa- (Hnrp \"nzlyeUno dair nlııuın diğer 
dmıı. muvaffak olamamıştır. Alman telgraflı\r S llnl'U aayfıınu7.dııdır.) 

" GÖRE~LER ALLAH iÇiN 
OOGRUSUNU SÖYLESiNLER ! " 

. . 
Kn1nya uğnran ka.m:yonon dcnilcllğl yef \"~ il~ W.. 

(Yaznı 6 naC?aJ. 



. 
R A B E 1f - Alrtam :tosta• 

-15-
Y etmit aekiz yatında bir ihtiyann, belki de evli· 
clının torunu olan • bilinir mi? • bir hizmetçinin ya· 
tağını payla§lllaaı iğrenç ve giilünçtür. 

Bu 98hneyi takip eden hadiseler Daha ilk kelimede hoşuma gJt-
&yle bır mahiyette olmu~ ki zaVal· tin· Maamafih taşıdılJn ismi bana 

Jki kitiden fazla 

Ko~kola 
yUrUmak yasak 
aeyıÜefer talimabıa· 
mesine konulan yeni 

hükümler 

Modadaki heyelan 

Belediye büyük bir 
sed yaptıracak 

Heyelan mmtakaamdan geçmek yuak edildi b hizmetçi heyecanından hasta söyle, arzu edersem değiştirirsin. 
d""'Ü. M . . ~ - aJeste, tsınim G, i, 1, l, o 

lşt.e Majeste, bu sabah uyandı- diye yazılır. Bunu istediğini.ı gibi, 
tınız zaman kat)ınızda yabana italyancaya veya fransızcaya göre 
bir sima bulmanızın sebebi budur. tallffuz ediniz: Giliyo, yahut Jig-

Her türlü cezaya müstahak gör- liyo ... 
dOğüm bu alçaklığı Majest.enin Pmol: 
hoş gt>ren bır ne~ ile kar§llama· - Ciliyo bir pirdir, dedi, Jig-
lan beni şaşırttı. lio iee bir kral soytarisi deli idi. 

Pozol itiraz etti: Arzu ederim ki aen bunların ilcisi 
- Yanlı~ anlıyorwn Taksi. Si- de olasın. 

si kolaylıkla hataya ervkeden Delikanlı pyet dddt: 
bir umumileştirme metodunuz var. - Ben de isterim, dedi. Bunu 
Tavır ve hareketleri bilmem nasıl o kadar hararetle istiyorum ki gü· 
bir ahl!k riyaziyesi cetveli rnuci· nün birinde belki olacağım. 
hince tasnii ediveriyorsunuı. - Niçin bır pir olmak istiyor-

Şuh metrebliktcn ben sizden swı? 
fazla nefret ederim. GWen bir aşk - Hiç bir teY, bir sinek de olsa, 
1rvki mevcut değildir. Zevk, ıstr komşumun gözüyle görmemek i· 
raba neşeden daha yakındır. Bunu ~·· 
prens1p itibarile bildirdikten ~ - ~u aevmiyor musun? 
ra anlattıtınız hiklyenin hiç de - Onun tenalığıru istemiyoıum. 
fena olmadılım 9Öyliyebillrim. Fakat onun yerimle olmak arzu· 

- Majeste alay ediyorlar. sunda da delilim. 
- Hayır. Hldise çok gOıel. - Peki, ne içın bir deli olmak 

Harp illhmın yanmdayke=ı rnüe- istiyorsun? 
rim Afrodit de ayni 1'kilde demir- - Komşum bana deli deyince 
den örülm~ bir alla yakalan· ona benzerne<hiirni derhal anlaya· 
llUfll. Bu kllsik hatıranın maiye- c:aiun için.-
timdeki gençlerden birine ilham - Fakat daha fena olunan? 
ftrmesi ben:m hoşuma gider. - Bu pek mü~ül. 

Sonra dikkat ediı1, bu deli.kan- - Peki nasd anlayacaksın? 
b Olimp ananesini aynen taklit e- - Komşumun haJ ve tavrından. 
deceli yerde bir te.ıis alı almış ve Beni rahat bırakınıa kaybetmi§im 
bununla ha!k eğlencelcrt nannnı demckf!r. Eğer bana hücum eder 
yakalamıt- Bu. '8hsl ve müstakil ııe mesut oldutum anlaJilir. 

bir fikir sahibi olduiuna deWet r Kral: 
der. - Bir agara al, dedi· Cıgarayı 

- Fakat... uzatu. 
- Kompan bir kac:lm oluna ar 

ni ICkilde lilJ muhakeme edersin? 

feb1r mecli.ınden ~ olu 
muhtelit enctımeıı bergttn beledl,.&ı 
toplaJl&rak. f\lbat devreatzıde mtızake 
re edllememlf olan beledife zabıtam 
tallmatnameatnln mütebaki maddele
rilı •)"1aefer talimauıameslnJ tetkik 
etmektedir. Talimatnameler mecıı.tn 
lllAD lçt1mamd& mtızakere edilecek 
tir. 

Tem·~ tallmatnameatne 
rore. Secelert .... t M ten 80DI'& f9hlr 
lçmde korna çalmak yuaktır. Bu 
111&tteıı g11Def doğuncaya kadar eey. 
rilefer 11rk tertibatı ile idare edllecek· 
tir. Otomobiller azamı 40, kamyon· 
lal' 10, ıa, 20 kilometre ıtıraUe gide· 
bileceklerdir. Nakil Yuıtalan yaya. 
kaldırıml&rmd&D mtımkOD oldulU b· 
dar usaktaıa l'eoeceklerdir. 

Şehir lçblde yaya llO§UIU ,apma
beledlyedeıı lz1D aımmuuı.a baglıdır 

Yayalar yollarm daJma .aı taraf. 

lanıu takip edeceklerdir. lld ldfidea 
fazla llolkola yUr1lmek JU&ktll'. 
Umum! yerlerde buton lallamak '9 

çevtrmek, butoD nya ~fi ,_n 
olarak koltuk aıtma alarak tafımak, 
yatmurlu " ıODlfll havalarda kar. 
fld&D •e arlladaD plenlerl " J&D'1 
da yttrtıyenlerl sarara ufrataoak 19-

tllde kullanmak " fapka nya elb. 
• üzerinde etraftaldlen sarar vere. 
cek §ek1lde ıpe bulundurmak yuak. 
tır. 

Çok, sayıt. QOJı ihtiyar, kGr, yanlı. 
fena huylu vı topal bayvanlan ar&· 

balanla lmllanma1' )'U&ktır. 

Reşat N.uri 
Bu s '~ Framadan 
döndü, son vaziyeti 

anlabyor 
- Nihayet bOttln bu sahnenin 

fevkinde göu çarpan ahlAkf gaye· 

)'i bilha!U takdir ediyorum. 

Bir buçuk ay kadar evvel ırran.a. 
- Hayır, aslao ~ Çkıt.JcHJe meW.. tanl'ıımıı 

Yetmit sekiı yaşında bir iht1· 
yann, belki de evlldının torunu o
lan • bilinir mi? • bir hizmetçinin 
yatağını paylaşması ilrenç ve gQ· 
lünçtür. M. Palestr oiklyetçi ise 
kabahat kendisinde ••• 

Hizmetçime gelince, o da !Ayık 
olduğunu bulmuş; ayıp olan ceza· 
landırıhş tekli değil, onun kendi 

hareketi· •• 

- Şu halde mOcrimi ne yapma· 
h? 

- Derhal serbest bırakmah ft 
kendisini bekleditim burada beni 
liyarete davet etmeli. Şimdiki mQ· 
tereddit vaziyetimde ona danışa· 
cağım. 

- Niçin? romancı Rept Nuri GUoteldıı "refl· 
- Kadınlar nevibe§erden delil· kam bu aab&hki 8e1Dplon 9ıc.pre.ııe 

diri döıımllflerdlr. 

- Bu fikrini onlara söylemedi· Rept Nuri blr mull&n1rtmlae fUll-
lini wnanrn. lan eöylemlfUr: 

- Kajtno müdafaa battım" Brat 
- Ben onlara hep kendi iyilik· teld deııls n.unu myaret ettlktea 

!erinden bahsed .... im ve esasen 10Dra Parı11te kalarak rran.ı.ıarm • 
hep onların iyiliğini düsünürüm. nat hayatını teUdk etUm. Bllbaua 

- Onları nasıl telakki edersin? tıyatro b.arekıUerll• m'§gul oldum. 
Harbe ratmen bu itlerin normal oey· 

- MahJQkların en iyisi olan, rinde olduğunu sördUm. 
iyilite hattl ıcabında fenalığa da Gene; arU.UerlD askere aımınuın
iyilikle mukabele etmesini bilen daD huaule gelen ac;ık1ık orta 78flıl&r 

kimseler olarak. •• Onlara minnet la kapatılmıftır. 
bor zaten blr kwm ukerler de mesu 

çluyum, bununla berab~ on· afyetle Parillte bUlwuaakt.adır. Har· 

lara iç'.erinden bir çoğuna müda· bin Partste en mUhlm tM1rl pceJert 
hene etmek ve yalnız birini sev- fazla 11rk oımamumda gOrtllUyor. 
mekten başka bir ~y yapmadım. Maamaflh eg1eDco h&7&tı dunnut de· 

- Mesut musun? lildlr. Yalmz •ldal rtbl saçleı'e ı.. 
aadut edllmt701". Her tarana Ulcer 

- Hayır. Sız de deiilsiniı Ma· Uk çag-tnı geçlrmJt lnllaDlar göze çar· 

KadıköyGDde Koda bunnmda bir 
ay kadar evnl lıa§lıyan beyelAnm 
dOD çok vahim bir fekli aldıfmı, kıı... 

yan arazldeıı bir kr•mrnm koparak 
denize yuvarlandığuu yamllftık. 
Kadıköy k&ymaluunlrfr, bu tehlf· 

keli vaziyeU gözönUode tutarak be
yelAD tıa.d.l.les1 yerindeki yolun ~ met 
relik krammı kapatmak auroWe bal· 
km burada.il geçmeein1 yasak etmtı
Ur. Belediye de bir fen eldpl gönde· 
rerek tehlikeli Abayı dalm.1 nezaret 
ve kontrol altına aldırmı§tır. Bugün 
aynca blr ten heyeti de eon bA.dlse· 
ye abeb olan vaziyet! tetkik edecek· 
Ur. 

Beyelb yeri elvarmdald evler, ıı.. 
ledlyenlD de tavs1yest Uzertne bopl· 

Kar ve soğu~< 
Trakyada çok kar 
yağdı, aular çekiliyor 

BugODldl konvansiyoneli• relen 
yolcularuı verdikleri maltuııata ,m, 
Balk&Dl&r, " Trakyada yeniden fld· 
<leUl .oguklar hnılamıııtır. 

Edirne ctvarmda J&ı&D kar çukur 
yerlerde yarım metre)'I seçmlfUr. 
DOD yola çıkan o&ob&&aler SUIJdere
den geri dönmeS- mecbu.r olmUflar. 
dır. htaııbUl • ııwnı. otobtı.e mllDa· 
k&IAtı bir kazaya meydan vermemek 
l1zeıe durdurulmUftur. 

8ur&d&D Fnıdillk ancak ~ 
pa kadar otobOa eeferlerl yapıJabt. 
~ aıu• ....... -..~ a. 
llrtle Deb1r ve dere aularınm etrafa 
yayrlm&aı durmUftw'. Tal'lal&rd&D IU• 

ıar çeldlmektedlr. Kaamaflh karlar 
eridikten aonra Tr&kyaıun mQhtm btr 
kımımın tekrar 8Ular altmda kal· 
mumdan korkUJuyor. 

DQn gecedenberl .. ~ 8* *'
tukJar artmıf, hararet mtır derece
ye dU,mllftD.r. Rllqlr da boyrazdu 
rOD doğuluna çevrllmlıtır. a.ce ba· 
ntçe kar da Yatmll lae de sab&hle
)'ID keetı.mı,tlr. 

Sirkeci ganna telefon 
konuyor 

Slrkecl J&rmda yapıl&D yeni •· 
lond& balka maıa,ua ulr teJefOD bu
tunmamaaı aylartıaııbert tıtrçok 11kA. 
yeUerl mucip olmuttu. 

Dem1ryollan idareli nlbayet bu •· 
tona telefon koydurmak Gzenı hare· 
kete pçmlf, bu lf için buausl bir oda 

yaptırml§t!r. 

eusttnıerde ı.ıeton teıdatı tamam· 
&anarak yoıcuıarm bu lbtlyacı k&r1•· 
l&DaCaktır. Fakat l&IOGUD ıartllm&111 
buausund& 1ımua ldçblr ıq ,aı;>ıl· 
mamt§la. 

Trifem aarayında hQkümdar jeste, bu belli. pryor. Harp, l'rananıD maartt lflert· 
maiyetindeki asil gençlerin kıyafe- - o halde niçin neşelisin? ne dokunmamqtır; denllebWr. Btıttııı Bu sabahki ekspresle 
ti Rönesans devrinden ka'maydı. - Mesut olduiuma kendimi i· mektepler açıktır.., gelenler 
San ipekten bir mayo. kenarında nandırmak içı·n· .. ıl d"l ba d Almaııyadan radyo ve elektrik 
beç tavulu tüyü olan bir ,apkş ve - Neyın eksik? ga e 1 en rem ere- malzemesi ıeımemeııt ozertne tu mal· 
ıök mavisi renginde yelek.. - Sizin gibi Majeste .benim t1e celerindeki hizmetler ıan Fraıından tedarik etmek ıçın 

M. Palestri kuş gibi ağla avla· evvelden hesaplarunamıı • bir ha· Yeni barem kanunile dereceleri il Parlııe giden tacirlerimlzden bir kııı-
yan ıenç. içeriye işte bu kıyafette yata, fevkallde Mdiselere ihtiya· ga edllmlı. fakat kanunun aeft'lnden mı bu ııabahkl eemplon ekapresUe 

evvel Ilga edilen dereceye en yakm dönmllflerdlr. 
&irdi, selAm verdi. cun var. Ost dereceye terf1 etmı., memurlann Franllız tabrlkalan, taclrlertmızın 

Poıol 90rdu: - lüdiseler mi? Benim ha~· mUlga derecelerde geçirdikleri tılsmet siP:lrlllertni kabul etm1şlerd:r. AD. 
- Senin ismin ne? da lüzumundan fazla var. ~ mllddeUerlDln ter.l etUklerl\maaı de· ca1c istenilen malları lkJ Uç ay sonra 
- Nasıl ~nuza gidene Ma· _ Fakat bunlardan istifade et· recelerlDde geçm.11 sayılm&lll karar· teslim edeb11eceltlerlD1 blldlrmı,1erdlr 

jeste. miyorsunUJ. ~trnlmrctır. Buna nazaran, yeni lnglllz ııaııııylcllerinden mllrckkep 
kanunun neşrinde 20 Ura mas., al· bir heyet de bugtınkll ekspre.!in yol· 

- işte bu güzel. Herkesi. hoşu· ' - Hangi hAdiseden bahsediyor· makta bulunanlann 23 liraya kadar cuıan ara.ıımdadrr. Bunlar bl'.h&!lııa 
na gitmiyen bir ismi tekrarlamaia sun? terfilerinde ıs ve 17.G lirada ge!;en demir mamulAt ve makine lhtlyacrmr· 
meo't>ur etmek iddiasından daha - DOşOndülilnOı hAdiseden. bWnotıerlDID 20 lirada geçmlı sayıl zı temin edebileceklerlrıl söylUyort:ı.r. 
küstahça bir ltY bitmiyorum. (Denmı nr) 

1 
masr l~zımgeldlği gibi, 12 ve H Ura· oı:er taraftan lnglllz teknisyenleri· 
da geçen mldJctlerln l~ Urada ve 22 nln gelişi devam ediyor. 
ı:rada geçen mUddetlerin de ~ Ura- Almanlann brraktrklan teknik iş 
da geçmiı telAkld edilmesi icap eyle· terde çalışacak olan bu uıtalardan 

trlmlftlr. Kaam•ft)a dQnkG Wl8eden 
IODl'a yapılan ara,tırmaıu, bu erier 
için fimdllik yıkılmak tebllke.t mev· 
cut olmadrğuu. tehlikenin yalnız yo. 
la mllrıha.sır bulunduğunu glSetermek. 
tedir. Heyelll.na maruz arazide çat· 
laklarm genlıllt1 10 .ııantımetre kadar 
dır. 

Toprak kaymumm &nlhle b.tt W· 

rette geçmek lçbl bttytlk blr &et tn· 
pımıa lll.zum görOlm~tnr. lnıaat.a 
hlrkag rilne kadar bllflanmaııı için 
tıazırhk yap:Jmaktadır. 

Kadıköy kaymakamı acın yatmur
larm tealrUe koparak denlzo ;yuvar· 
l&ııa.n topraluı lkJ Gc; metremlklbı 

kadar oldufUDu, etiylemqtır. 

Fuar için 
45 gğnlük biletlerden 

yüzde 50 tenzilat 
Onuncu entenıuyonal 1zm1r tuan 

mtlD&lebeWe devlet demlr)'ollan lda· 
relll ti gtınltlk ballı tkl&Nt biletten 
Uzerindeıı ytızde ııo tenzUlt yapmat• 
karar ••rmlf " kararmı tuv komi. 
te.ı nıaıtttne blldlrmlttb'. 

F eli:ketzedelere 
dağıtılıyor 

ökilz 

11r1ıM. 11 (AA.) - .....,_. NDı 

..... 11r-. t~ ~
mail tlaenı LAdlk fltU1GDUDdaD ••1& 
edilmekte o1&D 6kllslerdeD Jllrbu79 
geJenler kayma1wnm rlJUltbadeld 
lıeyet tara.tından aorru ~· 
~ DID da <100 _... tnl&aca 

KU~OK HA8EtfltR :: 1 
• Bir mQddetteDbert ....,.._ Duo 

1uDaD D&bWye ftkUI Faik Oıstnk 
" lktlll&t ve1c1U BQımQ çıaJar dGD 
alqam ADkarQa bareket .... , __ 

dlr. 
• Belediye ÇencelkGy HaYUSbap 

meatre111D1 tekrar imar ve lb,ya et
meğe karar nrmlıUr. Burada llaYGS& 
ıu isale edllecek ve ataçlık meydan 
tamim olunarak ba1km oturmaaa l.çtD 
aıra1&r kODUlacaktır. 

• Ankara belediyem AAkara u.ı.t 
clvarmı ap.çtandJrmala karar ver. 
mıı ve bu Abaya bayii fldaD dlkll· 
mlftlr, 

• Devlet ~ d&rdODaO lf
letme merkezi eak1ll ıtbl .Kay8erlde 
bulunmaktadır. Değ1f1kl1k yapılma· 

ml§tır. 

• Devlet demleyoDan amam mtı
dllrlogtl Zeytinburnund&kt beyelAnın 

telıllkell aanıaıar göatermodlğl " bir 
kaç metre m1klp toprak döllWmoaln· 
den ibaret olduğU kan&at1Ddedlr. 

• GUmrtıklertmızde bulunan pıı· 

muklu meD11Ucatm tt.hallnl temJD ı. 

çlD hıwrlanan kararname dODdeıı 

lUbaren tatbik mevkllne gltml§Ur. 
• MUteadcllt defalar tamiı' gören 

EmlnönUodekl saat tekrar bozulmuı· 
tur. lk1 gün.clllr JU&One bak&DlaM 
aldatmakta deYam e:llyor. 

• Gllmrllk alı§ anbarlarmda aa· 
hlp3lz veya kaçak olarak mtıteraklİrı 
91 t:ln kllo e~ya bulundu:U anla,ıl· 
mr§trr. Bunlar, peyderpey mtızayede 
ile satılmaktadır. 

• Bir mQdedttenberl Avrupada bu· 
ıunan Kocaell mebulU pııeral A11 
Slıt bugtlnkU konvıuıatyonel treıaUe 

dlSnmO§tllr. DenlzlJ mebuu Mubar 
.M'.Utldln alleat de ayni trenle Parlaten 
gelmlıttr. mektedlr. 1 UçG de bu~kl1 trenden çrkml§tır. 

~~~~~~~----------~--~~----~-------------
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Bir avhk har 
tıcaretimiz 

fbracat: s,oıo,560 
tthal&t: 10,807.&S' 

Ankara, 17 (A.A.) " 
ticaretimiz hakkında ~ 
mt rakamlara göre, 1940 
ilk ildncik:anun ayı lçiııde 
ketimizden 5,010,560 lir' 
rinde- qya çıkanlnU1o ti 
mukabil 10,807 ,852 
72,815,909 kilo eıya itısal 
muıtur. 

1939 yılmm ayın •~.
tan ihracat 9,095,696 lir' li" 
balAtunu: ise 11,725,030 

Yine verilen ra~ 
1940 ikincikan un ayınCIV' 
ea ithalat ve ihracatJJISIS 
lif memleketler ara~ 
retle inldum eylemekte 

Almanya: 180,158 ... 
rinde 399,190 kilo ibr• 
lwıulmUf ve bwıa 111 
memleketten 2,011,2so 
rinde 3,234,671 kilo 
olunmaıtur. 

.... ,..,. yapılan 2.~ 
deleriııde 14,821,097 
mukabil bu memlekettt' 
lira deierinde 1,622,4JS 
ya ithal edllmiftir, 

lnailt.-.7• 2,172.110 
19Jinde 14,489,369 
~ ... ı-... - nwJ.abiJ.. 
liettm 396,719 Ura 
687 ,871 kilo 1fY8 lthll 

F'nmla7ll 1,521,794 
rinde 12,319,604 ~o_.n 
edi1mft n buna maD"': 
dan memJeketimbe st'ı; 
delerinde 687 ,878 kilo 
olunmqtur. 

Birletik Amsika,. S 
lira deierinde 14,792,94 il' 
ya ihracatı yapılım! .C 
leketten 706,005 1ltt ;_,; 
8,264,686 kilo eıya l 
mittir. 

Profesör Hü.e • 
Ali vefat etti_,~ 
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~nıan t·ayyareleri 
Sk~patrö;~uınb~aID"t);ai;dii~ü~ 

Belediye üstünden bozuk 
olduğu anlaşılan 
gıda maddelerini 

tahlif e tabi tutuyormuş f .. 

Cephede Alman 1 
• • 1 Yenı hurlutlarını 

Sovyetler ve Finler 
GAZETELERDEN eımafm sattığı ~irece.k m:ıdd--lcrlnin belediye 

t.&nfmdan tahlil ettirilerek kısı:u az.arnınm buzuk baluııdu,ru
nu öğrcıırnbtik. Şimdi de ba lıu l"..ı;ta b .. 11.Aiycuin bir tau.ihl gaı.o
tcJerdo göründü. Du t:nzfbtc hnlha ol:.ralı: 

.. nu nümuneler )iyecek maddelerinden l~ei.ta)in almınq nUmo
ncler değildir. .nu numuneler scr.lllrken bunla.rm blllıa.ssa bozuk nuıJ 
ı.atan esnafı tecziye edebUeUm \'e bunların bozulmuı1 gıda maddeleri 
satma.ls.ruı.ır. mbl ol:ı.bllcllm diye dil~üuülmUtı,, denmcırteclil'. f aalıgetı arttı takviye ediyorlar 

F rar sa da bulunan İn "filiz askerlerinin j Finlandiya sulha rağ-
Bütun tı.taııbuJlul:ı.r muhakknk ki esnnfm hnlka sattığı mallan 

bek>rliyenlıı sıkı bir kontrola tibl tnt.ıırak hnlkm !i!bha.tllo yakından 
,.e ııurm alakııdsr oluı;lanıın. çok solinmlşlerdl.. Bu son teftişleri öi;
r.:ındlklerl zaman midelerin ,.e dola) ısllo sdıh.a.Uerln artık ga.rııntl al
tına almmış oldut"llDu ünılt chntııl,..rdl. mezuniyeJeri muvakka:en kaldırıldı men as:~~=d~erhis 

J•':ık.'lt belediyenin salahiyettar bir ağzından çıktığına 11üphe ct
m~llğimb bu ta\'Zlb bütUıı 1stanbulluları blr inkisarı hayale uğrattı. 

Paria, 18 - Alman kıtaatuun I 
taarruzlan mlitemadiyen artmıg 
olduğundan dUnkU gUn ve ıece 
Garp cephesinde mutadın bili· 
fında bir hareket ve faaliyet &Ö
rillmüıtür. Birkaç defalar Al· 
manlann Jreıil mil!n5zelerl1 Fran· 
ıız ileri hatlarına yaklaıınııtardır. 

Vojlann ıarblnde Alınal) dev 
riye kolları Fransız mevzileri ya. 
kınlarına kadar llerkmiglet ise 
de pUıkilrtWmU1lerdir. Almanla· 
rın bu ileri hareketleri üzerine 
Franaız bataryalan direkt endaht 
yapmııtardır. 

Alman öncüleri tarafından Ce. 
nubi garbide iki mıntakada yapıl· 
ımt olan taarruzlar püıkUrtÜl· 
mil§tiir. 

Alman tayyareleri, Şimal deni· 
d ile Şarkt Fransa il.serinde kefil 
uçuılan yapmıglardır. 

Alman avcı tayyareleri, Bre
ischa'nın earbinde ul:it bir Fran
sa balonunu dütilrmüf)erdir. 

Franau: tayyareleri, Alman 
ara%isi üzerinde ke,if uçu,ıarı 
yap~lardır. 

INGILIZ ASKERLERiNiN 
MEZUNlYELER KALDIRILDI 

Franaadaki İngiliz askerlerinin 
mczunly.-Ucırl °' ........ 1.-Jraten kal 
dırılmıttır. Norm.al mezuniyetler 
imkan hasıl olur olmU tekrar 
ba§lıyaeaktır. 

YANAN GF.•AtLER 
Londra, 18 - 4512 tonluk 

S l a v y a Yugoslav .vapurile 
2400 tonluk Sen Amalana Hol· 
landa vapuru diln mayna çarpa. 
rak batmıılardır. 

INGtLlz DENiZ 0SS0NE 
HUCUM 

Lon&.-a. 18 - Alman tayyare
leri evvelki akpm lııgiliz deniz 
üssü, Skapa Flov üzerine bir akın 
yapmışlardır. Atılan bombalar· 
dan biri bir bap gemisine isabet 
etmiş, fakat u hasar yapmııtır. 

Diğer bir bomba geride topra· 
ğa düşerek Briç ot Vayt klSyUnde 
bir sivil öldürmn, ve ikfsl kadın 
olmak üzere 7 kitiyl yaralam11tır. 
Beı ev hasara uğramıştır. 

Donanma mUrettebatınd.an 7 
ölü .ardır. 

Bir Alman tayyarcıl düşürül. 
milştür. Diğer tayyartlerden dt 
hasara uğrayanlar bulunduğll 
zannediliyor. Bu taarruza 14 
dilıman t.ayyareal lttirak eylemiı· 
tir. 

ORKAD ADALARINA 
HÜCUM 

Skapa Flov'a yapılan Almarı 
hava taarruru esnasında Orkad 
adalannın en büyük adası olan 
Pomone adasının garp kıımı üze 
rlne 50 bUyilk patlayıcı bomba 
ile 20 kadar yanıın bombası a· 
tılmııtır. 

Bir mağazada yangın çıkmış 
ise de çabuk aöndUrutmUştUr. 
Diğer bombalar saman yığınları. 
nı tutuıturmu§tur. Bombalardan 
biri bir anbara isabet etmitse de 
ehemmiyetli bir hasar yoktur. 

Yalnız bir tek tayyare Brlç of 
Vayt k8yil yakınına 19, diğer bir 
tayyare de Kinemenı bölgealne 
18 büyilk bomba at:nıım. 

Scapa Flow'a yapılan baakm 
teırlnevve1 ortalanndanberi yapı 
lan iki beakmdır. O tarihte bir 
Alman tayyaresi bombalar atarak 
lron Duke harp gemisini hasara 
uğratmı§tı. Keza hatırlardadır ki 
14 teırinievvelde bir Alman de· 
nizaltısı Scapa Flow mQdaf aaıını 
geçerek Royal Oalı: mhlısım ba
tumlt ve 800 ldt1 llme,ta. 

BiR TAYYARE 
MUHAREBESi 

Dün sabah da hko~yanın doğu 
s.ahilinC:e dört Abı:ın bombardı
man tayyaresi görUlmilş ve ingi· 
liı avcı tayyareleri derhal muha· 
rebeye girişmiştir. İki Alman 
tayyaresi hasara uğramıştır. Bun
lardan birinin Ussüne dönenüye
ccği zannedilmektedir. 

tondra, 18 - Hels:nkidcn bil
diıildiğine i;Öre, Sovyet • Fin b"a· 
rışının imzasına hiç bir terhis 
tedbiri takip etmemiştir. 

Çilııktl İstanbullular iiğ'relıdller ki, bclO<liye yiyecek trecck mad
dclcrlnden muayene \'~ tahlile tabi tutulacak nUmunclerl seçerken 
bunlara CV\'Cla §(iylc bir U!dUnclcn bakıyor \'C bozuk olıı.bllc.cc~inl füı
tilndou anl:ıdıı';rı maddclerl talılllc scl'lıedlyor. l'e :pek fobli olarak. 
bonlarm mUblm bir kısmı da hakikaten bozuk çıkıyor. 

Fa.ka.t M'aha bozukluğu hariçten bir bakı~ls· aııla.~ılmıya.o gııla 
maddeleri ne oluyor! 

Silakis askeri talim ve terbiye 
faaliyetle devam etmekte ve ye· 
nJ hudutlar boyunca en yaşlı sı. 
nıflar tarafından tahkimat İ§leri· 
ne baılanmıı bulunmaktadır. 
Harp fabrikalarına verilen işçiler 
üç ay için daha bu fabrikalarda 

ALMAN TEBLICINE GöRE... ipka cdHmiılerdir. 

};sasen bozuk olduğu bir glSrti'te" an~lan maddelerin at.en 
tahtlllne ne JU7.llll1 Tar. 7.abıtal belediye memurl:ırmm yapacak1an ı;ı. 
kı bir teftişle onlar ııtyas.a.dan toplanılır. Esa.-.cn UstUndcn bozuk ol· 
duğu gllriilen madde)i halk da satınalmaz. Asıl yapıla.c3.k şey bozuk 
olduğa belli ohnıyan maddclort muayene n talılilc tabi tutmaktan 
~ka ne olablllrf 

Berli.n, 17 (A.A.) _ Alman Diğer taraftan alınan haberlere 
baıkumandanlığının tebliği: nazaran Sovyet hükumeti Finlin· 

Son günlerdeki kefif uçuştan diyada alınan topraklara husm:i 
neticesinde, Alman bombardıman milsaadcyi hamil olmayan hiç bir 
mlifrezelerl, 16 mart a.kıamı şi· vatanda~ın ginncftini ya.sak et
mali garbi iatlkametinde bir ileri mi~tlr. 
USjUŞU yaparak Seapa Flowda VibOrg'<la örfi.l idare ilAn edil· 
İngiliz donanmasının muhtelif miJtir. Sovyetlcr bu mıntakada 
parçalarına hilcum etmişlerdir. alelacele bir müdafaa hattı' inıa 
Bu taarı:ız e&nasında üç saf harp etmektedirler Bu Jıatta Voroıilof 
gemisine ve bir kruvazöre bom· hattı ismi verilecektir. Sovyetler 
balar laabet ctmit ve ağır hasara Ladoga mmtalcuını da tahkim 
uğratılaıı5tır. Diğer iki harp ge. etmektedirler. 

&tediye bu sene bir mllyoın eksik olan bütçesini tevazUn ettir. 
mek lc:ln ceınafı tecziye etmek lstlycblllr. Fakat bunu yaparken tştn 
kolıı~ına gitmese, bir de gıda maddeterlnJ daha sıkı blr kontrola taht 
tut~a hem bozuk §t'ylerln ilaha çok olduğunu "tesblt ederek, daha faz
la t'C7.a ketıeblllr, hem de bir par~ da bu tortt,lerdo gayeye oy~ 
har~ket f'tml, yani bir ta,ıa lkt kuş \ıınnu, olur, 

fsta.nbullulara yedllderl ~lerln bepslnln bo:r.uk olnuıdığmı söyle
mek \"e onlan g'Uya temin \.·e tat. 
mla etmek l(ln yapılmq otan ta.v· 
:dh pek eminiz ki ııhhatlerfle NA. 
kadar ,.e titiz tabiatlı olan h~ 
rilerlmhln rahatım kaçınn1'tır. 

Suat' Vecuiş 

Yu qoslavyada bir tren nehre uçtu misinin de, keza hasara uframıt , Sovyetlerin tahliye etmekle ol
olmaıı muhtemeldir. Bundan baş- duldan mıntakalard:ı halk &evinç 
ka Stromneae. Earth Houae ve içindedir. Buna mukabil Finl!n· Belll'ad, 17 (A.A.) - Zaluka mı§, Kupa nehrine tıç vagonla 
KlrkVa.11 tayyare meydanlan ile diyalıları tahliye etmekte olduk- istasyonu civarında bu ıabah er- . birlikte gömfilmUştür. 
bir hava dafi mevziine de taarruz tarı tnıntakaJardaki halk büyük keden f ect bir kaza olmuıtur. Şimdiye kadar 30 yarah Tc 15 
ve buralan · bombardıman edil· bir istical ile buralardan çekil· Bir trenin lokomotifi hat Un. 81U çıkanlmııtır. 80 yolcunUJl 
ml·,0·r. mektcdirler. rlnc kayan toprak ornğıntna rarp· k t ı d ğ ...:3ı·ı· 

J ~ ll ur an ama ı ı zanneoı ıyor. 

Dlifliıaaavcılanıımçokpddd·.-.............................. ~ ........................................................... _.~ ... . 
li mUdafaaaına rağmen Alman 
harp tayyareleri vuffelerlni mu. 
vaffakıyetle yapımtlar ve zayiata 
uğramakaı.ztn d~nmüperdlr. 

Almanyada yolcu 
nakliyab azalbldı 

Londn, 18 - ltaıyaya Alman k!S 
mUrlerinJD trenle 11evkl yüzünden Al· 
manyada yolcu n&k:Uyatmm aagarl 
badde lndlrildiğt &nl&§ılmaktadır. 

Trenle seyahat edecekler, bu ıeyaha· 
Un zarurl olduğunu mObeyyiD ve.tka 
almak mecburtyeUndedlrler. 

Romanyaya giden 
Alman heyeti 
neler teklif 

edecek? 
ltalya, Romanyayı, her

türlü taarruza karşı 
müdafaa edecelanit 

Parla. lıs - Almıt,n Urtlaad! itler 
mUteh:.:ısıaı doktor IOodlyua bugtın 
eıekU klşWk bir beyeU bagmda Ro. 
manyaya gldeeekUr. 

Bükre§te Almanya etçlllğile mOna· 
aebetJ olan mahfillerde dolqan p.yl· 
alanı göre bu heyd AJmanY.a bU~· 
meUntn kendisine tktJBadl ve atyaal 
tavizlerde bulunulın&k prtııe Ro 
manya budutıarmı garanti etmeğe A
made olduğunu bildireceklerdir .. 

Otğer taraftan reaml Romanya 
mahtfilerf bir Sovyet • Romen ademi 
tecavüz paktı &kcll için n:ı taraf ara· 
smda mllzakereler baglanıldığmdaıı 
malQmattar bulunmadıklarını bildir
mektedirler. 

Romanya gençll.k tqkllAtı reisi sı
dorovtcl, Senatoda J&Pt.Jtl beyanat· 
ta. ltaıyadald 80D tkameU emıumda 
Kusoll.olntn Romanyayı her türlU 
taamısa kal'ft müdafaa edeeettni 
kendlatne aöylenıl§ olduğunu bDdlr· 
mf§tlr. • 

Buna mukabil, Btıkreşin sıılft.hlyetll 
mah:filert İtalyanın Alm&DY& Ue mu. 
tabık olarak Romanya hudutlarını 
garanti etmek tekıtnnde blllunduğu 
p.yl.umJ fimd\1• kadar talalp •tmJt
lerdlr 

YAZAN 

Orhan Seyfi ORHON r;~ııt;;til!lfil 

Şundan Bundan •.. 
Mari Bel 

K OllEDl Frauez %9 Hartta 
t.emalllerlne b&§lıyor. şım. 

diden dedlkodasa duyuldu. Blr ga· 
sete bllct ttcretlerlnden :>lklyet 
etrnJş ,.e ı:tallba aluorta (bizi soy. 
mak mı Miyorl:ı.rf) doytvennls. 

Fin marahhulan 8tallnl glSreme
ınlşlerf 

Nlı:fn mtf 
· Galibe, sebebi F1n milletine t.a 

kadar ajır bir sulh kabul ettirdik
leri için olll<'llk. Malüm J"ao ytll 
yüıden utanır; der~r. 

Riyaziyeden ilanale ••• San'ata brJı ba saygJ'!'ızblı pek 
ayıplıyoruz. Doğrusu bıce durguln 
:ıdamla.ra yarqan bareket c!e bo- G 
dur. ENÇ romancılardan Clalıld 
Teındl heyet.ini r;hden gf'Çl.-tr- Yamaç'm romanmdan aım. 

ken bir isim dfkJıı:atbH ~: llllD bir parça ~özdıne Wştt: Rlya-
Marl Bel! Elyeden ikmale! 
Hani şu genç ,..9 gttze1 &lnenıa DUnkllcrl bcğenıqlyen maharrl-

yıtdm. Vaktiyle tstanbula geldiği rln bu eseri hakkında bir ntdr \"er· 
1JUJULD, san•at se,·er zenJ:fnlcrlmlz mck irin size Ud cllmle seçeceğim. 
ne yap:u:ak1armı şaşırmışlardı. Şe- htc blrindsi: 
r~flno ziyafetler (ekfımt,, kıymet- "- Hakikatin ltmşuında, ya-
U hedJyeler vcrlbnl.,tt. RattA te,yt bancı bile olsa, o hakikat hiçbir 
lc:ln pesinden nttkrc~ kadar ko- şeye tereddiU edilmemtli·,. 
~l:ır hlfııı oldo gallba... fşte ikincisi: 

Aman dlkkat edeUml Aradan uTürMn, çalıpıalt niytlilt, O" 
scnf'ler g~U. ssn'at sev~• •k· nun 1tlıi1dtn kendini aılttmuinl 
ııllml, olmıı.<Jm 1 Mart Bel, bu sof er tap-adan döndülü ilk gün tebrilc 
kendini değil, ıwı•atmı göstermek ılmi§li 
için geHyor. Temslld~ sonra ISy• • ~,. romıuıcrn blr ~lllt tav• 
le hediye, zl;\·afet flli.ıı delfl ama., •iyem ,,.,. (RIYaztyeden Omıale!) 
bir~ mükellef buket olsun ver- yl değlştt~ln onun yerine roma
mezlerae bunlar için pek ayıb nma şu ismi ~·ersin: (Edoblyattan 
olur! Omıale!) 

Ekmek 
A '""ANI,AR paçavradan 8nn't • 

ekmek yapmayı lcad et
nlf~ler, Hu ekmek tezzetab, koku· 
ınız fakat son derece mug!Lddl 
lmJıJ. Bunun, biltün dünya fı;ln bir 
tese111 tarafı nr. Artık her daki
ka, arrtmd:ıld pılı pırtıya bakıp: 

- Vattımde blr dilim ekmeğim 
varı 

DtyeblHr, 

Görememi§! 
FİN mu.raJıhuı PaasfkM, 

Rusların kabul ettlrdlğl 
ağır sulh şartlarım Kremlinde na.
ld bnzaladığmı anlatıyor: Müzake
re Mink. fakat dllrillt bir hal'& 
içinde geçmiş. Sol'Yetler ancak 
pek ebemmJyetslz bir Od noktada 
müsaadede buluamuılar ... 

Jlanl1 lmzalvdıktua IOllra c1a 

HattA dalıa roalllllt olmak lsU
ro~s en movafıkı ~odur~ (Tttrkge
den ikmale J) 

Hayret etmek için mi? 

A .JA~S haberlerini okuyo-
rum: • 

lUu9ollnJ ile mtlerln mlllakah 
Fransa ve tnı;:Uterede hayret u
yanıhrmış. Flnlerle nıuıt:ırm blr
dcnblre mtltarcke yapmalan ,.e 
aulh akdetmelerl de hayret uyan. 
ılırdı. Vaktllo ('.eklerin ı,~aıı de 
fısyret uyandırm~tr. Lt1hlstanm 
mağlftbfyeU de hayret uyandırdı. 
Nıknatısh maynla.ra da hayret 
ndlldl Ştlphesb son defa Alman 
f ayynrelerlnln Scapa Flo'\·'aya hU
c am etmeel, 8lvf1 ahaliden blrtnl 
Gldilrltp, yedlslnl yaralamuı da 
pek fazla hayret ayandmnıştır. 

l'akd. mtlttetlklerimlzln neUce. 
ele mutlaka pllb ıeleoekleıtne W· 

machm ftl', Fakat şlmdOlk onlu 
ba harbe sade hayret etmek içi~ 
nı1 girdller, anhyanuyorum f 

Telefon 
OTOMATtK teldon dealncıe 

ııe anlanmısf Kendi ken
dine dosdoğru çalııtan blr ınaJdne.. 
Zaten. rna.ldneyle 1nsa.nın farkı da 
bu dcill m.J? Otomatik hesab ma,. 
ldn.esl bir tnrb \·eya ccm yaıılıp 
ynpmaz: fakat m dlkkaW blr ma. 
lıaslb yapabilir. Telefondaki oto. 
matJk saat, ~ınp da 4 buçuk di
yeceğine, 6 buçuk du mi? Öyley1M1 
otomatik telefon da, bozuk olma
dığı uman yanlı, yapmamalı. Sa. 
maraYJ doğru çevlrdlnlzse aradığı. 
nızı bulmafrsmız. Eskiden telefon. 
do.ki m:ıtmıuellt-rln yaptığa gibi 
~~havercnh blriblrlne ka.nşrnama. 

Fakat bir ınllddr.ttalberl dtkkai 
edlyommr Telefonu açtığım ıı:a.. 
inan bir lklnel ses a.r.ıya ~rfyor. 
Bcrnbcr Iconuşuyoruz. Bakıyo1"11Dlt 
telefon bozuk def;il, numaran da 
yanlı, te\1rttıcmlşlm. Oyı~ bu 
gaipten gelen llt-A ncdlr? 

At'aba. otomatik telefon ~ ~e
çellıJcnbcri bir fen mucizesi kutl
oımıla mıyız r 

Skit 
,,.~ U mahud sklt meself"81 dlln
~ dil dolaştı, nihayet 1net 

J.Uruih'lıı ha.şmda karar kıldı. An. 
bdığmuz fudur: sektt ınellh de.. 
izzet Melih de edebiyatın dıım• 
claymı,_ 

Peki ama. bu· u.Jtmane ntlkte. 
dan1ık noye r Blr f&lr 90n ~de 
EektJ mclih \"eya sekti kablh yape 
mııt; bir siyasi muharrir •ekUa 
ne demek olduianu blbnlyormqı 
blr başlwn da bunu bir ..an ..._ 
tası sanmlJ. .. 

Blttttn hunlarla tneı Mellh'ln .. 
likMı nef o, tdmdl bir k3ıtede kea
dl lşleı1yle a~or Te beDd 4e 
y6nl bir (Scrmect) )'aap (~ 
c11) ohnaya ~I 

ORHAN SEYFi ORHON 
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1 TARiHi FI KR AI 

Uluorta küfür 
Hiç mer k ettl.nlzde "uluorta kQfUr,. , 11Uphesiı bu fenalığı ke_ndlslnden 

tabirinin nereden geldiğini araştırdı· bilecek ve intikam almaga kalka.. 
nız mı? Öğrenmek istediniz ini? lfte caktı. Bu intikamın kafasmın u. 
hlkAye31: çurtuhnasmdan hafif birşey olmı. 

yacağmı şimdiden tahmin ediyor • 
Kazuker efendi yemekten ııonra du, Fakat verilen emre itaat et . 

ael&mlık dairemde k6§eye kurul- memek de kabil değildi. Tezkere. 
muş, çubuğ\uıu tilttUrmll§tU. Elindeki y1 koynuna koydu, endişeli ve dil. 
kallavl fincandan bUyUk bllyUk yu. günceli bir tavırla evden çıktı. 
duınlar alıyor, iyl bir yemek yeme-
nin verdil'l ıevk ve nqe ile mok&fı 
•eyredlyordu. Sokaktan geçenler pek 
na:Ur1L Fakat k&r§ıdaki çepıeden 

hoı tı • §rnltı ile akan .u, bu suyun 
) eııı b'r renk almış olan caddenin Us 
tündeki ~·ar arıı.amdan ak11ı Kazas
ker efcr,dfyl eğlendlrmeğe kllayet 
ediyordu. Etendl çubuğunu kahvl\8Ü'l 
bltlrdikten aonra cebinden gUmll§ en
fiye kutusunu çıkardı. Blr tutam en. 
!iye aldı. Mendiliyle bumunu,aakalla
rmı sildi. Şimdi neşe 1 tamamlle ye
ri " gclmlwU . .Böyle neoell zamanlar
d:ı. o!<um!lğl mutat etUl'l Nedlmin 
dlvar.Jnı eline aldı. ~llşi güzel bir ye. 
rlnl açtı. ram:ı.m okumağa bqlıyaca
ğı sırada sokakta b•r "ayak ııeal lfittl. 
B r parça lğillp dışarıya baktL Yu_ka· 
ndan lrl yan bir yeniçeri geliyordu. 
Uzun boylu, mUh"yyfp bakı§lı bir a
cemi oğlan.. Kazasker efendi dlvaın
nı okumap ba§lıyacaktı; fakat yeni· 
çer!nln sokağı takip etmtyerek kartı· 
dakl be>§ arsaya o tıamaaı nazan dik· 
katini celbettf. Nefer arsaya girince 
Uzerinden aalt.amıı çıkardı, kU§ağmı 

çözmete ba§ladL Kaz&aker efendi ne. 
ferin niyetini anlaml§tı. Otuz kırk a· 
dım Deride camlin halllan dururken 
arsayı plllemeııl pek ziyade canmı 

11ıktı. Bahusus ki harem dairesinden 
de bu çirkin manzarayı görebilirler· 
dl. Bu mQllhaza efendiyi bayatı hld· 
detlendlrdl. Hemen klhyumı çağır. 
dı: 

- Şu karıı anadaki acemi ol'l&m 
ıörüyor mu.un ? İflııl bitirbıce hemen 
yo.nma yaklqırmı. Kazuker efendi· 
nln harem dalrul k&rfimld& blr da
ha bö:·le bir halt etmemesini tenblh 
edersin. 

- BqllatUDe efendim. 
Klhya, etendlr.ln yanından çıktık· 

tan IODI'& 4il1Unmeye lıafıadL KeDdl
aıoe tevdi edilen vazife kolay delf)dL 
o zamanlar yenlı;:erilerfn en azgınlık 
devri oldufUDdan neferin keadlaln1 
tesllyecett muhakkaktı. Fakat verilen 
emri yerine ıeUrmemenln de lmklın 
yoktu. Epeyce dllfllndll. 

Nihayet yeniçeriye vakayı kemali 
nezaketle anlatarak onun IQtf ve mtl 
rüvvetlne mllracaat etmeli muvafık 
buldu. l üt reddlt bir tavırla kapıdan 
~ktı. Ne:ere doğnı llerlemefe ba§la. 
dı. Aceınl oğlan kupğım ıaırmakla 

me§gul oluyor, klhyaya dikkat bile 
etmiyordu, kAbya nefere yaklqtı: 

- SellmUnaleykQm. 
- Aleykllmaellm. 
- Affedersin ağa, fU kartıdakl bi· 

na n:azaaker efendltıln koıı&g1dır. Ha· 
remin pencereleri bu anaya nazırdır. 
lçer!de efendlııln an&ST, kana vardır. 
Efendi hazreUerl rle& ediyorlar bir da 
ha hıırcm dairesinin karfUJDd& b6yle 
bir hal vukubulmasm. 

Yeniçeri kendi ifine mOd&h&le e· 
dflmealne hlddeUendl: 

- Efendine lllSyle anaamı d& avra. 
tını da... diye bağn'dt. Klhya yenlçe· 
rlnln hiddetinden llrktll: 

- Peki atam alSylerimM diyerek 
uzaklqtı: tekrar aellmltk dairesine 
döndU. 

K&zuker efendi yenlçerlnln lavrm 
dan bir mllnuebetalzllkte bulundu. 
ıwıu ıuıl&DU§tı. K.lhyayı kem&ll m .. 
rakla bekliyordu. Ata içeriye ıtrtnce: 
.ordu: 

- S6yledln ınl? 
- Myledfm efendim. 
- Ne cevap verdi? 
- Fena kllturler etU ! 
- Ne dedi? 
- Sövüp saydı. 

Ya öyle mı? Ben ~imdi onun had 
dfnl bildiririm. Hemen dlvan efendl
alnl buraya çatır. 

Beı dakika sonra dlıı an etcndlalnl· 
koltuğu altmda kitabı, belinde dMt, 
kaleınl oldu :u halde içeriye Jirdl. Ka
za ker ef ndlnln tarifi vcçhlle yeniçe
ri afUma hitaben ılddeW btr tezke
re :yazıldı. Bir Kazukerl tahkire cOr· 
et eden neferin flddeUe tedip olunma· 
111 lltendl. 

Tezkere biter bitmes efendi teL 
rar kibyumı çağırdı: 

- Şimdi bu te7.kereyi alır, ala 
hazretlerini görerek kendlahıln elL 
ne v rlrsln. Llzmı gelen cezayi 
tertip aceğiue ıilphe etmem. 

- BqilstD.ne efendJm. 
Klbya tezkereyi alarak dıpnya 

çıktr. J'üat bu vazife hiç de ho. 
1UDa litmtmıllti Yealgerl neferi 

• • • 
Ağa hazretleri tezkerenin muh. 

teviyatını öğrenince pek ziyade 
hiddetlenmişti. Yeniçeri neferinin 
yaptığı mllnasebetaizlikten sonra 
biraz da kazasker efendi); tah
kire cilret etmesi affedilemiyecek 
bir kaıbahatti. Hemen acemi oğ. 
tanlar ustasını c;ağırdt ve neferin 
şiddetli bir ceza verilmesini emret_ 
ti. Klbya selim verdikten sonra 
usta ile birlikte dışarıya çıktı 15(.l. 

fada yllrilrken adeta sendeliyordu. 
Cezanm §iddetl nlsbetinde intika. 
mm da liddetli olacağmdan, belki 
ailesine de teımll edileceğinden 
korkuyordu. Fakat ne yapmalıydı? 
Bir kere iş bu dereceye geldikten 
sonra geriye dönmenin de imkanı 
yoktu. 

Usta: 
·- Şimdi qafıda uluorta ola • 

calt. Kabahatli olan nefer hangisi 
lae bize gösterirsin, haddini bildL 
rlriz... Dedi ve ortaya haber gön. 
derdi: 

- Uluorta var, blltlln neferler 
avluda toplan.tmlar, 

Klhyanm korkusu gittikçe artı. 
yor, ne yapacağını pşmyordu. 
On ~a sonra avluya inip de 
neferler araamda acemi oğlanm 
kendJahıe tehdit.kir nazarlarla balı:. 
tıimı görilnce ıaşkmhfr bir kat 
daha arttı. Az daha oraya yıkıla. 

caktl. / 
Utta: 
- O haltı eden berkim 1-

ter bakalım, dedi. 
Karplaki neferin çehresi bir kat 

daha tehctitklr bir hal a1mqtr. DL 
ğer oflaıılar da kenditine hiddetli 
nuarlarla bütyorlaıdr. IWın 'Cilt 
halle k~dlnt toplııytıblldi: 

- Afam, ben neferin yllzünil 
görmedim, yalnız aeeini işittim .• 
dedi. 

Ağa kulağmm arkasmı kaşıya_ 
rak: 

- Amma tuhaf ıey ... Hiç in. 
ıu.n aeainl ltlttığ:l adamm yüzüne 
bakmaz mı? Her neyse ağa haz • 
retlerinin emri katidir. Bu nefer 
her kim ise bulunacaktır. Madem 
ld le&inden tanıyaca.kam haydi 
bakalım baştan ıKSğmeğe Qıışlaym, 
dedi. 

Neferler blribirlnl müteakip ba. 
ğırmağa başladılar: 

- Kazasker efendinin ..• 

Her nefer bağırdıkça kahya ha. 
şile: "Hayır,. işaretini veriyordu. 
BUt.lln orta efradı biribirini mlltc.. 
a.kip kU!Ur ettiği halde kihyn, 
kabahaW de dahil olduğu halde, 
hiç blrlal için : 

- Budur! diyememişti. 
Bu hal k&r111mda orta reisi ya.. 

n mllstehd, yan hiddetli bir ta • 
vırla dedi ki : 

- Ortadan kllfllr etmiyen bir 
ben kaldım. içine ıUphe gJnile!dn. 
ben de balmYorum: Kazaalrer e • 
fendinin •••. 

KA.bya buna da hayır deyince: 
- Efen4lne aöyle bir daha gör. 

dlltil neferin ortasına iyi dikkat 
et8iıı ... Dedi ve o zamandan itibL 
ren "ulu orta kUfUr etmek,, ta.hl 
rl dunıp dururken aövüp aayma. 
fa alem oldu. 

~ ,L.. 
-~·»~ 

Mallüere De dalUI ljreameıie 

~ dftlerla mektu:>t&ld bb' 
tertip hatul ,Udadn batma P 
lealer-

- DUn pcekl baloda bana tam on 
erkek kur yaptı. Ya sana~ 

- Aman ıtf'kt>rlın. Oradaki erke&.le
rln adedlnl naınl hatırlamn '!' 

Ezelden ... 
Jki kadın arasında: 
- Sen kendini zeki sanınm, beL 

ki de haklısın. Fakat her gUn bi
raz daha çirklnleeiyorsun. 

- Olabilir. sen her gUn biraz 
daha çirkinleşmek tmkinmdan da 
mahrumsun ya! 

F ranaız fıkrası 
tat.intak b&klml - Üç yUz frank 

çalmakla mamunaunuz. Bir avukat 
seçiniz. 

Maznun - Yağma yok. Üç yilz 
frangı ben başkasına kaptırmak 
an:uaunda değilim. 

\ 

- Ben çahtırken herkealn aizı 
•Olk kalır. 

- Hayran nn olurlar? 
-- Rafll', Ben dl!!Çlylm de ••• 

imkansızlık 
Erkek çocuk bet. kız ise altı ya· 

gmda idi. KonU11Jyorlardı. Kız de. 
diki: 

- BllyUyilnce blribirim1zle evle. 
neceğiz değil mi! 

Erkek çocuk boynunu bllktU: 
- lrnkA.naız, dedi. 
-Neden? 

- Çilnkll bizim aile hep kendi a-
ralarmda evlenirler. lleeell babam 
annemi abml, bilyUk annem büyük 
babamla, amcam yengemle, ,eııiş· 
tem ablamla evlenmi,ler. 

Kafi deiil! 
K:\dm yemin etti : . 
- Yalan aöylemediğime A11ah 

ptildimdlr. 
Erkek hA.Il tereddütte idi: 
- Olabil"r, fakat o yeglne §L 

hidin! 

İtalyan fikraaı 

Polie, geceyanaı aokakta kaldı -
rnndan kaldmma dolaşan eartıo • 
şun llatUnU başım temiz gBrllnce 
yanma yaklaştı: 

- Evinize gidecebinlz delil 
mi? Size yardım edeyim. Nerede 
oturuyorsunuz? 

Sarhoş o civardald muhteoem bir 
inayı gösterdi: 
- Jşte şurada. 
Polis pek lnanamadL 
- Sahiden orada mı oturuyor

sunuz? 
- Evet, lşte anahtanm.. 
Polisle sarhoş yanyana binanm 

önUne gittiler. Polia anahtan kili· 
de soktu. Adam dofnı aöylemlftL 
Kapı açıldı. 

Sarhoş aöylendi: 
- Yanılmadığımm bir labatı da.. 

ha: Jşte Balon. Solda bir piyano 
olacak, markuı da Plegol ..• 

Polis baktı. doğru ... Artık tered. 
dUdU kalmamıştı. Fak:ıt sarhoş de
vam etti: 

- işte şuracıı da yatak odam. 
Kapıyı açtı ve karşılıklı birf>r 

koltukta oturan ve onları görüne 
şaşalayıp kalım bir kadınla bir c-r 
keği i..areUe: 

- Jşte, dedi, şu kadın karım. 
karşısında oturan adam da benim: 

Mesele sürmekte 
- Milyoner olmak iş değil, mc. 

sele parayı aarfedebilmekte ! 
- Ama yaptınız ha! Siz ne iş 

yaparsınız? 

- Kalp para basanın. 

Pire gibi! 
Mllşterl - Usturalarm mikro -

lıunu öldllrmek için kullanılan ma
yilerden sis nl~ dllkkiıupızda bu· 
Jundunnuyorsunuz? Doğru mu bu? 

Berber - Lllzumu yok. 
Müşteri - Neden? 

Berber - Usturayı bilerken ka. 
yışa. öyle kuvvetle bastırıyorum ki 
bUtün mikrop:nr bu lt zyikle mu· 
hakkak ezilip ölllyorlar. 

Sevinmiş 

Karakola mUracaat ettı: 
- Karun bir aydır kayıp ..• 
Komiser hayret.le sordu: 
- ·Peki bir aydır neden müra -

caat. etmediniz? 
- Evvela inanamadan, bir rli· 

ya sandım da ..• 

lngiliz fıkrası 
Akıl hastanesinin direktöril, hııs 

tanC'nin bn.hçesftıdc dolaşıyordu. 
nclilerdl'n birini } lr iı;kcmlcye o -
turmuş ve elindeki oltayı bahçe 
parm:ıklığmd.an uıatmış balık tut
ma taklidi vaziyetinde gördU. Sor
du: 

D11XWT-

Yer güzü 

arasında aşk 

izdivaç adeti 

Sakin tabiatli Filipin yerf 
arasında aşk en mO 
işkence ve ölümlerin 

mevzuudur .... 

Flllpln adahtnllda Y""lllf!rln elnJtarl 1"'cırclı1dan ~ (pnr.a) 
.udrlt eelnnl daTUllan. 

Yeryüztlnde ne garip garip ldeUe- ı Yerliler arumd& tA•*' 
rl, ne tuhaf tuhaf b&yaUarı olan in· ta), (Balucaıve(KalmP) 
aa.nlar vardır. Bunları ayn ayn ya. bimlerl.nde kablleler oıı:; 
kından görüp tanımak hakikaten hayret edilecek bir teY 
aon derece meraklıdır. lıleael& TI- dillerinde bir çok keltııl 

eakl bir tUrkçeyl bat 
Upin &dalan. Cotrafyad& ll'Ulpin ada· mal k1 banlar Bllmerl 
lan derip geçtiğimiz yeri bu itibarla, buralara .. yıım ıantır. 
dllnyanm bUtlln dlter kıtaıan gibi, • 11 

baz&n lnaana hayret, buan dehfet 
verecek muazzam bir llemd!r. Blr 
defa bu adalar, (sessiz Okyanua) de
nilen bllyilk Okyan119Un prk taratm. 
da eenhbl Çin denlzlerlne kadar usa. 
nan irili ufaklı 10\lO d~n fazla ada
dan mllrekkepUr. 

Bu &dalarm llzerind.ı kaynqan in· 
.anlamı lılP )l'ft1t; J'8Dl .bu ~ ada. 
nm naruıa 81tDl,Vlc:q oı .. uı.... • .. .-

ki blçareter1 aonradan daldan ıeıerek 
bafdakhıl kovan mbtevliler tarafın
dan sUrllle lllrllle, dağlara bu §llrU 
ad&lann en u.u; yerlerine aıtmmıı-

dan evvel Hlndlıtan 
blrletlk bUyUk bir kıta 
melhuzdur. BUtnn gıdaıat' 
hk ve orman yemişi 
lan bu tmaıııar ıayet 

içinde yqamaktadırl&t· 
muınlyeUe adalarda 
lu .gibi, &şk ve evlenm' 
-- ..... , > • >ol'U""'w" 
nıanmura ı hlarda, v&JdSo 
kız veya erkek beğeD 
aeçmek hakkına aahıptlt• 
riya bir qk neUceatdlr· 
ıenç kıs evlenmeden 

lardır. it. 
Juracak olui'B&, o vak 

lıte bu insanlar dQııya ytlallndı dl· un) olur. Cezası, öllldl 
ğer kıtalar, m&hfer gibi lnl&nlar ve I &m doJurdutu çocuk fij 

tllrlU tUrlU medeDiyeUer olclulwldan olan (lılanamah· ')ye 

kattycn ha!>eraiz, tamamlle b&tka. 1 ğl gibi melıln genç klS 
acalp llemlerl içinde yaşarlar. 1 atq yakılmıı olan da 

Bu blnblr adanm yerli lnaanlal'I e. ,uçuruma atılmak sure 
ıaaen zenci ırkına mensupturlar ve ' zaama uğrar. 

cenubi Afrlk&daki insanların bir kolu ~nç ktzlarm tabi 
oldultlan hlaalnl verirler. ÇUnkll Af· mUlhlf taa.uup, evli J 
rlkanm meıhur ,.Uce ln.eanlan Plg- fetmez. Kocaauıdan k 

ata ..ıbf kısa boylu en uzuıt erkeği kadın da 61Qme m&b 
m r •• • bu kadmı, muU&ka k 
1,35, en uzun kadını 1,30 boyundadır. meal llznndır. 
Fakat alçak boylu olmalarına rağ-

men kuvveuı, mUtcnulp vUcutlu v11 I Duan orada da ::;;., 
•evlmll yllzllldUrler. nınnı çok seven •~: ,_M/I 

O vakit koca, kencna--. 
Biçareler, tıpkı Pigmalar gibi, .Ur- dm& anane olan cess1' 

atıe mllnkarlz olmak. neıılllerl tllkcn
mck tehllkeal içindedirler. 

Du adalann gllzelllklerlne imren P 
buraya eonradan gelenler lae Aayıı

nm cenubundan cenup &dalannd&a 
gehnff 1ndeneıya ve llalay&blal'dır 
ki bunlarm arumd& bugQıı mtlaUl• 
man olan (lloro)lar yaJIYOI'. lıltlllU-

- Ne yapıyorsun bayle? man Korolar ~lıca Palanan ve Kin 
Deli direktöre t e rs ters baktı ve danao adalarında ya.,arıar ve mllslll· 

kemali ciddiyetle ce\'ap verdi: 1 man tıemlle e.s çok &Jik&dar olurlar. 
- Apt:ıi svl.ryonm" 
Direktör, bozmak istemedi: 
- Ya öyle mi? K:ıç tane tuttun 

bari? 
- Bu aabahtanberi sizinle be • 

raber yirmi bet tane oldu, 

Erktk - E\ lendlldell llODl'a 

kC1U!lal naat ~f 

Sinan.da bdmla11n una taPka lnılnncl"ine icarı• 
kemmel pre: Peritkop!. 

Kadm - FevblUe! Çok .-C. 
lettlibnl JdnedlJoML 11.ıt& ken

'911 ~ü. dimi çocaklapuf ... IJOl"llL Dl· 
f ıtta. erpny{ WJe Pli ~orw. 
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<.~~~~~·-~-~ 
Yağmur altında ve çok çamurlu sahada yalnız bir tane lik maçı yapıldı 

eykoz - Topkapıya 7 gol attı 
~~\,~~~Ası Galatasaray şampiyon .. 

.. ..... 

.,.,._ 'l'opkapı - '84!ykos maçmc1a Topkapıhlar gol ~do 
•ab Stcıdında: ı lklncl devrede Şişli ı gol 

'tt. 8.b. 'l'akahn Stadında yapmata muvaffak olarak ma· 
• leurı~· Şişli, Beyoğlu- çı 2 - 1 maflQp bitirdi. 
'il •tad ıu, arasında tertip Bu maçta Galatasararda 
• ~ellceltupası maçları ya- bek hattında Adnanla LQtri 
~llıL de Galatasaray or yer aldılar. Sat ıo yerine SatL 
t la~ kupayı kazandı: h~ddin girdi. Cemil çıkarak 
lllta b 8,30 da başladı yerini Gündüze verdi. 

a aka: • Kurtaluş - Şişli: O - O n":r - .l(urtaıuş· 3 0 Oyun karşılıklı ve seri hü-
r. 8.fa hAklnı 0 ;nay.an camlar içinde devam etti. Kur
bt 1• bu hAklmlyetlne tulut bu orunda hlklm oyna. 

l1tı l'l11cı devrede 1 gol masına ralmen gol yapmala 
'baa:;ı devrede daha zı- muvaffak olamıyarak sahayı 
~a a an Galatasaray 2 sıfır • sıfır berabere terke mec
t taq tarak nıttsabakayı bur kaldı. 

.: hlUrdt. Takımlar Son Oyun: 
tekilde yer aimıo- Galatas•ra1 - Pera: 8 • t 

sefer SalAhaddln yok. Bek bat. S: _ 1: Osnıaa _ L6t- tı ise Adnan ve Faruktan mU
L:..~ -~Enver Ce- teşekkll. 
1~ •• Giııdftz ~mil Galatasaray llk 15 dakikayı 

-...-.. --i,, __ --~. ' • 1 - o galip bitirdi • 
.b...,.~nceu - Yani. tklncl 15 dakikalık devre 
~~~ !llko. lıluat- bqla\l'fttlamWPftl.dan Tolea 

t..,. 11ıa---:~ Yo vu tnkmmm bera'bel'llk -sofllDtr 
"""et--...; rgo. °' yapınca o)'UD cok heyecanlı bir 
~ l'.!!Usabata· şekle girdi. Galatuara::v nlha-
.-;~llt be - IJlı,u: o 0 yet oyunun bitmesine 2 dakl. 

\a..~ a r ltl ıa.;afı~ ok a- ka kala GUndttzttn ayağından 
~ -, l''hıen gol ç a ~ galibiyet golUnU kazandı. Oyu-
• ~cl~rır - sıfır be~a:e:; nun bitmesine 1 dakika kala ,-,.._, a · da Budurl penaltıdan Galata-

' ~Gco - 11~ Cl sara1a tıcttnctt goltt kazandırdı. 
O.~ ICuren, Cambaz"=. Lilı Maçı 

ııarau, Butles, Be1kos - Topkapı: '1. O 
: ~tbı Bu ıta.dcla, haftanın 7eglne 
.... ~ - Vlastardl, ilk maçı olan Beykoz - Top
.... 8-.. eı-tr, Angelldes, kapı karşılaşması hakem Gali

' llotb11~· Savaş, Çakır, bin idaresinde yapıldı. Fevka. 
~~ctt k'u · lA.de ça..nurlu bir halde olan 
.o~~1 ••baka: stadda top kontrolü gayet muş.. 

llctt ilıU - ŞlfU: 2 - 1 küidU. • ''•11 a.ra ••baka Gala tasa. Birinci devrede Beykoz oyun 
," \'re u,•1nda yapıldı. BI- başlar başlamaz, devre sonuna 

toı ra,. ilk :~n oynayan Ga- kadar sürecek bir bf.kimlyet 
)a»ara dakika içinde kurarak Bu devre rakibine 8 

li 'btttrcti it devreyi 2 - o gol attı. Goller 16 inci daklka'lll · . _ da Klmran, 23 Uncu dakikada 

~ lkevıarının · senelık spor faaliyeti 

ıe ~ KOŞULARI 
li/•uı şehrimizin muhte
Sı. :emtlerinde başladı 
!ut b..~~ ke,,ı 1rıotuK: Havamn çok bozukluğuna 
~ ~1 de rağmen bu yarıp tam 65 kiti it-
~~ ~!r tlrak etti. Ve yarq bir çok ta
ı.~ ıo ~tre U:.:.. nmmıı ~arm huaurunda ce. 

--~· ... ·:--._,,._4-. 10 atıettıı itti • reyan etti. 8500 metre herin -
.. ~ .,~ alman.;. den yapılan bu k0tuda alman 

~ ·~: neticeler f1DllardJr: 
: S. cı:~: 11.51.2 1 - Osman Geçilmez 12,25 
g ~ ~: 12,28. 2 - Takfur 
~ 3-Yap.r. 
~~ . ---o--L ....:...~ ~· Galatasaraylıların 
~ '~~.,;.pılan Kır koşuları 
~ b~~&OU. Alman 
~ ~bt,_ . 
~~:9,(6 

;.~ ~ ""-'· 
Sr~3~ ltlle yapılan 

\ ~ ınetre therin -
.... 'lt....~·- ~ 1Vlltaki 
,~--raır. 

~~; 

Robert kolle~ abasında yapı 
lan bu k0tuya 30 atlet lştrak 
etti. 1500 metre tl7.erlnde yapı. 
hut bu koşuda v.enç denizcilerfn 
birlncililfni T ,13 te DUndar ka -
r.ancb. 2 ncl Omılk .. tı~cll Re
fik. 

3000 metre il.zerine yapılan 
ikinci koşuyu ıı.ıo la Ziya ka
r.andı. Kehmet lldncl. 

Atletler arumda yapıla,n ko
fUllUD b1rincilllinl bllyllt bir 
farkla bü ki.z&ııdı. 

Topkapı • Beykoz ma~mdan 1>qb .Mr g3rftn&t-•• 

~nhap, 29 uncu dakikada Kl.. çok farklı bir galibiyet elde 
zım :\"asıtaslyle yapıldı. ettiler. 

Topkapıtılar, Beykozun kur
duğu ezici hAklmlyet altında 
birinci devre doğru dUrUst bir 
hücum bile yapmağa muvaffak 
olamadan sahayı 8 - O mağlQp 

Takımlar 
Be7koz: Sefa - Halit, Baha

dır - Mwıtafa, Kemal, Galip -
Turu, Sadi, fjabap, KAmıran. 

RoUvaaan )'elll ortaya ~kardığı yıldrılarclaa l.lncla Daı,ıel'ln Jld. 
kmc11slne en muvafık gelecek maldyaJ tarzım tayin etmek tizere, 

maldyaj mlltebuamı tarafmdan tetkik edlllrken. .. 

terkettller. 

ikinci Devre: 
ikinci devre başlar başlamaı 

ine hAklmlyetlerlnl kuran 
Beykozlular, Bu devrenin 25 

KAsun. 
'l'opkapı: 8illeJ1Dan - \" ecl 

hl, .&amit - SüleJIDAll, Ali, 
Hakkı - Sesal, Sal&baddln, 
K&mU, Fuat, Sabahattin. 

Beykoz takımında btttttn o
yuncular ttzerlerlne dlleen va· 
1lferl' aahanın fevkalt-de ça. 
murlu olmasına rağmen yap
tılar. Takımda bllhaSBa Şahap 
ve Bahadır iyi bir oyun çıkar
dılar. 

Holivatta hastaba
kıcılik kursu 

inci dakikasında penaltıdan 
Halit. 31 inci dakikada Klzım, 
43 Uncu daklkAda Klmıran, 4' 
Uncll dakikada da yine KAzım 
vasıtasiyle 4 gol daha atarak 

Dört yıldız hastabakıcı 
olmağa heveslendi 

8 -'k b" •kl lı l L Holivutta Kızılhaç teşkll&tı bir • '" an ısı et YO,!!fına .,!!Z~ hastabakıcılık kursu açm11tır. Ha. 
ber verildiğine göre bu kuralarm 

Ankara ve lstanbulda ~;a::n:.ç=.an~:.-=~ 
Koltier ve M1ryam Hopldnsdlr. 

15 kilometre llzerinda yapılılr ~t'ft • ,ı.;:ı': -----------------------'!ll[q l'nmda dir, Dk ~11DU 
Ankarada hava çok süzeldi. Fakat latanbulda =ur~ Dfier~ ~0:'::!,!• 
havanın bozukluğu kar. ve rüzaar yüzüaden yan- devreslndedlrler. Maamaflh profe
.. iıtirak eden 6 biaikletçı• den 4 Ü abaiıdone etti. .arıer Umltvardırlar ve dördllnUn 
r- de yalanda hastabalacılık diplo. 
iki mıntaka birincilerinin aldıklan dereceler tam maamı alacaldarmı eöyHlyorlar. 

bir aaa t farklı! Bu yıldızlar diploma aldrklan !-----------------------' ve bu haat.alıanede çalqtık1arı Aıakara, 11 (A.A.) - Dörd11JıcU Haber aldıtımıza S6re, gelecek haf. 
'15 kilometrelik bl9tklet Jantı bu,on ta eneıce btldlrdltlmlZ 1' bölgede 
k&lababk bir merakb huzurlle yapıl- blrdell yapdacak 100 kilometrelik IOD 

11111tır. Çok IUJıel bir hava Ue bafl&- )'&1'lltaD llOıır&, federasyonun ~ 
)'&il bua11Dkü J&rll tıqtaıı llOD& ka- ti kOfUcul&r Ank&ra)'& celbedllerek 'I 
dar büyük bir mtlcadele Ue devam et- Nisanda J&pılacak 9eÇ1De mtlabaka
mlf " takip edeDlen eok heyecanlı • için barad& toplu bir halde çalıftı-
dakikalar ıeglrtmiftlr• nlacakbr. 

BusQııkll kofU1a blru but& oıa.. Balkan Y&l'IIJD& hazırlık ol • 
ratr lftlrlk •tmll olan KubafallOÇID mak Usere bisiklet aporunun L 
TalAt, onuncu kllometredell ıubarell lerlemiş olduğu bölgelerde ya -
ntMIDID lılk u ana ;yapmam neti- pılan hazırlık mUsaba.kalarmm 
ou1 olarak )'al'lfı terketmlfUr. awıa 4 Uncllall diln sabah Topkapı -
mukabil Ud baftadll' Kub&tısblara Çelmıec:e berinde· yapıldı. 
7enllmekte o&aıı AJıkar&CUçJWer ı. 75 kilometrelik mesafede ya. 
bQyGk bir enerji -.rfedeNk aetlce:yt pılan yarışa. havanm bozuklu 
leh1eriDe çevirmek ıç111 80ll attraue ğu yijztlnden 8 kiei girdi • 
llerıtıorlardl. '° mcs ldlometl'Qe ıe.. Alman neticeler IUJl}ardır: 
UDdltl saman bu moteaı&dl ataklar 1 - Jan Pol 3,20 saatte 
.emeıulnl vermlf bulunuyordu. ED 2 - Boret 3,30 saatte 
baft& tek bir k01Ucu ıtbl dört Anka. Birinciliğe uaımet göeterllen 

ikinci küme 
Maçları 

ncocıo. Orhan Suda, Nuri Kilit Nu. Hallt te dahil olduiu halde. kar 
m1 '" HuaD yer &111111lal' " hemen ve rils«lra tahammUl edemlyen 
buDJarm J&DI bqmda oQDefll All ve 4 mllaabık yar111 r.bandone et. 
Mehmet bulunu70rda. 111ru 90ll1'& ar- tiler. 2 inci mac Kurtuluş - Eyüp 
ka tekerletfDdell Ud teli kopu Ali arasında ldL Kurtuluş gelmedi 
de ÖD ınıptan &J1'1111111 lıalUDu,ordu. B .. 1 halk • d Bytıp hükmen kazandı. 

Bugün AnkaraıDçlüler cidden çok eyog U evın e Günün en son oyunu A.nado-
ıtıael kOfUYOl'lar. tık l&ft&kl derece- ou•• n yapılan lu ile Anadoluhlsar arasında 
ıerl aratarmda takalm etmefe caı11- idi. Anadolulular gelmediler. 
tıklan qlkAr. ftmdl araJanDda bir Ve Anadoluhlsar t.Ukmen ka-

tek rakip olarak kalall otıııefll lleh- B k tb ı zandı. 
~)'&Pl)'Ol"-::-" ~ == as 0 Q Güref klübü Fatih 
lı:lkateıa tnlcal&de '*' varlık ıo-ter- M 1 ıubeai açıldı 
mete bafbyaD llebmet bll ataklara aç ar 1 
mukabelede ıtJç1Dk çüml)'OI' ve D1bL DUn saat H te İstanbul gU . 
yet böylece llebmedlD de bulundutu Beyoğlu Halkevi tarafından ret klUbünlln Fatihteki şubesi 
ÖD ll'UP 80D ObfllllM )'&ldalı10I'· Şlm- tertip edilen basketbol maçlarına viliyet ileri gelenlerinin ve böl. 
dl herkeste ıı.,..,_ 10D b&ddlDI bul. ge başkanı Feridun Dirlmteki
mqtur. Yarıp acaba kim aıaeak? dUn de devam edilmiıtir. Alman nin huzurile açılmıştır. Bundan 
Kronopıetreıer dunıJOI', JUlllD rea. neticeler tunlardır: sonra Saim idaresinde muhte. 
ml ııeucuı uan edlll)'or, bemeD be- Çenıelköy ıpor - Tayfun 66 • ı lif gösteriş mUsal>akalan yapıl
men bafbafa - ~ seçen 23 ÇencelJdSy ıpor calip, Çencel- _m_ı11_t_ır_. --------
kofUCUIU' fU mara dbdllror: k<Sy ıpor B. - Kartal ıpor B. ZA Yl - Eakl Mahmudiye mektebi 

1 - Orb&D Buda (Ank&ftC1Jc0) 2 44 - 16 Çencelköy ıpor calip, 1 ve timdi 415 inci ilkokuldan 18315 ta
.. t 22 dakika, 1 - Nuri Kut (An- Denizmartı • Yilbek MWıendia ı rlbbıde aldığmı phadetnameyl zayi 
kaı'altlCO) tekerlek tarklle, 1 - Nu. 43 • '1 Denizmartı calip, Kurtulut ettim. Yen18bıl aJ&calımdaD uklaf
ml tekerlek farldle, ' - Mehmet - Yıldınm 32. 14 Kurtuluı plip, Din htlkmQ yoktur. 
(Gtıııef) Tekerlelc farldle. ~tintq. Sakarya 24. 21 Çetin· MI AWI otlu BeOk 

BugtlDJJQ kotu da blse .~ =========== ld. Anbra1ı gençler, 1 Nl81Dda JlllD tat plip, Beyoflu ıpor - lıtanbul 
Takım NÇmul için Ankıtrada J&Pıla. ıpor 38 - 19 Beyoflu epen' pllp, 
cak mQsabaka;ya ooJı ciddi ol~ ça. Y ıldınm • Beyoflu ıpor 34 - 24 
llpliaktadıdd· \ :Yıldmm plip, lturtaJat. xaıuı 

28. 12 Kurtuluı galip, 
Maçlara celecek haf ta da de

ftm edilecektir. 

takdirde onlar tarafından tedavi 
edilmek lstiyenler a.raamda kavga 
çıkması muhakkak görUlUyor. 

Küçük sinema haberleri - --• Fraruıanm meolıur tiyatro ve 
800 zamanlarda sinema aktörü Sa· 
§8' Gitrinin Holiwta çaiınldılt 
ve orada Klodet Kolberle birlikte 
bir film çevireceği şayiası çıkuu§Sa 
da artistin biizat kendisi bunun 
doğru olmadığım söylemiştir. 

• Amerika cumhurreisi Ruzvel
tin doğum yıldönümü münasebe
tile Va~ingtonda "Beyaz saray,, 
da yapılan kabul resminde sinema 
lleminden Doroti Lamur, Oliviya 
dö Haviland, Oyms Kaney, F.d • 
var Everet, Hort.on, Edvar G. Ro
benson, Cen Otri, Elza Lançes
ter, Mikey Runey. Pat Oberiyen 
ve Tayron Pover davetli olarak 
bulunmuşlardır. 

• Tayron Pover, "büyük emir,. 
isimli bir filmde başrolü çevirmek 
üzere mukavele imzalamışpr. Ar
tist şimdi ··meytan1ar dansı., ismin 
de ve Doroti Lamurla birlikte bir 
film çevirmektedir. ''Büyük emir,. 
bu film tamamlandıktan sonra 
ba~ayacaktır. 

• Fransızlar mevzuunu me,ıtur 
bestekar Şubertin hayatından alan 
•'Serenad., isimli bir musiki filmi 
yapmı~ardır. Filmde Şubert rolü· 
nü Bemar Lankre yapmaktadır. 
Lui Juve ve Şubertin sevgilisi ro
lünde Liliyan Harvey de filmde 
oynamaktadırlar. 

Bu filmin ilk temsili geçenlerde 
Majino hattında yapılmış. ilk 

temsilde Liliyan Harvey ve Maw 
no hattında bir asker olan Ber
nar Lankre de bulunmuşlardır. 

• Fransız muharrir ve rejisörü 
Marsel Panyolun ''Ekmekçinin 
kansı,. filminin Amerikada bir e
şının çevrilmesi düşünülüyor. 

Fransız filminde Remü tarafından 
temsil edilen rolü üzerine alınası 
için Çarli Çaplene müracaat edil· 
dili de söyleniyor. 

• Franm komik artletl 1'enwl. 
de.1 64 nnctı fllmbıe hqlvc..-. 
Filmin Bnl "Sabık RDd Bekt.ol" 
dur. 



f As~er11ıK oan•sl arı J 

Hava harplerinde 
paraşüt .:Ü/erin rolü 

~'~ ... 

B UG'ON bü)'WI devletler 
dilfman aruiaine lndıril

aıek veı bilhuaa istihbar tışlerinde 
kullanılmak veya sivil halk ara
amda korku tevlld ederek mane
viyatlannı sarsmak gayeslle para
ftltçU kuvvetler ibda.sına ehem
miyet vermişlerdir. 
DUşman araztalnde raydab ha

berler temin etmek veya dUşma
nm amıd mmtakalannda eabotaj 
yapmak ve nihayet ıdllhb kuv

Polonya barbüıde, dtlşman lru~ · 

vetlertn!n, ıertatne men " 61Um 
den kurtulan Alman panu,U~le. 
rfniD bu tekilde ajanlarla tema.sa 
~~rek çok mOhlm işler bqardık
larmı P'ranm guetelerl )'UDUI • 

!ardır. Halbuki Rua • Ftn harb'ntn 
Dk avında. Rua parqOtc;Olerl böy
le ._fr lmkln tenıJn edememJ.t ol
tfukla rmdan fect bir akıbete uğra
mq1ardır. 

Blllbare bu hareketler tebv 
fttler vaınta.stle 

halk araıımda te
rör ( dehtet ) o. 
yandırmak lc;ln bu 
kuvvetlerden isti
fade edlleblleceti 
qikArdır, 

Son Polonya 

.Aocupa 
mat6uatından 

iAtiSastae 

edllmlf Ye bir au
bay ldarelltnde ve 
radyo verici ci
hazlar ve bomba
larla teçhiz edll
mlt bulunao ldl
~ para.aut keeif 
mllfrezeleri Fin 

" FinlA.ndiya ha.rblerlnde böyle 
_.,bUalere gfrft'lmJt ve muha
l'lb deYletJerln bu bUBUSlarda hal
kı ika "" onlarm yardmmu te
m.in için birçok kararnameler net
retml• olduklaruu pseteler yu
--1udı. 

Bustıne adar ,....,.. .,.,... 
ftltçtl ümlarmm iyi neticeler ftl'
...W, oldulu lnklr edllemty-. 
il s'ld. Polon,. ve l'lnllndl)'a,. 
inmek t.eltebbUsllnde bulwmnıı o. 
illa puqtltçtl1ertn cam ldclecllle
rek BldtlrOlmtlt veva ınu.una dl
lllmfll oldutlarnu 118v1emelı salttlr. 

Tayyareden par"Mltle atlaJIP 
cllılman arulBlnde yakalanan ~ 
br veya aubaylarm ne gibi mua.
meleye tlbl tatulacaklan benb 
halledlbnlt ... •-'• olmayıp. 
harb hukuku bakanmdan casae 
mu. barb ee'rt mi addedlleeeklert 
meeelesl ancak muhuamatm ta. 
tlltnden 90ftra bir nhıama 90k1Jla
blleeekttr. Bls ancü te1m• ba
Jmndıuı ııeıvtıtc;Olertn ne saman 
'" bangf .,...Uar dahDfnde ve dtlt
lllall topraklannm hangi noktala· 
nnda faydah fitler se1""lrllecekled 
elhetlnl tetkike Qahpcalm-

lltlkemmel tf(blzatb bir ~ 
ftltetl lnınetfnbı cm.muun cenhe 
pr1a1 faaUwtlnl w • mnhlm 
techls hareketlertnl lllrtedar ecie
eellnden '8phe yoktur. Talnm pa
nştl~lertn biç sertınmeden dOt
.... aruls'ne lnmelerbdn kolay 
olmadılmr da l&ylemek preırttr. 
Qok m ~·ar ve pelerle katedl
Jea tooraklar dalma lnean bar. 
ketlerlne lalme olduklarmdan. 
ta~lerdea atlıva ..,..aı.;n. 
Jerla ~ sllOnd• kolay ~ 
lay bqmuma bnlıla yoktur. Pa
IMltc:U lnınetlerlnln en futa rl
•t baJIDde bulUDUl dtllsmım n.. 
rinde .... lora edecekllrt tabmlD 
w bNab edlbnekted'r. 

Maell fvt bir ~de tebdDI b· ,.,et etttrDen ve M bir noktada 
,.. .... bir parqltcQ grauumm. 
etratlarmdalrt klnwtlerle irtibatı 
IE..Umtıt k•d'tmnden btlytlk bir 
bnflte ka.._ı bfle c;o1r muvaffak!· 
Jetli nettce'ler elde ederelr dhlren 
anmtaam bir rlcatl lıellmet baU
• aobbl1trler. 

Bu puutltçlJ• yaı-alr1an " 
w berlertne alchlrlan ftzff919 
atlN muhtelif Mtlr'llerde tee'hls • 
dlllrler. Kendi lrunetlerl taraftD.. 
da'I cfthım1111 tonnılr'ttrmm yatm 
llt!Hwr htı•fnde l'Vft14'flll ,,,,,.,., • ._ 

~eeelr otan naruntefl bmMtlere 
bfrbe "'11"1Uk vtveeelderhlh ma
ada. etfreH haberler senMmıek 
lmlılDDll babıııedeef!k ima dalp 
birinden wrtcl radyo '"""••tan 
P&tlaYICI madı8·ler ve labotaj ya
paca.k1ana lf'ftlllla dmllr lllt ft ..,_.t verilir. 

aa " bana benser leldllerde 
tec:"lz edf1mt. olan paruOtçilter 
,. tetrer •·"'- .-·- '-n+ _.,., ""
llncle " 19nnele MVbcltllr1er. Ba· 
IU Ja)lm batma it g&oecet ,._ 
~erin, dtltmUl topnklarm -
da tndDertDe JOl ga.terecet em· 
Diyetli ·~ +.mımnm temin 
edlbneel Brtaa eder. Qllnkl dOt -
maa toprülarmda bndlllne yar
dml edecek 'ft1S destek olacak 
amlyet!l bir adam! olımyan ~ 
fltıgft • ,.._,.lr illa ndmldıl 
.,. Wt& nırJwM:et 1*' mttme Jıa. 

- .... - bir fedülr -1*tan 1ıqb bir hareket obmJa -........ ,..... 

cephe gerisine tndlrllerek dilşman 
banketleri bakkmda malamat te· 
mm edilmel• ~. .,.._ 
tbdıya ~ o _.uıar bir 
görWen ,npbeU rercUn derhal ne. 
mi mabmlara b1ld1rtlmlltn1 halta 
teblli lhnlttl 

Bükreşe gi ~en 
AJman he yetı 
~ ll (A.A.) - Doktur Clod: 

..wwa IJl4UD ~uk,.... muvM&Jata MU 
oıyeLtar elluoumık maııtlUosrae yen 
utr atya.J ve ekonomik t.&arrwı ,.ı 

ıuı.ı. tel&kkJ ed11uı.,l<l4'<21r. ~ 

K&nwıu1111veıde Alınanla • Romanyı 
prutukulu ınısa edlldtğı :&aman doktı. 
..:ıudlwı Rumanyanm, Almanyıt lt 
rnza1&<11gı mukıı.\lelel1ın aa<liıuuıe ta 
ıık ettıfi takdirde Almd.Uya ve KUı 
adan korkacak bıçblr oeyt uuıuya 
ccı.ğını &manya bUkflmet acıaaııarm. 
temln etmıııU. Bu yea.i temıaata I>&~ 
u yenı A.lnıan tekllflert ne oluna ol 
ıun Rumany&lıl&r o tek11fleıt met. 
J11Ue beklemektedlrlel'. 
Saı&blyettar awııUlerdl b&tırtat.ı 

ugına '°" Rumanya dlf acar.& na 
"" eertı.at dövl&le tediye olwıa& 
cneaıJell•Uen petrol lhraeatau Cet 
vU& ..ııcı Wdblrler almak Dlyetbadl 
.ıJdugunu beyan •tmlfU. 

FUbaktka Rumanyanm pamuk ltba 
~tugs Mıaıra p.troı lbracat.ı tıeuıt • 
.ıuecııgs gibi YUD&Al8t&A. l'Wal1D, Su 
rtye, lngUtere, ltaJ,ya ve l'rauaya d• 
yapılmakta olan lhrac&l ~altıı.cak 
tir. 8oD aamanl&ida denls yolu Ut 
yapılu Romanya tbrac-.tmın u bO 
yt1lı kıamı lt.aıya ve lngtltereye mute 
vecctbUr. 16 t.emmua tart.b1De Udal 
Fraııaya 200 bin ton petrol gidecek 
tir. Ekonomik mab1Wer AlmanlanP 
en.arlı ftyab ıçın yea.i bir um • Ple 
ddeceklertnı t&tımlD etmekt. fakat 
dlf ticaret bakkmda neoredllen 80ll 

emlrnameler mucibince blrçok ecnet>I 
ıtambiyol&rma mtlbim D&kcD prtmJer 
ıtabul edilecegs clhetıe tııu vutyette 
yalDJ.a AJm.anl&nD mOatem olmJ1&· 
cacmı lıqdetmektedlrlel'. 

lll1coaomlk 8labfOW ltaıyaalarm dl 
&1Jll blltl,udu ma.teM Olaeal1IP 
ve bugtba oereyu ....ut. tıuıu.ıı 

IDOli&kenlerlD blt•mmctyı 90DI'& bal 
yaya na,.. olu peCl'OI lıraat•jen111m 
~ tabmln etmelrtedlrler. 

( ....... ..., ............... 
ı ._. _,.., ı1ı1m.) 

Hıtlerle M usolininin 
mülakatı 

(Battaralı 1 incideJ 
ıaka.t Londra ve Parlste olduğu 
ıtadar Roma ve Berlinde de hay
ı·et uya.ndırmı~tır. Romadan Lon. 
Jraya gelen ll.t maUmıata göre 
-nillakat ıu esMlar tizerlnde ola 
:aktır: 

1 - Vukubulaca.lr aiya.sf hldi· 
1'elerde ftalyanm ve Almanyanm 
mllfterek bir hareket tarzı tayin 
"!tmelerl. 1 

2 - ltalyanm ve Alma.nyanm 
feai bir aulb taarruzu yolunda tu
tacaldan alstem etrafında mutabık 
kalıntı lan. 

Berllnde nepoedllea blr teblilde, 
liıtlerln Mwıolint De glSrUtecetı ve 
t>u mOllkatm uun amandanberl 
l<&rar1utmlm1' olup von Rlb*'n
rtopun aon Roma slyaretJ eanaam
ta t.eferrtlatı karar~tmlm11 oldu-
~ bevan edilmektedir. ı 

Halbuki İtalyan mahııftU. bu mtı
!katm Velsln, ttalya kralı, Kont 
~ano ve Mwıollnl De görüşmesin.. 
ten sonra takarrllr ett.lfini aöylU
ll'Orlar. 

Vqlngtondan gelen habel'lere 
(6re Muaollnl. HJtlerln aon eözUnO 
Amerika hariciye mUıteşan Veı.e 
'IÖyllyebilmek için Alman devlet 
retsfle bu mOllkatJ yaflTltaktadır. 

MUllkatm hedefinin bir "aulb 
taarruzu" olduğu ve Amerika h~ 
rlclye mUstep.rmm dyaretlerile 
de allkadar bulundu~ aöylenl
vor. Filhakika Vela Rnmada Kont 
Ctano ne görftştlrken t~timaa Ro
ınadatl Atman eeftrtnln de lftlrak 
~tttıt .. ytablrmm Qlkmumdan bir 
"1ln 10nra Atman eeftrt 1tomadan 
\lmsnvaya dtm.ltrtlr. Dlfer taraf· 

atına cöre. Hftler • MusoJia; 
mülakatı, otorite memleketler ara 
sında sıkı bir ittifak aktedlleceğı 
tehdidi ile "son bir sulh fırsatı" 
hazırlamağa matuf bir Alman 
teşebbüsünden batka blr ıey de 
ğildir. 

Alman istihbarat bUroıu '"Ber 
lin • Roma • Tokyo'• mecmuaun 
da Alman hariciye nezaretinin 
matbuat ıervisleri ıefi ve Pon 
Ribentrop'un umimi arkadatı 
Schmit'e atfedilen bir makale 
nevetmektedir. Bu makalede bil 
bana f6yle denilmektedir: 

'"Müttefiklerin bitaranan teh 
didi. alınan blltiln ihtiyat tedbir 
lerlnl fimdiden bıkh gB.termek . 
tedir. Alman • ttalyan ittifakı 
her zaman n her yerde pü faal 
ve hudutaua bir tekilde tatbilr 
edilebilir. Almanvı ve ttalya be· 
defleri buı lhtilAfiarı aprak da 
hı geniş kombinesonlann tebel. 
lUı merkezi olabilecek blr cepbe
nın mümeufllerldirler." 

Ecnebi mOşahitler bu aon lddi· 
aının Pon Ribentrop tarafından 

takip edilen diplomaafnin ltalya 
ile Rusyayı aynı cephede birlqtir 
meği istihdaf ettiiinl beyan eyle
mektedirler. 

Sovyellerin muh· 
IBMBI ta.eplerı 

·ım Vela aah glnfl ttaıvactan Ame- ( ... ...,. ı ....._. 
-lbva hımıılret edecekken hare • " stbnGt ..,. '" tapilld aftıi 
uttnr bir rnn eonraya Wılr et-
~letlr. Mu10'Hnt ltcımaya d&ldtllr- ıutbl .aa'at aerleriDin ...., 
ten IOltra onan1a bir kere daha g&. ecHJ.....ıne ltlru edilmelrtedtr. 
ra.eceıt l&vleatyor, Vela ..-.. Notaıarda Alman)'UUD ba ..me. 
~.,. be,.aat ...-.ekte _.... n ea1ebl memleketlerine •tmalr 
edlyer. tıefebbOailnde bulunabllec:ell aok 

Ul'K. SON BiR SULH P'IRSATIT 
1 

taama tngiltere hOkGmednln na-
.UW::~U~-MtNHL-ı..,.~A~m~•terclam. ıs (A.A.) - aan dlldrad celMdl'me-. Po 

• ..as rırerft~ ~: lonya devletinin ve Polonyahla. için do irusunu Hitler ve Fon Ribentrop dün na bu huaua.ıd baldanmn mü 
:J 8lleden aonra huaull trenle Ber fus kaldıiJ bildlrilmeııt. " Al • 

AKy1•asan· ·ar l linclen hareket etmltlerdlr. ttaı- manyuun ba lweketbüa barp 
OU t • l't ,aıt mesJett1ıım De' nered~bala ın.nmda 1tcll ~ 

DIDk8 .......... toı8r ....,.... 
ldarMlndeld 111 aumaralt beledl19 
çlp ~ Akaretler 1*Ufwl 
daD lDel'lca fnDlerbda bcıwldıl8UDU 
" arabuuD lıG1QJl 1111' aGraUe tnm· 
Ya7 eeddMtnl PCUktea ..... Dolma 
.... .arQI clnan lllıtblde dnrlldl· 
glD1 "~ ~ Blr
ldf1DID atır " Ud ldflDID de 'tam 
nntte yaraıenm•em• •beb olu 
ba laAdlM dolaJıde. ~ aabab 
putelerbadeD b&rlDde 1111' tiki'& sar
dQJl. 

K1al cıldalta IDIOb8I mallanlr, 111l· 
tl1D 1atubulluJana lılldlll Abretm 
10kuFm& ........ ..., ,...... dedik 

ta aoara. s01a Jlam1GG JOJlWUD 
Qat bqmda Jlala1a uaraa. ta. * 
caddeJI pelrtp ~ dlftrllta bdar 
aetarenk ....... ~ .... 
&aUJW. 

.üaretllr ,.. ....... ,,.. .... 
terbii'~...- .. ,.... 
lamlld ftra " ... ...u. lsalaDm 
dalla DeNdl ~ etram9den 
blzıe aldlDCa ~tmalt ~ lleoerlk. 
m JUlCl1' dtba aabütaa alrfUla 
kadar bllmedlJderlDI ~ ftldt 
l,wıtemam• ft ba1Qnk1 pset.e1erde 
IUlm ,adıJdarsmm t.Jlt eda ba· 
Yadlllerl oJamıım.- bit oımı• 
birinci~ nmlmlen bir lıü 
maamı tava11t ederi&. Bu ............ 

nncıebe)' " .AbNtlal' JO~ 
1Vlerfnl. kl•am nende oldutlma 
CSlnDebllecell gl1ıl ...,. 1dmtD .. 
tumd& a-~ uJeplılle
oektir. Nureddin ........ m dedlll plıl 
l"ellm1ertmlA lıüarü .. __. .41· 
lab. lçba dol••- .o,....ı .. ldm 
dolna 1UllUI dlJeblllrls. 

Beyoğluna ifliyen oto
büslere yeni ailzergih 

pcakJan huüa ~ba~ 1-tlrt*'-*lltınlbUııa~ 
dir. ka•eleskıe sarih Nr teca.OS tet -

Ban ecnebi mGphttJerln kana· idi ettill kaydecllbpektedlr. 
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Polonyanlll 
protesto not 

(Batta,.,, 1 
laruu lt1aJ etmeleri 
kalababfı arttırmakta• 
mıntalcalarda bir Ço~ 
tahliye edilen halkı ~ 
ti •e ilk amanlar ~ 
temin etmeği teklif rJ 
ter. 

HANGO 0550 M 

Helıinld, 18 (A.A.) _,,. 
hitJerln aöylediklerlne ~ 
goenin Ruslara kiralJlll""'"...a 
yllk mütkülitı mucip ___.&! 

Çünkü kara yolu ile Cfl""'"j 

kını latememiı olan a~ 
ilsleriyJe irtibatı temlıı ...... 
denla yolundan ladfadl 
ceklerdlr. Bu hal b~ 
lnflarda Flnltndiya I""-: 
rnlyle dondufu samlJI 
tau lmklnau blr bale 
tir. Etaaen Hangoe 
miyle teabit edilmedi~ 
bu O.Un 30 aene aıll 

1 landıfı " bu meaeJeıılıt 
t1ı MoüOYada Sovyet 
lle Paaıiklvi arasında 
celf teabit edilmlttlr· 

( F"mlandiya ..Dyetine ~ 
telrraflar 3 üncü .. 

Faşist Mılıs 
kumandallı 
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-s- HARP HIKA YELERlı 

Tamanoide bulunan kesik iıaan başı Tokyo polis 
müdüriyetinin koridorla rın:la dola§ıyordu. ONLARI NASIL KARŞILAMALI ? 

indirdi. Tekrar bana baktıiı vakit 
ıillüyordu: 

- Bu vaziyette bizi tarudıkla· 

nmu ıörseler acaba ne derlerdi? 
dedi. Harid görü,ümüzün na· 
sıl olduğunu hiç düşündün mü? 
Şu halimize bak. 

Gamanavanm titriyen vücudu I tan ;ekinmiyec.ekti. Fakat bu gü· 
ile tel kafesin üzerinden atladığı len ~ıvarlar adeta pamuk gibi yu· 
giln üzerinden iki hafta geçmişti. muştlı:tı. İnsan bunlara hücum 
Bu ıki balta ıartında neler neleı edince, içerlerine gömülüp kalryor
olmu§tu. Japon taburıarı Mançu- du. :lele o ara sıra Hidekichiyi, 
koda büyük muzafferiyetler elde bu ıüler yüzlü cüceyi, ağustosbö-
etmi§ler. Japonyada eksik olmıyarı ceği hamisi ve dostunu hatırlayın· 
hareketian Tokyonun birkaç so- ca ideta derisinden çıkmak isti· 
kağını harabeye döndünnüş, yüz· yorcu. 

HAI.t onun gözlerindeki ifadenin 
ne olabileceğini düşünilyoıdum· 

Onun böyle birdenbire mevzuu de
ğiştirmesi düşüncemi büsbütün art 
tmlı. 

- Evet. dedim, lellin kılığın ek
seriya ıözümden kaçmadı. 

- Yok c.aıum! dedi, Allah aşkı
na söyle neye benziyorum? 

- Neye olacak bostan korkulu· 
~. Şu parça parça etekliğine 

baksana. 

!erce insan ölımiş, bir siklon sahil
de binlerce insanı alıp gotürmüş 

ve daha neler neler olmuştu ... Fa
kat Tamanoide b.uJunan kesık baş 
M.l! halledilmemi~ bir mesele ha· 
tinde kalmıştı. 

Kesik baş çoktan gömillmilştü, 
fakat hiçbir insan onun için ıbir 
mum yakmamıştı, hiçbir kimse o· 
nun üstüne bir taş koymamıştı. 
.Herhalde Japonyanm bir tarafın: 
da onun ailesinin hatıraları rnev· 
cuttu. 

(Deftml ftl') Tamanoi uçurumunda bulu· 
nan ölünfuı ismi bile yoktu. ln· 
sanlarca, illblarca o meçhQldil. 0-----------11!!, na lazungelen !yiiiİ nıhant yapa· 

A k · cak ve ona atalarının, ecdadının s . er l yolunu gösterecek hiçbir kimse 

/( 

yoktıı. 

a Tumanoi ölüsü böylece katlyen m US istirahate kavuşamıyacaktı. Evet. 
Tokyo polis müdüriyeti bunun 

Herkese lazım olan kim olduğunu tespit edemezse, ıa 

mühım eser 

Yeni çıktı 

~ -: . " . . ' :·.' . . ' . . •, . 

VA KIT 

1940 Cep 
· Almanağı 
\.lükemmel bir talıflın. her •> 
müracaat edllehllet-ek güzel 
hfr rehber: fM sayfalık ha Al 

manaıtın nyatı yalnız 
10 knru,ı.ur. 

Her kitapçıda ve gazete 
bayilerinde' bulunur 

Dün ve Varırı 
T ercu me külliyat 

Satış yara. 
VAKiT KITAPEVI 

l • 1 O kıtaplık bırın~ı ser 

vallı ilelebet yersiz \'e rahatsız ka· l ıacaktJ. r'.IDun bulunacağı kolay 
1 görünmüyordu. Hidekichinin tik· 

rinc göre onu belki bir diş hckiou 
tanıyacaktı; şuna bakın ki bu fi
kir de boşa gitmi~ti. Diş heldm!eri 
böyle büyük dişii bir adamı hiç 
t iavi etmediklerini söylemi,terdi 

Simdi ne olacaktı? 
Tamanoide bulunan kesik insan 

başı Tolcyo polis müdilriyetinin 
koridorlarında dolaşıyordu. Hatta 
buraya bunun bir de fotoğrafı a· 
sılmışU.. Bu pek korkunç bir re· 
simdi, gelen geçenler bakmaya bi · 
le cesaret edemiyordu. Hidekichi 
ise zahiren pek müsterih görünü· 
yordu. Yahut ta yorgun yorgun 
bakıştan, bu adamın ruhça pek 
muztarip bulunduğunu gösteri
yordu. Bu gözler daima bir §CY a· 
ramakla. bir şey bulmakla meşgul 
dü. Bu gözlerin manalarını da o
nun yakınında 'bulunanlar fark~i
yorlar ve onunla beraber muztanp 

olurorlardı• 

Hidek.ichinin muavini lshiga bu 
meselenin onu ne derece müteessir 
ettiğini en iyi bilenlerdendi. Ke· 
ıalik polis müdürünün meseleyı 
Ji.ızat tetkik ve tahkik fçin bu hu· 
;ustaki dosyalan istemesinin ma 
ıasının ne demek olduğunu bilen 
Je gene yalnız oydu. 

Bu meselede mutlaka bir şey ya 

pdmalıydt. lshig:nm ild haf tadan· 
i:>eri yorulan beynine yeni bir plftr 
loğmaya başlamıştı. Onun bu p!a-

Numara Kurı.ı 11 pek garip oldu~u kadar da pek 
1 &fo ıotı tuhaftı. O bu planmı hatta. Amiri 
2 Aıle Çemberi 100 ıe bile bugüne kadar bildirmeye 

·• S ficareı. Banka. 75 :esfil-et edememişti. 
Borsa 1 

1 Devlet ve lbtiW Tf> GULEN DIVARI;AR 

5 Sosyati.Zm 75 11 Mister Stanley Cuppy, Londra-
6 J. Rum ldllllyab J 7~ f dan, Scotland Yardap Japon po· 
7 lşçı smrfı thtilf.11 60 lisini ıslah etmeye memur edil.mi~ 
'1 Ruht bayatta ta.şuw 60 bu yaşlı poli~ detektlvi pek hiddet 
il tsfahana doğru ıoo ı u görünilyordu. Çehresi kıpkırmı 

10 J. Rasin lrlllUyatı o, 75 n olmuş ve önündeki ma~nın üs· 
Btı sertnm fiyatı 795 ırururs. tündeki tütün taolası da içtiğı 

ll.f. Hepsim alanlara % 20 cıgaralann artıklariyle dolmuştu. 
•kooto yapılu. 236 kuruşu Fakat Mister Stanley Cuppy 
~fn ahndıkta.ıı sonra kalan bu defa artık vazifesinden ikrah 
lirası ayda birer lira öden. etmeye başlamışh Hele bu daima 

ek Uure dört taksite bağla· tebessüm eden Japon çehreleriııi 
'"- de artık görmek istemiyordu. Kim 

1 

bilir bu tebessüm eden çehrelerin 
------------ arkalarında neler neler saklıydı · 

Al d Hele bu adamların kibarlığı. neza-
m a n C a e rsı keti onu büsbütün Çildırtıyor~U-

0 bu adamlara tebessüm eden dı· 
Seri ft aarl HABER Metodivlt varlar namını vermişti. Ah, bunlar 

ıe mutedil Ucretlf' ders atmak ts bakikt bir dıvar olsaydılar, o bü-· 
reyenlerln •• A lmant:a 6~retmem 

ı smine qıektupla aı;a.ıcte.miıc mU 

racaau. 

tün kuvvetiyle bunlara hücum e
derek. icap ederse ha~ kaskatı 
lnıfilı kafasını bile parçalamak-

l\'ezaketen Hidekiclıiye hizmet· 
terini takdim etmişti, takat şimdi 
ne kadar pişman olmuştu. Bu he
rif bir katil bulabilir miydi? Bu· 
nwta beraber takip edilecek iz de 
pek açık değil miydi? Tamanoi 
maltallesinde bir kesik insan başı 
buhınmuş Ala! §imdi oradaki 
btitiın umumhane sahipleriyle bu
ralarda yaşıyan sermayelerin hep
sini toplayıp birer birer istintak et 
mek ıazımdı. Herhalde bu serseri· 
ler orada bulunan kesilmiş başın 
kimin ~ı ol~ru bileceklerdi. 
Londra polisinin bu hususta tecrü
beleri vardı· Doğru söylemezlerse, 
bunların taban.lan altında hafifçe 
bir ateş yakdmalıydı ve o vakit 
bunların her birisi bülbül gibi her 
şeyi itiraf edecek ve mesele halle
di.lmi~ olacaktı. Hem de bazıları 
tabanca.lan yanmadaıı evvel bu 
vaziyet karşısmda her şeyi kendi· 
İlklerinden itiraf 'edec.eklerdi. 

Allah. Allah, bundan. kolay ne 
olabilirdi sanki? Burada, Tamanoi 
mahallesinde onun bildiğine göre 
mevcut bütün Ulllumlıaneler hü· 
kfu:ı:ıete kayıt bile ettirilmemi~ti· 
ler. Bunları basmak, mese\eyi bu· 
radan tahkike başlamadan ba~ka 
kolay ne olabilirdi? Bu evleri ka
pamak, sahiplerini tecziye etmek, 
suçlulan tevkif etmek ve saire ve-

saire gibi tedbirler bu cinayetin 
failini ne ~abuk meydana çıkarır
dı! Mister Cuppy, en aıa bir §İşe 
lskoç viskisine mukabil en adl bir 
şişe pirinç rakısiyle bahse hazırdı 
ve hattA cinayetin failinin bu su· 
retle meydana Çlkacağma da ta· 
mamen emindi. Hele, bir §ey bil· 
mOOiklerini, işitmediklerini iddia 
edenleri~ bir çoğu derhal bazı şey· 
ler batırlıyacaklar ve çabuk çabuk 
konuşmağa başlıyacaklardı. 

O bütün bu fikirlerini ve pllnla· 
rıru müfettiş Hidekichlye birer 
birer anlatmJştı. Hidekic.hi de o· 
nuu bu fikirlerini ve pla.nlarmı 

teıbess!lmle dinlemiş-ve iğilerek: 

"- Mister Cupy, bu lutuflan· 
nıza naıl teşekkür ed~ bil· 
miyonun. Benim sa~ kulakları· 
ma gtiıel ve nadide büyük fikir \'e 
pla.nlanrıııı duyurmak zahmetinde 
bulundunuz.·,. cevabını vermişti. 

Bununla beraber şimdiye kadar 

hiçbir şey yapılmamıştı \'e her 
şey eskisi gibi kalmıştı. Bu mağ· 
rur ve uzun burunlu cüce, Mister 

Cuppynin plıln ve fikirlerine iti 
raz da etmemişti. Kendi düşündük 
!erini de söylememişti. Evet. Stan· 
ley Cuppy gibi Londrada Scot-

land Yardın en tanınmış bir me
murunun emirleri yerine getiril· 
memişti. O Stanley Cuppy ki. bü· 
tün Avrupa, zabitası bile onu tanı· 
yordu ve onu bu adam ar ta tngil· 
wredcn buraya getirmişlerdi. Bu· 
nun plfuılaruıa mıtmak için değil· 
di ya? 

Bu hal onun başına burada Hk 

defa olarak da gelmiyordu. Kaç 

defa o bu gülen çehrelere, bu te 
bessüm eden dıvarlara hücum E"t· 
mek istemışti. Bazı defalar da ker 
Jisini kapanda yakalanmış bir ta· 
re zannediyordu. Şimdiye kadar 
açıkça ne bir görüşme ve ne de bir 
keliıne konuşulmuştu· Çehreler, 
daima gülerek ona daima: 

- '• Evet, Mister Stanley Cup
py, sizin yerden göke kadar hak· 
kınız var, pek zahmet ve lQtuf bu· 
ywııyorsunuz, t.eeşkkürlet! .. der
ler ve ondan sonra ne yapıldtlmı 

Yazan: Frederic Bautel 
Simone kendisini 'genç kızlık 

odasında buldUğu zaman birkaç 
dakika içinde hayatında hiçbir ~· 
yin değişmemiş olduğu hissine 
kapıldı. 

Bir sonbahar gilnQydO. Evlen· 
meden evvel olduğu gibi pencere
den l>akıldığı zaman lle de France 
nin kızlan görünüyordu.. Eski ve 
sevimli evde hiç bir ~y değişme· 

mi~ti. Değişen şey §Uydu. Eski· 
den yalnız yazlan geçirdikleri bu 
eroe şimdi annesile babası bütün 
eene yaşıyorlardr. Annesi ile baba
!? kendisinin onları terkettijti ıa· 
mandan farklı değildiler. B:ı'bası 
zayıf uzun ve müteakit bir büyük 
memurun sakin terbiyeli ~asil~ 
delaşıyordu. 

Annesi daima o faal bakim ve 
pratik 'kadındı. Halbuki Sip>ne
nin hayatı nasıl değişmişti. 

Pariste halasında kaldığı birkaç 
gün içinde Pierre'i t:anımıştı \le a • 
ra!annda birdenbire müşterek bir 
a5k başlamıştı. Pie.rrc hemen ev· 
lenmek teklif etmişti. Bu ne bO · 
yük bir saadetti. Kısa nişarıhhkla · 
n, düğünleri, balayı seyahatleri 
bir rüya gibi geçmişti. Sonra yeni 
kurdukları yuvaya her zaman be
raber raş:ımak için dönmtişlerdi. 

Her zaman! ve eylıll ayında Picr
re cepheye gitmişti. 

O dl Pierre'ye itaat etmek ve 
kooerile başba~:ı kalmamak için 
annesinin, babasının yanma dön
müştü. Buraya intizar içinde ya
şamağa ge'.miştL Onun mektupla· 
nnın onun dönüşünün intizarile 
yaşamağa ..• Elbet te bir gün izin 
alacaktı! 

Bir k1nwıuevvel sabahı Simo
ne mektup bcklediID günlerde ol· 
du~ gibi antrede postacıyı bekle
mişti. Bu bekleyis hakikaten bey-

hude olmamıştı. Postacı mektup 
getirmişti. Bu mektup tabii Pierre 
den geçiyordu. 

Mektubu okuyunca deli gibi an· 
nesinin yanma koştu: 

- Anne!.. anne ah çddıraca· 
ğım .• Dönüyor. Piehe izin almış 
Ytlbaşmı· beraber geçirece~iz ..• Al· 
lalum onu göreceğim. 

Heyecanından Meta nefesi ke
silerek biı: iskemlenin üstüne çök· 
tü. Annesi onu teskine uğraşıyor
du. Babası: 

- Hakikate.o hasta olacaksın 
Simone dedi, biraz kendini topla. 

- Hasta olmak mı? Baba .. 

"Pierre gelirken ben hasta olur mu· 
yum? O kaöar · bahtiyarım ki... 

Eğer biraz bey ~canlanıyorsam bu 

pek tabii bir şey değil mi? Pierre 
geliyor .• 

Annesi so~ı ve bakim e· 
dasile: 

- Evet kızım, dedi. Kocan izin
li geliyor. Bu senin için de bizim 
için de büyük bir saa1et olacak 
Onu iri karşılamak için her şcyı 

Allah bile bitmezdi. 

Fakat bu defa, o kendisine böy 
le bir muamele yaptırtnuyacak \<' 

Hi<lckichinin hakkından geıecektı 

Miifettiş Stanley Cuppy karanr'ı 
vermişti ve derhal Hidekichiye ha 
b..or göndererek kendisiyle görüş 

mek istediğini bildirdi 

• • • 
Hidekichi Mister Staruey Cup

pynin kendisiyle konuşmak arn.i· 
ettiğini haber alınca, derhal: 

- "Mister Stanley Cuppy'}i 
kabul etmekle pek mesut olacağım 
l<ıtfen ~rif buyursunlar!,. dOOi. 

(Dova"mı ...-) 

Tercüme eden: H .H. 
t.ertip edeceğim, milkeımneJ )'e'" 

mekJcr yaptıracağım. Bana güv~ 
ne bilirsin. 

- Oh anneciğim. Onun için e
hemmiyetli olan şey bu değil. 

- Hayır .. Hayır.. lnsanlar fyi 
~yleri yemeği de görmeği de ter• 
cih ederler. O burada iken eğlen· 
sin diye bir kere Go~ille'leri ak
şam yemeğine çağınnm. Komşu .. 
lanmız Dwnan~irleri de. .. Çok iyi 
insanlardır. · 

Simon: 

- Onu bu eğlendirmez. Ho,u· 
na bil~ gitmez. dooi. 

- Senin aldın ermez. Sen işi 
bana bırak. lznini gayet iyi geçir· 
sin diye elimden geleni yapacağım. 

Mösyö Larive; 

- Şehre inip ona kullandığı si· 
garalan alacağını diye soze kan~
tı. 

- Ah evet babacığım. Bunu 
çok iyi hatırladın. lstcrsen ben gi· 
deyinı. 

- Ewt sen git. O zaman bu si~ 
garalar onun iki kat daha fazla 
ho~una gidecek. 

Madam Larive düşünceli duru· 
yordtL Bunun için bir müddet 
sustu. Sonra: 

- Küçük Siınoncu~. dedi, 
Sana gayet ciddi bir şey söyliyc
~ğim. Her kadının kocasına kar· 
şı bir vazifesi vardır. Fakat böyle 
bizim yaşadığımız gibi günlerde 
bu vazite daha ağrrdır. Ben sana 
şunu söyliyeyim ki sen kocanın 

dönüşüne yalnız madcıt şekilde 

değil ~en de hazrrlanmalısın .. 
Yani sana §WlU söylemek istiro· 
rum ki o gittiği gündenberi sen 
fevkalade sinirlisin, hattA kendini 
ihmal ediyorsun. Giyinip şüslen

miyorsun. Hiçbir şey seni alaka· 
dar etmiyor. Dikkat et kızım. Ko-

can geliyor. Seni bu halde görürse 
çok müteessir olacak, kuvveima· 
ncviyesi kırılacak ve perişan bir 
halde cepheye dönecek, halbuki 
onun cesarete ihtiyacı \'ardır. Bu 
cesareti ona senin. halin, tavnn 
sözlerin vermeli. 

Sen bana diyeceksin ki "o Wi 
derecede cesurdur.,. Hayır bu dcığ· 
ru değil... Ne de olsa o da insan· 
dır. Sen bu cesareti ona neşenle 
telkin edecek.sin .. Perişan tavır ta· 

kınmıyacak, ona bin türlü kor ~ 
kulu sualleri ve senin içini kemi· 

ren haklı endişeleri söylemiyecek· 
sin. Bu çok güç bir şeydir. Fakat 
bir vazifedir. Kendini süsleyecek· 
sin. Neşeli, hafif ve tasasız görüne 

ccksin beni anladın mı? .• Bundan 
Yirmi beş sene evvel ben bu güç 
vazifesi hakkiyle başardım. Ba -
ban c.ephcden izinli döndüğü za
manlarda beni hep neşeli, süslü ve 
tasasız görebildi. 

Sustular. Möysö Larive başını 
kaldırdı. Bir müddet 1mm;ına bak 
tı: 

- Ha.. !dedi. Demek sebebi 
buymuş. Halbuki bc.n hem o za· 
man hep bütün hayatımca bunun 
sebebini anlayamamış ve daima i · 
çimde kötü bir istifham taşımış

tım. Ve azap'Çekrniştim. Hayır kı· 
zım. Annenin sözlerini dinleme.. 
.\nnen yanılıyor. İzinli dönen ko· 
can seni illa neşeli görmek istemez. 
Onu karşı:amak için sahte tavır ' 
lar takınmana da hacet yoktur. 
Oldutrun gibi kal. Hissiyatına gö· 
re hareket et. Onu gördüğün ıa· ~ 
man içinden gülmek gelirse gül .. 
Yok eğer ağlamak istersen eöz 
ya~larını tu~ çabalama ... ~ 
la ve kimbilir belki de o bunu w· 
cih eder. 
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1 EMNiYE f SANDIGI l:..ANLARI 1 I;-------= 
Yüzde 8,5 faizli ve sekiz sene 

taksitli emlak satışı 
Semti • 

Ha11k6yde, Tur§UCU mahallesinde Ke
seci sokağmdıı eslcl \'e yen! 20 No. Jı 

Üaktldarda. 1cadlye mahallesinde lb
rahJmpaşa Hamam sokağmda eBki 
82, 82, MU. 82 MU. yeni 4:1, Sıl No. it 

üs:..'.ldarda Kısıklı mahalle ve soka. 
ğmdıı (Tophanelloğlu, Bııtlarba.~ı 

tramvn~,' yolu Uzcrtnde) eski 2 llA 20 
ye.:ıl 12 No. Jı 

Cinsi Muhammen 
kıymetl 

İki katta dört odalı ve bah-
çell kAglr blr evin tamamı 

Cç katta altı odalı maadUk
kA.n kAglr bir evin tamamı 

Üç katta dokuz odah Uç ao
falı kuyusu ve elektrik tesi
satı olan maabahçe kAglr bir 
kö~kUn tamamı 

700 

17!50 

4!500 

1 - Arttırma 26 ma.rt l!l40 salı gUnü ııaat H ten 16 ya kadar yapıla
cak '\'e gnyrlmenltuller en çolt bedel verenlerin UstUnde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde 10 nu nlabc
tinde poy akçesl yatırmak lAumdır. 

3 - Arttırma bctcl!nln dörte biri pe,in ve geri kalanı sekiz senede sekiz 
mDsnvt tıılwtte ödenir. Taksitler yüzde 8,5 faize tabidir. 

( - Taksitler 6denlnclye kadar gayrimenkul Sandığa blrlncl derecede 
ipotekli kalır. 

[i - Fazla tat'sJJAt almak ve blDl\lann fotoğraflannı görmek fetlyenle
rtn Snndık binalar servlstne mllracaat eylemeleri IAzımdır. (1!5977) 

H "A B E R - ~kşam Postası 

~: . • • ' • -· . . • • . •r '~· 

TE ·S AN ~ 1 

R AŞ, D J Ş 
NEZLE, G R iP 

ROMATJZM.\ 
SOGUK 
ALGINLIGI 

• 1 

ve bütün ağrl~nnr 'derhal keser. 
Lüzumunda gündE 3 kaşe alınabilir. 

R 

~ .. ~ .. • '•' 1 • • • ~- • • • • ' f.. • '• l .. ı ... . • i ~ .. ~ . :. . '~-'~ 1i ·,, ' 

---------------------· ,.\D\'O l\IERAKLILARINA l\lt'JDE:r: ESKi ve YENl ROMATtz.·AA,SlY ATIK Bittün cihanda tabıt n t<>nıı:r. a~ı uc tanmou' 

OMUZ - ARKA - BEL - DiZ KALÇA ve •• • 
Soğuk algınlıkluından ileri gelen §iddetli 

ağn)armı 

RADYOLARI gelmiştir 
NECi8 ERSES• Galata - Zlilfıırtlıı sokalc, Sesli ban 

• Tf'lt!fon: 414.'\S .................................... 

Devlet Demiryoltarı ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlara 

Muhammen bedeli (2208,20) ild bin .iki yUz eeklz lira ytrm1 kuruş olan 
(906) dokuz yUz altı adet meıe maku traversi 27-3-9'0 çarp.mba gUnll sa
at ı~ de !~o.palı zart usuın Ue .Ankarada idare binasında aatm aımacaktır. 

Eu ı,,e girmek fstıyenlerin '(16!1,62) yUz &ltmıf be§ llra .altmış iki ku· 
rtJ&!luk muvakkat teminat !le kanunun tayin etUğt veslkalan ve tekliflerini ı 

nyw g1lıı aat H e kadar komlayon reialiğine vermeleri l!Lznndır. 
Şartnameler paraaız olarak Ankarada Malzeme dal.resinden, Haydar· 

papda teaellllm vo aevk §efllğinden dağttılacaktn'. (183~) 

* • • 
Muhammen bedeli 3000 lira olan 25000 tabaka kırmızı ve 

100.000 tabaka beyaz zamklı kağıt 26-3.1940.aalı günü saat (11) on 
birde Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından a. 
çık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 225 liralık muvakkat teminat ve ka. 
nunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günil saatine kadar 
komisyona müracaatlan lazundır. Bu i§e ait şartnameler komis-
yondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (1853) 

Ankara Caddesinin en işlek yerinde 

Kiralık dükkan 
Vakit ~!ıatbaası ıdaresine müracaat 

• 
12.30 program ve memleket saat 

ayan, 12.35: Ajans ve Meteoroloji 
haberleri, 12.50: Mllzlk: Muhtelif ıar. 
kılar (Pi.) 13.30/14.00: MUzlk: Karı
nık mUzlk (Pi.) 18.00: Program ve 
memleket s:ıo.t ayo.n, 13.0:i: Mllzlk: 
radyo caz orketıt•ası, 18.(0: Konuıı
ma (Umuml terbiye ,,.e beclen terbi
yesi), 18.55: Serbut saat, 19.10: 

----o-·---
R.\LK OPERETİ 

Bu akeam 9 da 
l:'unus Jky 
DoymaAm 

Yenl operet 3 perde ı 

Zozo Dnlma11lıı. 
l"azan: l."uııof Slinıri 

ALEMDAR Sineması 
1 - Şehvet Kurb:ını 

1

1 

2-MikiMavs 

Türkiye Cumhuriy~ti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramive Veriver 

Zira.'lt Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf he.<iiapln. 
rıncla ('R az :>O liro..'iı bulunanlara senede .ı defa çekilecek 

kur'a ile nşağıdak.1 plana göre ikratniy" dağıtıl:H•aktır. 

" Adet 1.000 Liral~ 4.000 Ura 

4 ,, 600 .. 2.000 ,, 

• .. 2:;0 .. 1.'000 

40 ,, 100 .. 4.000 

100 ,, ~o .. 6.000 " 
120 " 

40 .. 4.30(} ,, 
JGO ,, ıa ,, :w.?00 

Memleket aao.t ayarı, Ajans ve mete
oroloji haberler!, 19.30: ı.tnzik: Geçit 
konseri. 6 Kadın \'O 5 erkek okuyucu 
sıra Ue. 20.15: Konu:ma (Fen ve ta. 
biat bllgllc::-1), 20 30: Mlll:ik: Sıız eser. 
Icrl, Çalanlar: Re~ t Erer, Fahire 
Fer&:ıD, Heflk Feraan, Fabrt Kop, 
20.45: MU~lk: ÇD.lanlar: Vecihe, R•ı

ııen 1'"4."Il, Cevd"t Kozan, ı - Oku. 
yan: Müzeyyen Senar. Sadi Hoşses, 
21.15: Ml\zllc Konser To.kdlml - Ha. 
Jll bedii Yönetken, RaCyo Orkestrruıı, 
22.lG: Memleket anat ayan, Ajanıı 

haberleri; Ziraat, Esham - Tahvilll.t, 
Kamblyo - Nukut borsaııı. (Fiyatı. 

22 30: Mllzlk: Dlr Konçerto (Pl.) 
23.00: Mlll:lk: Cazband (Pl.l 23.2!5/ 

DİKKAT: Hcsnplnrınclakl paralar bir sene içinde 50 
-.-- 1 liradan aşağı dUşmlycnJııre ikramiye çıktığı takdlrde % 20 
!:ıın:s:::::::::::::::::::::::::m::.-::::::~: ' fazlaslvle \'erilecek tir. Kuralar senede 4 defa: 1 Eylfıl, 
u " J "I G H k" · ~ 1Ilirinclk~nun,1 Mart ,.c ! Haziran tarihlerinde ççkllcccktir 
i öz e ımı iE 

Ü Dr. Murat R. Aydın~ .. ---------------·-•
iiBeyoğlu • Parmakkapı, imam n 
flıokak No: 2. Tel: 41553 i!1 
::Muayene ve her türlü göz 1 
9ame1iy•h fık•r• için p•r:ı••z .. H 
•:::u •. :::mrm:::-..:::--..n:ı::::::m:ı::n 

23.30 Yarınki pro;:ram ve kapanış. r ~ • 
•·----·--~, Dr. KEMAL OZSAN 

VAK 1 T matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 

edip 
yeniden 
açmıştır 

BAŞ 

DIŞ 

SOaUK 
Algınlığı 

Ankara 

T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 
ikramiye Planı 

1 adet 2000 lira. = 2(}00.-ltra 
3 .. 1000 .. ı::ı 3000.- .. 
6 

" 1100 
" ı::ı 8000.- .. 

12 2W .. = 3000.- .. 
40 100 .. ... (000.- .. 
7~ .. 60 .. - 3750.- .. 

210 25 .. ı::ı 112W.-,. 

Dr. Ahmet Akkoyun'u ti1ı1&1 cadde•i 380 numım11ı 
Ohanyan apartmanı Bursa 

Çorıık HPkİnıı 1 Urolog Operatör Beyoğlu lı· 1 

K. b Keıideler: 1 Şubat, 1 Ma. 
ıtap, mecmua, gazete asar. yıa, ı Ağuıtoa, ı tkinciteırin 

Taksim • J'alırnhane Pal:t!! No. 4 rı\zan ;:d:;, Tel: 4.1.2.35 
P9urdAn mııaıJa her ııon ••••••il 

sıı:ıt 15 rlı•ıı ~oıır:ı. Telelrın: J 11 l:!" 

Ti.biler namına dizği isleri alır. tarihlerinde yapılır. 
.......................... ! 

............ mı;~~'?"illl .... 

I 


