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-
natı 'le reisinin beya 

Sovyetler _harbe girerse 

nıanya ı MillT Şef 
P ~ Fransız büyük elçisi-

1 saat görüştüler 

İLAN 1ŞLER1: Tel. 20335 

"Harbi abluka i·/e 
k .., ' . azanacagız . " 

Londraya giden Fransız abluka 
nazın böyle söylüyor 

Almanya teslim 
olmağa mecburu 

Londra, 6 -- Fransız abluka na· 
zm Jorj Mone dün tayyareyle 
Londraya gelmiştir, İngiliz nazır
lariyle ablukanın şiddetlendirilme
si meselesini görüşecektir. Fran-

sız nazırı: gazetecilere "Harbi ablu
ka ile kazanacağız,, dem.iqtir. 
Fransız nazırr bu akşam Parise 
dBnecektir. 

(Devamı 6 nada) 

"Muayene ücreti peşin,, usulü 

k 
art i y i ' i; ni kabul ederek bir f 

ay b • Ankara, 5 (A. A·) - Reisicum-

~t..A.·.·,; ~hıik.ıi d .. et~ı ~ ~:H:::~::s~~~t 
~ &()l\ onernecı an- · mişlerdir. 

Eı 01} he .. Bir saat süren bu kabulde Harl-
l\da.. ! gun zar- ciye Vekili ŞUkril sa~ğlu da. ha.-

Doktor muhitine 
. /ıQdim olmalıdır 

ltııı11 atlattık • zır bulunmuştur. 
~iılt ~ 6 (ı\. .t\ MALATYALILAR BEtStOOMHU. 
·~e lıuharb· .) - !mpara- BUN BİR HEYKELİNİ 
~ralt gıı.zetec~e reisi general • YAP:rffiACAKLAR 

Hekimlik biraz .da _· misyonerliktir, 
mukabili yalnız ve . yalnız p_ara değildir 

' d~tit ere beyanatta Malatya, 5 ( A.A.) - Milli 
~iııtet!1~harebe . ki: Şefimiz ve yüce hemşerimiz 1. Diş tabibi Bedri Gürsoy "çok defa paramızı ta• 
h~ıııd lliı:ı huı::;:ı ilk aylarında. nönünün vatan hizmetlerindeki marn alamayıp bakakalı rıi. Benim bu hususta ca-
~ d~~ b~tz a maruz kalma.. yüksek ve tarihi eserlerini de 

'ardaıııı.~eııi bea· n~ıer gelebile- canlandıracak bir heykellerinin ı rum çok yanmıştır.,, diyor, 
1 \ııı:ı-se hı~bir ll.i titretiyor. O ~ ilk defa olarak Malatya şehrin- , · 

\.. bı;ı~~'"ltaıad:r~~uz yoktu. ı~ ( Devıunı 6 ncıda) : · ~: ;\~i; . · ~~ · 
~;llıı~ Yorıı:ı: ~r orduya ma- ! ı;-; . ·~ 
~dıı 01dıı~ liİtierin fırsat : , ~ ........................... ,,,,,.,,,. 1111,.11111 ·• 't · ' 

1 ~ıı r. 'l'ehı~ tı söylemek. çok · • · Yeni tefrikamız: 
~~· 10 guıı. eıı dönemeci an -
llr ~~k[~e hc~~tf~nda atlattik: 
~,' ~~ıı l'llduğunı ı.tnıı, niçin b ıı.r. 
~td,;ıı. '>ok. k Uzu söyliyebili.. 

"', ib~ U\r"\TetU sebebleri 
~~ 01~ . .ı\i.ınan 
· ~c 11t1trıtu :.~k ~ bu husınıta 

~,t e ho.vıe ~ Um sürmekte- askerleri siperlerinde mümkUn olduğu Jı:adar emin ve 
11" ısUkunet, AI- bulunınaktadırlar· Bir siperin nasıl maskelenmiş olduğunu 

ıı • (il- 6 nct<la) · • yuks.r __ .ıa._g_ö_~_·y_o_rs_un_uz _______ _ 

Bir genç 
kızın 

sergüzeşti 

r 

ı rı' 

~~ nz~busun tekli!. ~~ti~i 
uekarlık vergısını , 

Bilhassa genç kızla.nn ve ka· 
dmla.nn heyecan ve zevkle 
okuyacakları edebi roman 

Bugün 
başladı 

7 inci sayfada 
okuyunuz ................................................ 

"~l '(ergı, Q~_karların 
· mı ktarı n ı azaltmaz ! 

Lehistanda harp 
yeni bitti ? 

Kazanciyle kendisin~· bakamıyan bir 
vatandaş vergi zoruyla evlenir mi ? 

Son müfrezeler geçen 
hafta teslim oldular 

Paris, 6 - Bükreşte çıkan Ku
rentul gazetesine göre Radom or
ma.nlannda yedi aydanbeıi ümitsiz 
bir mukavemet göstermekte olan 
son Polonya mlifrezeleri geçen 
çarşamba günil teslim olmuşlardır, 

Ankara, 6 - Yozgat mebusu 
Süleyman Sxrn bekarlardan ver. 
gi almması hakkında bir kanun 

~ ~ teklifi yaparak Meclis riyasetine 
ı~,\ ,,_ --~. . ' vermiştir. Teklife göre askerlik 
"'.1~1~~·11 tn ... · ("\.r....n..:,..,,,rı~ mükellefiyetini ifa etmiş her be-
~~ 1l 1ııııı '11~1'e ı · kar erkek ve 17 yaşını bitirmiş o-
~ı.~~U~t biı- t; 'illtfunetıerl, lan her bekar kız bekarlık vergi. 
·~ ~. ~~ ~l'elt h•~rnsau olmıı.k 

'''-ıı ra.ıı-, \·,~·-Posta. pulu sile mükellef olacaktır. 

1 

lıı"'~U.!'laha~tda bu pul Köylülerle çocuk babası ve a-

~~~~~~~ ~ğ:~ ~~!:~:~:~~·~~,~ 
8' tı Ve iktısadi sahada 

~I ır ~ek devlet halinde 
~~I~~tırllmesi düşünülüyor 
' ıı,,ııı ~•ı.1a .._ ~ ~1 ı., ~ !la 11 a11 l'aı.uıız \7e In.. Deyli .Meyl gazetesine göre, bu lt-

~lıtı't lı:ııı bir l:a.nya. Ue Fra.n ti!ak o kadar kuvveUl olacaktır ki, 
~. 'tlen bı ltUtak Yarat • herhangi melhuz mUtaarrızm cesa.re_ 

malUI oldukları heyet raporile 
sabit olanlar vergiden muaf ola. 

(Devamı 6 ncıda) 

l;7t'rJ!ZlllJL!ZS!1 
lngiliz kıtaatının 

zırhlarla n1uhafazası 
Londra, 6 (A. A.) - İngiliz krtalarınm lı.aiif zırhlarla muhafaza 

edilmesi için yapılan tecrii.belerln müspet netice vermediği, çünkU ye
ni silahlarda nüfuz kuvveti fazla olduğu öğrenilmektedir. 

Amerikada ihtilal hazırlıyan esrarengiz adam 
Nevyork, 6 (A. A.) - Amerikan efkarı umumiyesi "Hristiyanlık 

cephesi" mensuplarından 17 lcişinin başhyan muhakemesine ka~I bil
yük bir al8.ka göstermektedir. Maznunlar, devletin emniyetine karşı 
komplo tertib etmek ve tersanelerden silah ve cephane çalmakla it
ham edilmektedirler. 

Davanın ala.kası Vilyam Gerald füshof milstear namını taşıyan 
esrarengiz bir şahıs üzerinde temerküz etmektedir. Bu adam bir ıa.
manlar Arabi.standa Lavreruı ile birlikte çalışmış, general Frankontm 
katibi, sonra Musollninin tercilmam olmuş, casusluk yaptığı için Bell' Plan_ hazrrıa. tin1 kıracaktır. 

.(ı>evamı 6 nCJAlal çikadan ve lngilteredeıı koğulmu,.tur. 

Doktor Tanl< Temel 
(Yazısı 6 nctd") 

Y eşi.lırmak suları 
inmeğe başladı 

Amasya ve civarında halkı kurtarmak 
üzere Samsundan sandal getirildi 
Amasya, 6 - Şehrin on mahal

lesini ve 25 ten fazla köyü kapla
yan ve harap eden Yeşilırmak su
lan yarını metre inmiştir. Seylap. 
tan kurtarılanların miktarı altrnr
şı bulmuştur. Ölü miktarı henüz 
tesbit edilememiştir. On, on beş 
bin dönümlük arazi hala sular al
tında bulunmaktadır. 

Şehirde ekmek buhranı vardır. 
Civar kazalardan yardım isten .. 
miştir. Samsundan beklenen san. 
dallarla sandalctlar dün kamyon
larla gelmişlerdir. Bunlar yardım ' 
ve kurtarma işlerinde kullanıla
caktır. Münakalat temin edileme_ 
miştir. Bilhassa köylerde hasarın 
çok fazla olduğu ve bir çok ev
lerin ytkıldığı, mahsulün mahvol 
duğu haber verilmektedir. 
Çarşambada Y eşilırmak suları

nın yükselişi 6 metreyi bulmuş -
tur. Nehir Kor ırmağı ile birleş
mış, açık saha ve bahçelerle bir 
çok evleri istila etmiştir. Bu ara
da bir tepede heyelan olmuş, yol 
yapanmıştrr. 

TREN MUNAKALATI 
Ankara, 6 - Samsun - Amas

ya arasında 57 inci kilometrede 
bir heyelan olmuş, marşandiz yol
dan çıkmıştı. Bir imdat treni de 
bu noktaya varmadan ikinci bir 
heyelana maruz kalmış, 4 memur 
ve bir işçi yaralanmıştır. Demir .. 
yollan umum mildilr muavini '.Ke.. 

mal mahallinde tetkikler yapmak 
Üzere Amasyaya gitmiştir. Bu· 

(Devamı 6 ncıda) 

Sanat meseleleri 
Afrodit - ifratın önüne geçmek 
için - Halk tüd·üfori- Şikayet.. 

Yazan: NURULLAH ATAÇ 

Nurullali Ataç 
- 3 üncü sayıfaida. -



2 

-34-
Devenin üzerinde gÜzel bir kadın vardı. "Bu ka
dın küçük Nikolü kralın dizinde yakaladı. Nikol 
uslu durduğuna yemin ediyor, kadın İse gördüğü .. 
nü söylüyor.,, 

- Size yol göstermeme masa. 
ade eder misiniz, dedi· 

- Rica ederim. 
Dar bir koridorun dönemecin • 

de, en geride giden Jigliyo, önün
de yürüyen Filisi, kollarının al -
tından iki elini sokarak, kendisine 
doğru çekti ve kulağının arkasına 
dudaklarını değdirdi. 

-Ayl 
Müsyö Löbiri> aeslendi: 
- Ne oldun? 
- Bir şey yok, ayağım bur • 

kuldu da ... 
Jigliyo, o andan itibaren, kra. 

lı misafir etmek için hazırlanmış 
olan şeyler hakkında en lehte bir 
fikir taşımağa başladı. Odayı mü
kemmel, yatağı krala, tabloları 

müzeye layık buldu. 
Aileye karşı sempatisini izhar 

l~. ziyaretini husust dairelere 
kadar teşmil ve genç kızların oda.. 
Jarının· biribirlerinden uzak, her 
iki odanın da çi.f t kapılı olduğunu 
müşahade etti. 

Artık bundan sonra kanaati 
bQsbütün katileşti: 

- Krala, hiç bir yerde evinizde 
olacağı kadar kendisine l~yık bir 
hüsnü kabul göremiyeceğini arze
~oceğim. mösyö Lbirb dedi. 

Bunu müteakip peşinde gülüm 
ıdyen kimseler bırakarak çek~df. 

ili 

1{gtt,.o, karanlık yolda, P!llsl 
(1~ünerek dalım dalgın yilrllrken 
haykırdı: 

- Kim o? Benden ne lsti)'OI"' 
. 1ttnuı? 

tki çrplô: tol yolunu kapıyor. 
du· 

- Benim, Rorln ... Çiftli~e dlm 
meyiniz. Orada aiıt öldürmek is -
tiyorlar. 

Çilek tarlasında rastladılı km 
tanımııtr. Sakin bir tecessüsle 
!Ordu: 

- Beni Oldünnek mi istiyor • 
lar? Kim? 

Rozin cevap verdi: 
- Herkes. Korkunç eeyler ot .. 

du, hepsini size yüklüyorlar. Şu -
raya gelin, anlatayım. Yanıma o

turun. 
Jigliyo, toprat.l oturup panto -

lonunu kirletmek istemiyordu· Bu 
~beple evvelA Rozinin yerleşme -
sini bekledi, kendisi de onun ku • 
cağına oturdu. 

- Eee, anlat bakalun. Ne ol • 
du? 

Kızcağız ona ohıp biteni anlat. 
tı, fakat hep.5ini birden ve vuzuha 
hiç ehemmiyet vermeksizin ... 

Çiftliğe bir deve getirilmiş, bu 
yüzden bir çok zarar olmuştu· 

Mandra da fed vaziyetteydi. Süt· 
ler dökülmüş, güğümlerin bir kıs· 
mı çalınmı~ı. Devenin üzerinde 
gürel bir kadın vardı. 

- Bu kadın küçük Nikolü kra· 
Im dizinde yakaladı. Nikol uslu 
durduğuna yemin ediyor, kadın 

ise gördGğünQ söylüyor. 

Velhasıl vaziyet sarih değil. Fa· 
kat o kızdan umulur. Hep kitap 
okur. OyJe a~ hikayeleri , anlatır 
ki bizzat başından geçmiş sanırsı
nız. 

Kadm içeri girer girmez hiddet· 
lendi. Kral da kızdı· Herkes bağır
mağa başladı. Görülecek şeydi. 

Böylesi görülmemiştir. 
lşin fenası bu Mdiselerin bir de 

kurbanı var: Sütçü kız öldilrüldül 
Biran sararan Jigliyo tekrarla· 

dı: 

- Sütçü kız öldürüldü! 
- Evet öldürüldü. 
Her sabah gazete okuyan saf 

bir kız tavrile HA.ve etti: 
- Cinayetin saiki hırsızlıktır. 
- Bu da ne demek? 
- Ah! dünyada ne fena insan-

lar var. Bir şapka, bir kışlık etek· 
lik, ·bir ~arp ve bir gömlekten iba· 
ret dört parça eşyasını almak için 
zavallıyı öldürmüşler. Ak,ama 
doğru onun oda ından sesler geldi· 
ğini duyan olmuş ama kimse yu· 
karıya çıkın$ cesaret edememiş. 
Odaya ilk giren saraydan gelen ve 
kadını hapseden adam oldu. 

Jigliyo söylendi: 
- Of başım! Hangi adam, han· 

gi kadın? 
- Siyah giyinmiş bir adam· 
- Ne zaman geldi? 
- Tam kavga esnasında. B~ 

dakika içinde kavgayı bastırdı. 

Bir nazır galiba, çok ciddi bir hali 
var. O gelmeseydi ba§a çıkılamr
yacaktJ. 

- Kiminle? 
- Kadınla ... Deve sırtında ıe-

len kadını kilere hapsetti. 
Bu iş bitince kendisine mandra

mn altüst bir vaziyette old~ ha· 
ber verildi, o da sütçü kızın çat' 
nlmasnu emretti. 

Fakat kız ortalarda yoktu· <> 
dasına çıkmağa da, birkaç saat 
evvel oradan garip sesler gelmiı 
olduğu duyulduğu için, kim9e ce
saret edemiyordu. Nazır ise kork· 
madı, dosdoğru yukarıya çıktı, 

yalnız başına odaya girdi. 
Kızcağızı yatağında öldürdükle

ri anlaşılıyor. Yatak altüst olmuş 
tu ve orada burada kan lekeleri 
vardı. Nazır cinayetin muhakkak 
olduğunu söyledi. 

Ceset bulunamadı. Katil bir ye
re atmış olacak. Nazır kuyuları a· 
~cak. 

Nihayet anlama~a başhyan Jig· 
liyo sordu: 

- Bu cinayetle beni mi itham 
ediyorlar? 

- Evet. Bu cinayetle ve bütün 
diğer suçlarla·. Kral sizi hapisba· 
neye göndermek için dönmenizi 
bekliyor. HattA saraydan g~len 
adam size işkenceler yapılmasıru 
ve diri diri yakılmamzı bile istedi. 

Jigliyo mübalağalı t~tro jest· 
lerile: 

- Rozin, dedi, sen cesaret ne 
dir bilir misin? Bir aslan ne de
mektir bilir misin? 

(Devamı var) 

Nazmi T opçuoğlu ihti
karla mücadele tedbir· 

lerini tetkik edecek 
Ticaret vekili Nazoıi Topçuoğlu 

bu sabahki ekapreale Ankaradan 
gelmiştiJ'. 

Vekil, eehrimizde kalacağı kısa 
mUddet içinde bilhassa ihtikAra 
karşı mlicadele yolunda alman ted
birleri, yeni ithalAt ve ihracat bir
liklerinin faaliyetlerini. piyaa&nm 
lhtlyaçlarmı tet.k.lk edecek ve ala
kadarlarla görüşecektir. İngiltere 
ve Fra.n.sadan ithalA.tı arttırmak ü
zere yapılacak §eylerin mevzubahs 
olduğu bugünlerde Nazmi Topçu. 
oğlunun 1stanbuldak1 vaziyetle te
masa gelmesine iktmadt maha.filde 
ehemmiyet verilmektedir. 

İthalat tacirlerinin, 110n za.man
la.rda ltalyadan mal İ.lmakta uğra.. 
dıklan gUçlUkler dolayı.slle de ve
ldle izahat vermeleri muhtemeldir, 

Tünelin bir senelik 
kArı 51 lira 

Elektrik 2 milyon, tram· 
vay 285 bin küsur lira 
lllektrUc, t.ramva1 n t1lııel lda.re

lerlnln bilAnçolan dün ıehlr meclllf· 
ne verllınl~Ur. 

Bu b11Ançol&ra rtJre, elektrik ve 
tramvay tdarelerln1h 989 yılı içinde 
2,609,'49 lir& k&r temlıı ettlklert an· 
lqtlmaktadır. Bunun 2,224;688 J1ruı, 
elektrik, 2815,020 Unw da tramva:r 
buıla:mdan tem1n edllıı:llfUr, 

Tramvay yolcularmm adedi de mO· 
temadiyeıı artmaktadır. 939 yılı ~· 
de tagmaıı yolcu &dedi 78 mtıyon kü· 
8W'& çıkmııtlr. 

TUne1 tdarelıln1D ... 939 ııeoell Dr• 

fmd& 151 Ura H kurut kir ettttt anla· 
fdmıttır. 

Pasif Korunma 
Mütehassıs bugiin has
taneleri ve Univeraiteyi 

gezecek 
Pallit korunma mUtehaıısısı am!ral 

llurcn diln itıalye mUdUrlUğünde 

ekiplerin yaptıkl&n pas!l korunm& 
tecrübelerinde hazır bulunmuştur. 
Öğleden sonra MetrohMJ ve Tünel 

dvarmd& sıfmak llUhaz olunablle· 
cek yerlort tetldk etmtıı ve raponmu 
ba.zırlamnkle. meııgul olmuştur. MQ· 
teıwıaıs bugUnden 1Ubaren tl'ııkUdarm 
e.h§&p aerntıcr1rıJ, gu tanklarmı, Qn1. 

vendtey1 ve hutanelerl gezerek tet· 
ldklerinl çar~mbaya kadar tam.a.mıa.. 
~ve Ankaraya gtdecektır. 

POLJSTE: ______ , .......... ,_ 

1 

Mal bedellerini almak için bir buçuk, iki ay bek-
Iiyemiyecekleri ve ancak dövizle muamele yapa- çıI.ıt 

Halbukibi~l~~aj ·:;~:;~larında Si~d~d;~uk: 
bugün alacaklı vaziyetteyiz vasıla yapı~ 

Son anl~m& Uzertne büyük filen H&lbuki İtalya, ith&la.t bedellerin- Zabıt&, beyaz -2a1t ~ 
gtrlfIX1ek Um1d11• İt&lyaya ctden t&- den dolayı ha.len blokaj heaapl&rmda mUe&deleye devam edtYO"~ ~ 
cirleı1.mizin bir kısmı bu RbaJıJd alacakh vaziyette de bulunm&makt&· D0zı akfam da seyas1 --ııt0 ,.i 
aemplon eksprealle ıehrimlze dan. dır. Bilhaas& son günlerde 2000 ton lıand& §Uphe Qzertn• ~~ 
mtl§lerdir. pamuk ihrao edllmeei ü.ler!De borçlu Un adlı 115 yqmda 'olt ~ I 

Bu tacirler, kendilerlle 1Gr11fc blr Ta&iyete g1.rmiflerd1r. Blnunaleyb binde bir paket erolJl ~ ~ 
mulı&rr1rlm1ze ıunl&n aöyleDıltlerdlr: bedellerlni &lm&k 1Q1D blokaj vuf19t1 NuretUn yakal&!l&f&I' ;;..-

"-- İt&lyada çok iyi k&rJ1l&Ddlk dolayWJe beklemeleri de mevzuubaha dUrlUg11ne götürWmOf.. J!I 
Her ta.rafta aempatl ve doetluk ıör- oıamu. Dll§tır. ~ tlfr~ 
dWL F&k&t tlmdillk it yapmaJa im· BQyUJc bir tzııtuS pamuklu meuu- Bu coetJk eroini. • , ~ 
ıwı bul•madık, ı;ünkQ İtalyanlar ide- oü mO..•IMI m.umeum bUJ11nkU !ardan Ba.Wıaddlııdeıt al ~ ~ 
rinl vaziyeU dol&ymle mal lıedellert• eltlpre91e pleııler arasındadır. P1ya.. Un içinde ne oldUtuJlU~ / 
111 bir buçuk 1k1 aydan evvel al&Du· aıımJa tebıu edecu " lht11f.CDDJ· muhtell! klmllelere ,O 1' p
yacakl&nnı ileri atlnrek b1M mal sm bir Jmmmı karplamalc 1Q1D ted· ııeterinde Sa.WıatUDı:ı-o ~ 
vermek ı.tememifler ve ancak 40- bir alao&ktır. dığmı eöylemlıtır. -#..;,... / 
vizl• muamele yapabUeceklerln1 bil• Bund&D bqka bir mQddetten'bert Nurettin bir ahçı ~~~ 
cUrmiflerdlr, Bunun flsertne bls de BaJkanl•rd& doı.p.n bir .A.mertkal.ı paketlerlni kimı.n ~· ~ 
lhU)'aOIDlJZI lnıUtere ve l'ramadu · touııı tadrl de ıelmSftSr. lılemleketl· terebllecetınf ifade • - -~ 
tem1D etmete karar verdik. mlsde, Bulpı1atanda bııJ•m•dıj'ı buı SalAhaddlnln Stıruri adU ~ 

Bu mUtte.tik memlekeUerln mO.- :rwc-t kallte tuuıııı. arayacatı &D· şile birlikte, ,_.J&rSDDI., tJlll' , 
.... ıert, lltedlklertm.bd nnoelderdlr, Jaf11m•ktadır. den ouaı mMUUyeu.rl ~~ 
l'&k&t taku prtmlerlnl CScSemelc meo- Bir l'raıWll elektrik malaelUlll f&b l&r va.ıııtuile erouı.ıerl ~ 
burlyeUnde k&lac&fmmd&D. bun1&r- rtk&~ de lcorıvaulyonalle ı•lmlt- mekte olduğu me~;.J I 
dan &lacal'mııa mallar, ltaıyan p1ya.. Ur. BJertq 70luyl& elektrik maıa.m. SalAb•ddtn ~ r 
ea1arm& nazaran daha pü&lı oJao&ll- il atıD&k oı,.t:bldedlr. ara.nm&ktadrr. T~& 
m.,. 

· Erzincanda çalıp.n 
mahkWnlann affı 

EnılDc&D .. 1..ıe.s unumda JVo 
dmıJ&n ve fed&k&rlıkl&n ıGrUJen buı 
maJıkQmJaruı atlan h•lckmd&Jd Jra. 
nUD l&ylhul Vekiller he19U t&ratm· 
daD tuvlp edllmfıt:ır. L&yilı& bq1bı· 
ıercı. ~ verilecek .,.. bu devre4e 
m~mı 'H lnt&ç olwı:acutir, 

Manifatura fiyatlan 
listelerle ilan edilecek 
Kmtak& Ucuet mUdtlrlUto mani· 

ratura cinslerinin fiyatlarım t:ıııııplt .. 
derek bunlan Uateler halinde dtl.kkA.n· 
l&ra astırm&Jl dtl§Unmektedlr. Bu 
keyfiyet valinin rtyueUnde toplanaıı 

komiayona blldirllecektır, Almac&l& 
ııeUcelere g1're manifatura.dan sonra 
il.zerinde lhUklr temaytllU glSrWen 
maddeler h&kkmda da bu t&rzd& hare 
ket ed11ebUecekt1r. 

Biletçiler tramvay kapı
lanıu kapamağa 

mecbur 

Ada halkı ıuya 
raibet ebniyor ! 

Beledl19 eıs bln k1l8ur Ura murat 
ederek BQyQkadaya sa tem1D etmıt
Ur. ttlktld&r ye.kumdan cet1rUeD· ... 
1'111 m... tevzU 1Q1D de flmdlte 11&
dar Ada)'& 89k1a bln m.tnye yakm 

bonı ~°'!" .. ~!,.~..:. l'&k&t !!!J1.el~~be
r1 wauzlukt&D ,uc&19t eden ....- b&l· 
landan neen yıl lçtAde an~· 87 a
bone ~ ~e64msil!i.' ır&nab bu 
rafbet.llaUllDe •beb IUJ'\ID blraa ~ 
b&lılJlıdır J'ak&t bu da beledlyenln 
yııı.pt.Jgı maaratıara &'Öre zarw1 görül 
mektedfr. Bu vaziyet ~d& be
lediye d1ter adalara. su get1rtmlye
cekt1r. 

yor. • ""' 
Bir Çek kafil.,a 

geldi ,&_ 
Almaayad&D ııaçao QI' ~ 

den 23 ki§Wk bir mtıl~ -,Jf' 
h& bugUnk11 kon\f~ 
gelm11Ur. KültecUel' 

,.;::~da~ 
. çıktı, bir kd ~ 
Dtın Kabe.taşta "'AIJ. 

Ortaköy • .Aksar&Y ~ ~ 
b&luıda elektrik ~~-- 6' ..; 
den bir yangm ~ O 
le butmlmI§tır. -~CıP 

Buatrada ~~ 
yolcular bUytlk bir t 
telli adlı genç bir ~ ,:; 
Kız hastaneye kaldJ111P"'" ./ 

[ KQ~~K: ~A~E~~~( ::ı t ~ 
• Yoıc.k deniz ticaret mektebi ' 'Va k J 

den Jevaıummın takviyeli kara.rıq. ' 
m.ı,,tır. Mektebe motörlü ve yelkenli G te s ı 
bir yat alınacaktır. a z e ~~ 

• ŞirkeUbayrlyentıı Ukbabar tari- k W 
:.=:-- '"."'" .. , ... ÜçUncU terliP 

Şehir mecll.sl diln t.opl&nmlf, BQ. evrakı mUddeiumumlllkçe dOrdilncü I' ~S:~ı:~a:::k~~ kunontarıP.'a"~ 
yük lıllllet :uecıtmıe verilmek Uzere b Ş 

Otomobil altında biri- lıazırlannııt ofa.n ve belediye Ue m• eorıu hAkimll#• vertlmifUr. neşrı·ne a,,,,,_~ ~ 
bel b• • • d liye vekAleU e.rumdaki bazı hea.pla- • Beled1yonlıı l§tlraki muvafık g!S- ~ 

nİn i Ve ınnın e rW.m.emesl üzerine Taksim gazlııOşU· ~~ rm tutlyeaine taallQk eden k&nun .___.... 
ayağı kırıldı projeetnl bütçe ve tetkik1 hee&bat DUD l§letllmesi için kurulan §irketin Blrbld .e IJdlMll ..=;.;-~_7 

encUmenlne havale etm.l~t:lr. Bu pro- lntlBah edeceği aııl&fllmakt&dır. lanmarat .... • ~~ v~.r-~"11 
Şoför Ahmet Bekirin idarMlnıde- je ne belediye nı.allye vekaletine 8 • Son günlerde lhrace.tınuz artma· .... .....,._ ogOO""' ~ 

ki 3i99 nunıa.ralı kamyon dün ak- milyon 400 küsur bbı Ura tutan bor- ~a bql&m?ftır. Bu h&!t& içinde İtalya or.ıyucalan lcıill .........::.. 1. 
oam Be§iklaş tramvay caddesinden cundan (00 bini musteıına olmak ve ve Yunanlstane. kUlllyeU1 taze torlk, blr ldtap ..,ı.I ~ f!A} 
geçerken terzl H.aklaya çarparak 800 bin llralılc aıacatmdaıı da vazgec;>o 'Jluhteut memleketlere tUtUn, faaul· ponlanm ....,. fllıP"':~l 
bir ayağmı kII'D11'tır. mek ıa.rtı.ıe kurtulma.ktadır. ye, zeytin, o.zum. susa.m ve muhtelit Bu t.ertlbe Ud. ~ Jt '-

Şoför bu kaza vUzUnden fa§t?'&· --Ad 1 '"- ~ 1 tu ,,nı. rcımaa kOD........--_.....-4" ., Bundan ııonra belediye zalntuı ı ...... e er ..... ....., o Wl"UUf r. ı- dJdt .,,._-Jll" 
rak yanll§ manevra yapmış ve ta.Umabıameıılnln mUzakerul.ne de- • lra.n htıırometl 1940 entemuyo. bakkmda bir ~ ~,,,.,. 
kamyonu bir elektrik direğine ııız 1a1mJeıiD1 il"'"""'" 
çarptırmak ııuretile ikinci bir kaza.. vam olunmuıtur. Ttamvayl&rda yol· ua1 l.mılr fuarına lft1rak edeceğini _ -~ 

b cı~f .. -"- culara att hükümleri ihtiva eden kw- tuar komite& rtyaaetine resmen bil· celdkBun.'--, __ ,.,.....__. 
ya daha sebe olmuştur. ~ oıuıı _ --- ~ 
yanında oturan kamyon sahibi H~ mm mtızakereıılnde "tramvayl&r du- dlrm.l§Ur. &fişel f,evakon&UI -
san Fehmi başından ,·aralanrnııı- raklarda dururken yolcularm tram- • Aııtakya vlllyetln1ıı muhtelif ~Jd• 

.. vay lınreket etmeden önUnden geç. yerlerinde açılan millet mekteplerine olan: ol 
tır. melerl .,....,ktır.,, maddealle hareket devam etmekte olan 5200 talebenin Pardayanıı' 1' / 

Yarahlar ha.ata.neye kaldırılmıt, .. - t . .. ~ 
1
..:4 

§oför yakalanmıştır. lı&llnde an kapıl&n vatm&Dlarm, ar- tmUhanlan bltmif ve 4200 vatanda,. dayanın ıu .~ ... ~ 
Bundan başka şoför Salahaddi- ka kapılan blle~rin kapamağa lmtıtuı.nda muva!!ak olmu~tur. lta· kı lY" eY 

nin kullandığı taksi otomobili de mecbur oldukları hakkındaki madde arif idaresi mekteplerin tatil devre· man z, cac 
Alarpuççularda. hamal Mehmet De- Uzertnde mUnakqalar olm~. netice- sinde de köylerde seyyar halk ders· Pompadur, _.-:{Jf• 
mirtaşa çarparak bel.ini kırmı§tır. 1 de aynen kabul edilm1Gtlr. haneleri ihdas edecektlr. kı ronıaıtl:- ;/ 

.. 

Dii/l .. DüR 
Bu ADAMJ 4.1(. 
HUMA ATMJI 

TataUAtllll vaJP' 
ralnDuz. . ~"1_ M 

Pek nadir bet~v 
bu fırsattan . ·~ tifade edin1 • 
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Çin ajansının haber verdiğine göre 

10 bin kişilik Japon 
kuvveti imha edildi 

Halen 4 milyon Çınli si:ah al:ında. 
8 Milyon . kıŞi de taltım görüyor 

Londra, 6 ~Çin ajll.D.8mm verdiği bir habere göre Naunin.g • 
Paktol demiryolunun earkmda Uç gUn devam eden eirldetll bir muha
re b~yi müteakip Çin klta.a.tJ Minean eehrini zaptetm.Jşlercllr. Burada 
bulunan ıo bin Jr.ililik Ja.pon kuvveti taı:ıs.m.Ue imha olunm~tur. 

Çin ea.Wılyetli makamo.tı, büyük bir mukabil taarruza geçmek u

manı gelince Çinin dÜ§lna.ruı 20 milyon asker çrk.s.racak vaziyette bu
lunduğunu aöylemeıktedlr. 

SilAh altmda halen • milyon asker vardır. 8 milyon da tallın gör
mekted:r. Bunlar bir sene zarfında orduya iltihak edebileceklerdir. 
Tahmin edildiğine göre, şimdi Çi.nde 4-0 Japon fırkası. yani bir milyon 

asker vardrr· 
DUn nearedilen bir Çin askerl tebliğinde, Hansi cenubunda Yung. 

oenğ tayyare meydanında, ÇinJUer tarafmdan 30 Japon ta.yyaretli tah
rib edildiği bUdirillyor, Ayni tebliğe göre, Hunnan §imalinde Ynrhov
da Japon umumt kararglhı, mUhlmme.t ve erzak depolan Yakılmıa ve 
bütün Çin tayyareleri üslerine avdet etm!şlerdJr. 

ÇEMBERLYN DiYOR Ki : 
Kuvvetimizin son had
dine henüz ula$madık 

Londra, 5 (A. A·) - Başvekil 
Çemberlayn, avam ka.mara.amda 
dahili ~terden bahsederek, tngU. 
tere ile Almanya aramnda blr mu. 
ke.yeae yapm13tır. 

Çemberlayn de~tir ki: 

"- Almanya harbe tamamil• 
hazırlanmıştır. Orada ıeferber • 
dilecek baı,ka kuvvet kalnı~tlr. 
Öğreniyorum ki. A lmanyada fıçl 
nokaanı vardır. Ve Polonyalılarla 
Çekleri, Alman tarlalarını eUrme
ğe mecbur etmek için vatanların. 
dan çekip çıkarmak suretUe, cllr
me ctlrÜnı llAve edilmek latenlll -
yor. 

itiraf ederim k1, bnttln tşçllerl
m1zt henUz faaliyete getirmeğe 
muvaffak olamadık. Bu. kuvveti • 
m1z1n eon haddine henUs ulaşma
dık demektir. Bu hede!• vbıl oJ
ınalr için bUyUk g&yreUer sarfedi • 
yona ve işsizllte dair olarak bu 
sabah neeredilen ra.kamlan gözden 
reç1rlnen'z, lşafzlerhı mfktan btr 
ay zar!nıda 82.000 raddesine lndl
fin! ve vaziyetin eayanı mmnn~ 
yet olduğunu g!SrUnıllnQs. 

3rU~<selde yapılan 1 

mühim 1oplanlı 
Kabine erki.nı ve ordu 

tefleri elçilerle 
gorü§tüler 

Brtlbel, 5 (A. A·) - Belçika 
kralı, bu aab&h mllll mUdafaa na
zırmı kabul etmiştir, MUJAkat U· 

zun sUrmUştUr. 
·Kral Belçikanm Berlln bUyllk 

elçisi kont Davtgnonu da kabul et
miştir. 

Birkaç gUn evvel yapılmasma 

karar verilen diplomatik konfe -
ra.ns, bu sabah Brilkaelde akted1J. 
m.iş ve hariciye nezaretinin ytlk
sek memurlan Ue Belçikanm 1n · 
glltere, Fransa, İtalya, Almanya 
ve Hollandada bulunan mUmessU
lerf başvekil ile harlclye naz.ırmm 
etrafında toplanmt§lardır. 

Diğer blr nokta daha. Alman 
propagandactlan, lngilterede bepl
ınizin yiyecekten mahrum olduğu
muzu iddia etmektedir. Hem de bu 
iddiayı o kadar kuvvetle ileri •Ur
mektedlrler ki, haıiq memleketler 
deki birçok dostlanmıs bize poeta 
paketiyle, yiyecek oeyler gönderi
Yorlar. Fakat, 8l.zler ve beıı billyo
rus ki, yiyecekten mahrum değiliz 
Ye ilerde, hazan gemllerhnlz de 
harb malzeınetdne yer ayırmak za. 
ruretinde kalirSa.k, yahut d1Svizle • 
rtm1zi muhafaza etmek istenek. 
alışmış olduğumuz §eylerden vu -
reı;eriz. Fakat, birçok mahruml
yetlere ıstırab çelancden taham
muı ederiz.,, 

Gelecek pet=şembe gUnU, 1ngtl. 
terenin ikttsadJ harbi aevk ve ida
re tam hakkmda mUzakerede bu
lunulacakttr. 

Muhalefet lideri AtU, meselenin 
eon derece ehemmiyetine binaen, 
mllzakerenln ha!t cel8ede yapılma. 
ımı istem.iştir. 

Çemberlayn bu teklifi ta.evlb ve 
batı celse yapılacağmı va.adetmif. 
Ur. 

"Muhari ılerden 
bir tarafı.1 artan 

k. ' taz vı ı .,, 
Italyayı demir toplama· 
ğa aevkeden bu İmİ§ 

Roma, 5 ( A .A.) - ttaıyada 
1emfr parmakhklarm kaldınl 
maın hakkmdaki karan mevzuu 
bahseden Giorna1e d'İtalia bu 
tedbirin ttaıvava bir milvorı 
ton lvi demir temin ed.P.ceğini 
tahnıin evlivor ve diyor ki: 

Vakıa ltalva henüz harnte de· 
'Yildir. Fakat muhari"'lE'rden bir 
tarafm artan Uızv!kfne kaMJı 
'covrn'lk merburivı>tinde buhırıu
vor. Demir anı "!elmfs demektir. 

Mecliste dünkü 
müzakereler 

UZAKTAN Sa.na.t 
n1esel~leri 

' 
Alrodit. • ifratın öniine 
geçmek için. • Halk tür

küleri. - Şikayet. 

• 

Afrodlt'ln muharrlrlni, Plerre 
Loııya'i dUtıilndilkçe dalma blr tu
haf cılW"um. Zavallı adam! onun 
hiç blr e.s'Jrınln kalacağını &&nnt~ 
miyorum ; fa.kat o, böyle çabucak 

A FRODİT'in mahkemede b6.. unutulmalı hakkeden in.sanlardan 
raet etmealne çok ıevln- değildi. Gerek şUrlerlni. gerek Bt. 

dim. Utts'inl. gerek Kadm ve Kukla, 

ingilizler in 
yeni b:r 

.hava baskını 

Gerçi öyle pek helendi~ ro- Kral rausole gibi ro:nanlarmı oku. 
mantardan değildir : okuyalı )1rmf duğumuz znman bunlarda gerçek 
yıldan fazla olduğu halde bir da. blr tıa.nat endişesi, ger<;ek bir aa· 
ha açrp karıştırmak liizumunu bUe nat at!kı hissetmemek kabil deftl· 
duymad.Im. Hayli açık romandır; dlr· Çok ince bir sanatkllr olmak 
sanat.in ahlft.ka kar§I latlklllinl da- l.8temlş, fakat buna hiç bir r.a.ınan 
ha yenJ ka.za.nmağa bafladığı bir muvaftnk olamamıştır. Tallh!iz btr 
devirde, Fransa'da A.yan i.zlsmtlan adamdı, hem de her tUrlU talihıts
M. Beranger'nln ııı;ık aanat al<'Y· liklera uğramı, bir adam. Bol ~tk. 
hinde teklif ettiği lar altmda ~lı•• 
kanunların he - Yazan : çalrşa gOzlerlnl 

Dört ·Alman 
harp gemisi 
bombalandı 

men bUtlln mat.. 11 J ~ ks,·hı>ttikteD eon• 
buatta eiddetll bir ucullaPı J"UaÇ ra afle ocafı d& 
akeUllmel uyan- söndll. Hiç btr 
dı:rdlfı eenelerde uman llte~!1'-i 
ya.ztlmıl}tı. Afrodlt'te, mkrdaıı ye- zirvelere ytlkselemedl, fakat hiç 
ni kurtulmuş sanatın taşkmhklan bir zaman da bayağıla.ı;madJ. Af. 
görUlUr. M_ Cl~ment Vautel, ge-- rodlt, Kral Pausole öyle bUyük, 
Çt'nlerde bu gazetede okuduğum ehı>mmiyetll romanlar değildir; ra
yazı.amda, Afrodit'in evvelA hiç kat okuyanlaıı eğlendirir ve bu 
bir pzeteye k&bul olunmadığını, eğlence, haz hfc; bir zaman a.oağı 

Pa.rb. 8 - DUn garb ~healn- nihayet Ecbo de Pa.rb'de tefrika blr clnaten değildir. 
de kara harekatı ba.lumından mil· edildiğini eöylUyor; benim hatı
hlın bir h!diae olma.m11tır. Fra.ruıa- mnda kaldığına göre o roman A~ 
lar bir Alınan keşif müfrezealn.ln tarte adı ile ilk defa l\lercure de 
hücumunu tard ve müfrezeye ku. France'ta basılmıştı. O zamanlar 
manda eden s:ıbayı esir etmişlerdir. henUz yetil olan o m<'cmuanm ta-

Almanyadan gelen haberlere g!S- nmmasmı ve eü.rilmUnU o temin 
re, Almanya bir kuvvet tezahUrUn- etti. Bunun için Afrodlt, eymbo
de bulunmak Uzere bUyük hazır- listlerin bilyük eserlerinden ol
lıkla.r ya.pmaktadır. mamakla beraber, o cereyanın ta-

Alı:oa.n hariciye nezaretinde rihlnde oldukça mUhlm bir mevkil 
beyan olunduğuna göre, MUtte. haizdir. 
fiklerln bitaraflara karşı Al- Afrodlt'I roman ola.r&k pek S<"'· 
manyayı 1zrar edecek her han- mem: fakat mtlı!tehcen dlye mah
ği blr hareketine l}iddetle mu. kQm edilmeel hiç de iyi bir şey ol
kabelede bulunacaktır. mryaca.ktı. Bence sanat eserlerine 

Gene Almanyadan gelen ha.her- milstehcen olmak hakkını da ver
lere nazaran 70 yaşma kadar yUk- melidir; çUnkU sanat ancak tam 
sek ı1ltbell Alman torçu aubayla- bir serbeetl, tam bir fstik1Al içince 
nnnı tekrar hizmete girmeler'..ne lnkişa.f edebilir. Akıı! takdirde ah
karar verilmiştir. ilk ve terbiye hocalığı etmeğe 

kalkar ki aınl korkulacak Gey bu. 
TAYYARE BASKINI dur. 

Londra 6 _ İngill.ı bomba.rdı- Sanatın mtlı!tehcen olmamam da 
man tawarelerl Almanya fUerin- yine tamamlle serbeı:ıt bırakılmaaı 
de yeniden muvaffakıyetli bir ta- ile kabildir. Blllyon.ı.z kJ son ı.a-

manlarda Frenklerin Oyle pek a.çık 
arruz:~ bulunmuş~~~dır. Havan~· ı romanlar yazdrklan olmuyor; bat.. 
~~retinın bir tcblı~ı~e g<Sre dUn t! Roger Martin du Gard'm. Con
ogleden ıonra, tngıliz bombardı· fidf'nce afrlca.fne ve un Tacltume-
~an tayyarele~!nde~ milr"kkep Unde, Jules Romalns'ln PsycM
bır. f11o Jade korfeıınde Alm~n binde olduğu gibi bu bakundan en 
müdafaa hatlarını geçerek Wil- tehUkell mevzulara temas ettikten 
helmshafen üaaU üzerinde muvaf· zaman bile şlmdikı muhanirler ka. 
fakı~etli bir k.eşif uçuıu ~~p~~ıtır palı yazmağı, eserlerine hu d{l-

Bır Alman harp gemısı gorUJ· şUndUnniyecek bir ciddiyet havut 
müş ve bombardıman edilmiştir. vermeği tercih edivorlar · çUnkU 
Daha cenupta dört dilfIDan des· ac;ık saçrk yumak ~rtık bir mart-
troyeri görülerek onlara da taar ret değildir, )188ak değildir, ba· 
ruz cdilmi§tir. nun için kimseyi cezbetmiyor. Her 

Bunların hasara uğradıiJ zan · tUrlU ifrata karıp en iyi devanm 
nediliyor. Bütün tayyareler Ua- sı>rbestl olduğu söylenir; bu, sa. 
lcrinc dCSnmÜ§l~rdir, natte de doğrudur. 

. *. G EÇENLERDE elime bir ki· 
tap geçti, adını iyice ha.. 

tırlamıyorum ama Anadolu halk 
tUrkilleıinin toplanma.sı ile vücut 
bulmuş. Böyle kita.pla.n ekseriya 
ıeverfm, bir kere ciddi bir çalışma 
mahsulU olma~!t lhımdır, sonra da 
aayfalarında bilmediğimiz gÜ7 1 
ıllrler bulmak kab'ldlr. Fakat o 
kitabı karıştırırken bir yerinde do
na kaldun : o tilrkUlerl toplıyan 
u.t: "Karanfil oylum·.. Karanfil 
oymak oymak ... " diye devam eden 
tUrkUye: .. Karanftl!ln, tarçınam .•• ,. 
gibi manflerl de UA.ve edlvermlt. 
Öyle ya! mademki hepeinde karan
fil var •• • Buna benzer başka ıer
ler de var. Yalnız bu o eaerla 
ciddi bir çalışma mah.suJU olmadJ.. 
fını göstermege klfidtr. Halk tu.r. 
killeri toplanırken onların tenldd 
edilmesi, yani her tUrkUnUn ya. 
hancı unsurlardan ayrılıp mUmkiln 
olduğu sa.blh bir metinlne varılma· 
aı lca.b eder. "Karanftlsin. tan;m. 
ım" man'slııin, "Karanfil oylum 
oylum" tUrkUsUne ait olmasını im· 
kAnsıs kılan bir sebeb vardrr; bun
lara IUbar etme}1p hepsini bir ~ 
raya yazan muharrir kocaman bir 
kltap çıkarmak istemiş olabWr, fa. 
kat ciddiyetle çalıımıe olam.aa.. 

• *. 
Ş ttRDEN yain:ız fikri btr hu 

duyulacağını, şlirln eadece 
bir 18.fız sanatı olduğunu iddiada, 
blr hakikat tarafından başka, bir 
de zevk bulunduğunu l..n.lı:lr etmek 

---------------------------kabl! değildir. Herhalde bunu ben 

Ablukanın Almanyada 
görülen tesirleri 

Arlik propa 1anda ve avadlere ınan
mayan halkın manevıyatı ·bozuldu 
Parla, 6 - Almanyada teda

vWde bulunan bakır, tunç ve alil.. 
mi.oyum paraların yerine kaim 
olmak Uzere Alman bankaaı ya
kında bir, bet ve onar feniglik 
çinko paralar çıkaracaktır. 

Diğer taraftan Bemde ~ 
kan La Nation gazetesi, Avua 
turyada hayat prtlan hakkındı 
emin bir menbadan aldılt haber. 
!eri ne~retmektedir. 

Milttefiklerin ablukası Alman 
iktısadiyatı Uzerinde pek yıkıcı 
bir tesir bırakmış ve büyük mık· 
}'Uta bir hayat pahalılığı tevlit 
etmiştir. Gıda maddelerinin n~d 
retl gizli ticaretin lnkipfıru intaç 

Yugoslavyadaki 
feyezan 

On bin kiti meakenaiz 
kaldı 

etmittir. El altından satın a.lınan 
kahvenin fiyatı libre başına 50 
marka kadar çıkmıştır. Bazı mad· 
deler hiç bulunmamaktadır. Bazı 
gıdı maddeleri de kafi mıktarda 
tedarik edilememektedir. Mea"la 
yumurta tedariki ancak beş haf 
tada iki kere kabil olmaktadır. 
Gıdı maddt'lerinin tedariki husu. 
ıunda çekilen müşkülAtı halk Al· 
rnan propaganda teşkilStının id 
dla ettiği kadar hUsnüniyetle kar 
şılamamaktadır. Reiim maneviva 
tı yükselmeğe bütün kuvvetill' 
çalışmakta, tn~ilterede müşkiU 
tın gittikçe arttığını iddia etmek' 
te ve yakm~a Rns,,a~an mal Ş!'e 
leceğf Umfdile halkt avutma~ · 
çalrşmaktadır. Fakat köv halkı 
bu vafdlere inanmamakta ve vetr 
idhali icin Rusya tte bir itim im 
ıa edilmesini beklemektedir. 

lnklr edemem, c;Unktı ömrUmtın bir 
hayli seneler1ni o iddiayı müdafaa 
"tmekle geçJrdim. 

Fakat her bazzm btr de mahna~ 
mlyet tarafı nr. Birçok kimaeler 
kederli veya aevinc;ll anlarında du,,. 
duklan heyecanı u ~k eöyllyen. 
hlç olmuu o heyecana • kellm• 
ıılıı musikideki manuı Ue • re!a. 
kat edebilecek •ilrler okuyorlar; 
bunlar ekseriya zayıf, alellcalp P. 
irlerdir: zarar yok! yine kendile
rinden beklenUen hizmeti ıısrllr
ler. Fakat bizler eilr bUSU8Unda 
mUşkUlpesentllk gösterenler, öyle 
'nlarımızda eilrle mest olmak im· 
't!nını kaybediyoruz. lnısanda hlaat 
'tötU ııllr ihtiyacı da var; bizler ar. 
tık o llıtiyacımızı tatmin edemlyo. 

Nnnıllah ATAQ 

Askerh~< iş!eri 
Fatih aakertlk tnbeelncaı 
1 - Şimdiye kadar muvuza.thk 

hlzmeUnl yapma.mi§ lU6-S36 ldabll) 
doğumlu cezalı, cezum (j&ııd&rma) 

ve ı gUm rUk) aınıtma menırup erat 
askere aevkedlleceklerdlr. 

2 - Şubede toplanma cunu 20 ... 
san 940 cwnarteat aab&b sa.al dokus
dur. 

S - Bu celpte bedel kabul ola
maz. 

Hiçbir resmi tebliğ neşredilme
mioae de kabine ıetıerlnin muharlb 
memleketlerin ve bazı bitaraf dev
letlerin vaziyeti hakkmda maliı. 
mat edinmek f.!tediklert muhak
kaktır. 

İçtimaı takip eden öğle yeme. 
ğinde kralm maiyeti erktnmdan 
bazı zevat, mllll mUdafaa nazm 
erk~nıharb'ye reisleri ve d&ra bir. 
çok kimseler hazrr bulunmuıstur. 

An1ot:ıra. 5 ( A.A.) - B. M. 
\{ecliei bu1?Un doktor Mazhar . 
Germenin rivat1etlnde toplana _ Belpacl, 6 <A.A.> - Tuna " kol · 
rak tzmfr liman leleri umum tan )'Ukaelmekte devam ediyor. Ba· 
"'lÜdUrlilOii 1935 vıh , hesabı ka· nat bemen bemen lWnllen w altmda 
':isine ıttıla k~betml~ ve Tiir. kaımnıtır ve toprak mahsuJQ bQ)'Uk 
'·ive - Sovvet hUk{\metlerf ara. zarar cörmu~tUr. 
~mda· müna'!Tlt dcmlrvoParı mu. E~er alelft.cele takviye olunan bene 
'tavE''e-inin 21 inci mııdd,,.,inin ler ıuıann tazyikine mukavemet ede-
2 nci fıkra.smm tadiline ait ka- mezse Novlzad tect bir talft.kete uQ'n· 
l'\Un lavihasmm <la blrind mü· ı yacaktu. Bu mmtakada ıo Wndt-n 

Bu gazete, halkın ıcıtaT>onur. 
nazarı dikkatini cclbt'tmeden ec 
nebt radyolarını dinlemek için 
birçok hilelere müracaat ettiğini 
vumaktadır. 

Bu hilelerden biri radyo !Jeti· 
nln Uzerlne bir örtü örtmek vt 
ı:..şı örtUnUn icinc sok3rak dinle 
'l'lt'kten ibarettir. Halk tarafındar 
TÖsterilecek mukavemetin netic<' 
'iini tacil f'rlip etrniyece~i mcsc 
!..-sini tetkik eden l .a N<?tion. mu 
halifler lidersiz kııldıkhn için 
ba,ıarmda bir şef olmııdan hiçbir 
nUmayi1te bulurwmyacaktann 
yuma.ktadır. 

t - Tayin oluna.n ctıı>de mu.teUef. 
ler!JS tubed• buır blllwıma.lan MU 
olunur. 

Franaadaki Romenlerin 
askerliği 

Bu zevatm l!!g&I ettikleri mevki 
ler, beynelmllel vaziyetin blltUn 
eepbelerlalıa tetJclt *'ldfl1 mmt• 
m .,ancb:nrı&ktMlr. 

-.;:ı. keresini yapmıştır. l fazla lruıan meakenstz kalmııt.ır. 
Meclis puartMl gün(l t.opıa • Belpadm ...cı .uıaaaıı.ıertm .waJar 

namkt!r. ~. . 

1'nrıeada oturan bUtün Romeıı 
teba&aı ukeri vaztyetlertnl dUzeltmek 
lç1.D tallmat almak u.... 16 nı.&Ddılll 
lttbaren Romanya b07Qll el41'1.,_. 
mtıwt tc11111ıur. 



Mfrm nUNE GEJ.1NiN1 ()p()\'0-:tl 
J\11:,c nunc ciycnn, nıe.,lıur ki}if "Toma<ı Eıli.,on'un Jıayatı'' fil. 

mimi~ gen!;; füli oıı rolünU tem .. ıı elliyor. (Edlsonu daha yıı.<ılanmış 
u7.i~·ctte olarak <!:ı :Spen-;er Tre.,I frm"il rtmektedir.> G<'nç artist bu 
rol mUnascbctııe, bir kabul re-.mi c.,na~ınıla, me,hur kil,lfin oğlu olan 
şimdiki .\mcrilm bahri) c na:ı:ın ~lr. Ç11rls J:1isonun kan.,ıru ''kaym
pcdcrl olnınk dolaybllt'" ı:cdl'rane (ipmii,tür. l 'ukarkl fotoğrafta, 
Anıcrilmlr ı;:ııetcl'ilerin l•açınnadıldnn bu s:ıhne görülüyor. Soldaki 
zat Amcrll.n b:ılıriyc muırıdır· 

Holivutra şöhreti yaşlıları 
gmgede bırakan küçük yıldız 
On altı yaşında lılr ı:ocuk, çok- ı müzikhollerde numara yaparken 

ta.nberl sinemada o) nadığı halde, bir sinema rejisörün ün dikkatini 
son bir sene içinde Amerikanın en çekmiş, çevirece;;ı film için bir cü-
sevilen ve en şnnartılan bir !-line
ma yıldızı olmuştur. Bu çocuğun 
ismi M.ike Rune (Mickey Rooney) 
dir. Reisicumhur Ru7.Velt, doğu
munun yıl dönümil milnasebetile 
Vaşington1a "Beyaz saray,. da 
tcrUb ettiği kabul resmine diğer 
"Holivud ekılbiri" arnsmda onu da 
dnvet ebniştir. 

Mike Rune'nin asıl ismi Coe Yul
dur • .Müzikhol artisti olan anne ve 
babası tarafından dah~ O!I. bir ay
lıkken s:ıhneye ı;ıknnlmıştır. Ken
disine göre biçilip dikilmiş minimi
ni smokinI ile 'Sahne<le bir jön prö
ıniye edasile dolaşan bu yumur
cak halk taro.frndan derhal sevil
m~, o glinden itibaren sahne ha
yatından ayrılmamıştır, 

Dört y~mdayken gene böyle 

ce arıyan bu rejisör Mikeyi bu ro
le muvafık bulmuştur. 

Cücenin bu filmde kocaman bir 
yaprak clgara iı;mcsi 18.zımgeliyor
du. Küçük çocuğa .sahte bir dga
ra imal edilmiş, fakat zavallı ço
cuk. bu te.rpsil uğruna cigara yti
zünden üç sut dişini kurban ver
mi5tir. 

Bu filmden sonra :Mike Runc 
müzikholü bırakarak yainrz sine
mada çalışmağa başlamış, o za
mandanberl sayısız denilebilecek 
derecede ç<>k filmde rol almıştır. 
Şimdi, yukarda da söylediğimiz gi
lll Holivudun en bUyük yıldrzla.:rı 
arasında bir mevkii \·ardrr ve "A
merika sinema münekkidleri fede
cruıyonu,. bu sene en büyUk müka
fatı ona vermiştir. 

~l"~~~~~~~~~;:~l 
~ 

-·····~:;.:·:·~:;·~~·:;k romanı, kuvve;;;·~;;·;:~:::··;;;:;···•••! 1 
(PARIS SOIR)ın birinci mUkllfntını kazandığı a,k romnnı ~ 
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•m1:,u mmrımı ·1ın1~ ın1TJIGın~m1111nı~ın~~ııınııııml 
llf~ınılınıID 1 

Vihyam Povelin 
Can sıkıcı kitaplarla 

dolu bir kütüphanedir 
Viliyam Povele verilen hediye

lerin en makbule ge<;eni onun 
'"Dünvanın en can sıkıcı kitabları., 
kolleksiyonuna koyabileceği bir ki
tab olabilir. Filhakika me.-ıhur ar
tist bu isim altında ta.~nif P.ttiği 
kitab!nrdan mürekkeb bir kütüpha
nP\"P maliktir. 

Povel bu kolleksiyonu yapmağa 
epey 1.aman evvel alay için başla
mış. sonra işe ehemmiyet \'ermiş • 
ti;. Bugün bu neviden can sıkıcı 
üç yüz kitabı \'ardır VI" bunların il· 
zerine bir anne titizliği ile titre
mektedir. Kolleksiyonu için en 
son bulduğu eserlerden biri "Yün 
enstitüsünün 1897 senesinde ver -
diği rapor,,dur. 

Povel: 
- İnsanın elinde höyle bir ki -

tab olduktan sonra uyumak için 
uyku ilacı almasına kat'iyyen lü
zum ve ihtiyaç yoktur, demekte
dir. 

Filhakika Vil\•nm Povel'in ''Can 
sıkıcı kltablar kolleksiyonu .. ndan 
beklediği fayda, yatağa girdiği ?.a
man k<'tıdisine tatlı bir uyku te
min etmesidir. 

Geçen nushalann hülnaaıı. 
Mükemmel bir tayyare mühen

disi olan Hanri Demur, sebepsiz 
yere işinden çıkarılıyor. 

İş bulmak için her tarafa baş
vurduğu halde muvaffak olamr 
yor. Bedbin bir vaziyette evinde 
otururken, eski bir aile dostu bir 
noterden kendisini görmesini is. 
tiyen bir haber alıyor. Meğer 
Hanri Demurun Amerikanın bir 
rerinde çok zengin bir amcası 
varmış. Amcası kendisine istedi
ği kadar para, altın verebileceğini 
vaadetmektedir. Fakat bir şartla: 
Hava tını ilme vakfederse! 

Hanri Demur, amcasının gön· 
derdiği bir adamla müzakerere 
giri~meyi kabul ediyor, ama öyle 
esraren~iz teklifler karşısında 
kalıyor ki, reddetmek zaruretini 
duyuyor ve bövlc yapıyor. 

111 

Hanriyon, fakat bay Hanri De
mura elveda etmiyorum zira o
nunla tekrar görüşeceğiz.'' 

- Ne dediniz, tekrar mı görü· 
şeceğiz?" 
- Evet, üç gün sonra, makinalı 

adamlar diyarında." 
Esrarengiz adam onları tekrar 

selamhyarak sür'atli adımlarla çı· 
kıp gitti. 

Kapı kapanır kapanmaz mü· 
hendis notere sordu : 

- Üstadım, amcam Demur 
hakkında siz ne düşünüyorsu
nuz? .. 

Noter cevap vermeden tebes. 
~üm etti. Genç mühendis devam 
etti: 

- Anlaşılıyor ki., amcam çok
tan ölmü;ş; buraya gelen ıhtiyar 
herif delinin biri, sac,cmalıyor. 
Siz ne dersiniz dedi. değil mi?" 

- Seyahatin üç gün süreceği. - Deli olduğuna emin misin?" 
ni söylüyorsunuz, öyle mi? Hal· - Buna şüphe mi ediyorsu-
buki buradan Amerikaya üç gün· nuz? Söyledikleri biribirini tut
de gidilmez. şu hale göre Amca· muyor." 
mın Avrupada bulunması icabe. _ Peki ama, bütün fabrika di-
der.'' rektörlerinin sana iş vermeyişle

rar: 
- Senin efendinin 

çok yağmur yağar mı? uınU.11 ~ 
- Yağar, ama k_?ınş 

c;:csine daha c;:ok yagar. tnı 
- Neden? bil)-11~ 
- Onun bahçesi daha 

de ondan! • * * • •t' - fçıdııJI ·..., 
Bayan tavuk fotoğrıl uııı ıt;-

tird.i<Ti resmi alınca sura . ~ ~ 
ti : ıınıı~. ) 

- Bu resim iyi ı;ıkIJl 
gözUküyorum· 

Fotoğrafçı: bıı ııaÇ • 
- Ya, öyle mi? Acrı_,, 

ne yllşh gözükUyor.ıunu"' , 
- On sene! nr& gelil 
- O halde. on !'lene !!O 

bu fotoğrafınızı a.tmız! r· 
*** d"efD 

Miki karde~. köpek kar e., 
du: ısın? 

- Rüyalara inanır 111 

- 1nanrrnn. 9'' 
- Neden? aıııdS ~;, 
- Geçen g-ece, r.UY Uıtl· rf..r' 

valtnnı yaparken gö~tıır.ı ) 
~inli uyanınca, kahVtı 
lım! 

Hanri Demurun bu sözleri Ü- rine ne dersin?" JJ' 
zerine ihtiyar ve esrarengiz adam _Tesadüf derim." olacak ta ondan." 11~arı'&I gülmeğe başladı ve cevap ver· Genç mühendis taba bil sır' 
medi. Noter acı acı gülerek: rak cebine koydu. 1:aıt1 ~ıad1• (1 

Delik:ınlı sözüne devam etti: - Peki, bu 100,000 liralık çe· telefonun zili çalmaga ~,ııJdıl 
Küçük sinema haberleri - Evetı öyle olacak; Avrupa· ke ne dersin?" dedi ve bunu söy. Noter telefona dog 
_ _ ___ _ _ - da da değilse herhalc:e Afrikada- lerken elinde "Fransa" bankası konuşmağa başladı. dioiı?~. J:.~ 

d. dır." adına yazılmış bir çek tutuyordu. - Allo, allo, ne de .
1
_..ictl• ,. * Mef:,hur Amerikalı kftşif "E ı- k sı , ... , ıı 

Hektor Demur namına Hanri Ciddiyetle devam etti: Noter sapsan e ıefoflll ,ıı 
son" un hayatı Amerikada filme Demurla konuşmaya gelen adam birşey söylemeden te . ~~" 
alınmaktadır. E<lison rolünü bü • ciddi bir sesle: - Oğlum, buraya gelen esra- hizesini Hanriye uzattı~ şıııı 
\'ük kompozisyon artisti Spenscr - Amcanız ne Avrupada, ne rengiz adam bir deli değildir: aleti kulağına koydu" ,r: 
J A · Af -k d A bas.ka alemden gelen bir insandır, d d .,0ı 
T · akt ı·d·~,,.nu çocuk menkada ne rı a a ne s· uy u: b~" , . .,ı re;ı yapac · ır. ~ ı.,., n · al d d .. anlıyor musun? Esrarengiz bir Muh JTl "' ft" 
1 v • "l 'k R c. tcm~il yada ne de Avustr ya a ır. k . ., - ....... tere . iı· e e<e 
ugunu ıse n ı ·ey aun } • dedi. insan, hem de ço esrarengız. Hanri Demura söyle~" b:l gô'' 

edecekti-!'. Hanri, karşısında bulunan ada- - Korkacak birşey mi var?" min son emri üz~rı"~• .r 
• Sinemada gelin elbiselerinin mın aklından şüphe etmeğe baş- - Hayır, korkacak birşey yok, makinalı adamlar dıya ottf· 

ma,·i renkte olduğunu biliyor· ladı, notere baktıktan sonra: yalnız ihtivatlı bulunmak fena cektir. Güle güle bay n ~f 
muydunuz? Halbuki hep öyledir, - Evet, evet, bayım, anlaşıldı; 1 olmaz. Üzerinde kendini mü· Noter, Hanriye: ıılid' 
çünkü mavi renk sinemada beyaz amcam dünyada bulunmadığı hal- dafaa edebilecek bir silahın var - Görüyorsun ya. tı: t"l 
görürunektooir; kırmızı rengin si- de onu üç gün içinde ziyaret ı:de- mı?" !adılar bile!'' . ıcır' 

ceğiz, öyle mi? O halde, sevgili - Hayır ... Evimde bile yok!" Genç mühendi .. işı ~ ,. 
yah göründüğü gibi... bayım, siz onu yalnızca ziyaret Noter yazı masasına gitti ve lamak istedi: -nıerıı: 

* "Rüzgarın götürdüğü kadar .. , ediniz, ben daha ölecek bir yaşta çekmecelerinden birini açarak - Beni kasıracak de8ıt.l(ılı; ı 
filminin güzel artisti Viviyan Lcg, değilim. Güle güle bayım ve dün- içinden bir tabanca çıkardı ve - Belli olmaz: ma~ıııı' <'p1· 
bu filmllc meşhur oldukt.ı.n sonra yada bulunmayan amcama çok Hanriye ıızattı: mizden geldiği k:ıdar iJlldl ~.,,r. 
çevirdiği "Londra mahalleleri,, fil. çok selam söyleyin." - Al bunu. icim rahat etsin olmağa çalışacağız: Ş ~~~\ ıt 
rni ilk gösterileceği gece birdenbi- İhtiyar ve esrarengiz adamın ban!" Mühendis gülerek cevap cağın ilk şey, lıt-niın ·sı: ~ 
e hasta olmuş, hayranları sine - kuru dudaklarında müstehzi bir verpi: ayr:ılmamandır: ikin,~1 e<!'~ 

matla kendisinden im1.ı. istiyecck - tebessüm belirdi: 1 - Bu tabanca ile ne yapma mı cc bende kalacaksın. 1' jjl ı" 
!eri cihetle rek!Amı düşilncn film - O halde gidiyorum." dedi istiyorsunuz?" - Sizi rahatsız etıt1e.0~~' 
amilleri telıi.şa dllşmUşlcr ve niha- ve notere dönerek: "Elveda bay - Umduğundan fazla ihtiyacın bay Hanrion; korkrl1~1 fil 
yet bu milşkülti halletmişlerdir. - Yoooo, itiraz yo ' 

Malüm olduğu Uzere Holivudda A 111~ BUGÜN s Ri ~. ı·neı, ... ~d!l mırm~~mı bende yatacaksın.'' ,. 
ytld11..ın bir benzeri vardır ve buna !i!J"'' Ullil -Peki, öyle olsııtl· .edi 
çevrilecek bir Eıahncnin ışık tert i- ~ ~ bil) lil< "e güzel film blrd•·n: 1-= atıC' ~d' 
batı tamamlanıncaya kadar yıldı - !!S 1• ...: Akşam yemeğini be' aıe 
zm yerini tutmak gibi yorucu vazi al SAAOE T , 3 Ahbap çavuşlar - ıer; muhtelif mevıul3' t~ 
felcr verilir, Viviyan Legin benze- ~ 'ı ı· konuşuyorlardı. bıltı.ıflll~ bıı 
rine ilk temsil gcceııi yıldızın ye- ~ f AYDU f LAR d Yemek odasında 'fi o14ıı-
rinc sinema salonunda bulunması ~=~-~-:;;. DURAGI : H MAX arasrn a I"' yük saat, onbiri ç~ıd~rıdi;t i~· 
emredilmiş, kızcağız hiçbir §eyin ='"" l esnada fcvkalclde bir aıtı ~eÇ dl· 

bol bol imza vermiştir. ~ \o DON A:\IEClflE : BİRADERLER in ;:;; ye ve tir tir titreme~,._ 
farkında olmıyan "hnyrıın" l:ı.rına __:,] SONJA IIE;'l;fF: , i IIanri, bir sinir bulı~e b3şl~ 

*Cin Parker (Jean Parkcr) ko- ~ tarafından o~rı:ınıııı, e.ımı:ılııl:r. bir J (Türkçe ı.ö:ılü) ·::;; (Deva.ıll' ' 
cası gazeteci Makdonaldd:ın bo- ~ sliper mııı 1 J\ahkııh:ı tu!ıını -::_- '}J1lece11 

~=~;.,:~.~,~~= ·~~~~~; :~~:~ ~mırmınnıı~'llllllirııınınıı~mımmnmdllml!!:Jlmilllırnınııımnı~~wnıılllllllllmıım~ımımı:;;: Ni·::::: Aı ~ 
_Kocam Holivud hemşerisi ~ f)uG·u·N fAKSı"M Sinemasında. 2 Büyük~· ,~~JJ·~j!~~ ,~, 

::z,:~::;;,•;:;,d:~ bu bonim ~ ~) Jnckie Coopcr ~ ıı !~~~ .~:.~·.~rl•• LJ U ., U jl 
~?E:~fI1:~;:?i~~ ~ ALAYıNrtholomev!':AŞ"~;~!~~8~••r•k ~i- ll; W1ı~~İ 
temlP.kelerine dair hir propaganda ..., j '·' Af;ı 
filmi vlicuda getirmiştir. Bu filmin ÇOCUKLARI VASLARI ' ~r,{ 
~~;~~~~~~~n~li~::;!:~~~r~ ~ rıınılmle ·ı Türkçe ııüılil • nm~a ,arkrh ~ .. "' Pi. 'Y \~,J 
Rejis~r ve opı;_rntö~ bu rnr:u çcvi;- !! /s/mıbulda ilk defa l yeni kopya ~ '.;,, \w. \.-.,... f! 
ıı:ek ıçin ~nrkı. Afnkada yırın! hın ~ St•:ın<ıl;ır z • 5. l5 ,.e 9.80 'Y ~anslar: 11 • .;o - S.85 \'e 7.20 de -= 
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~l'lstof Koıomb'un 
~nıurtasına Do{lruo .. 

H X B E 1' - Aqam Postam 

Nevrorkta binalar dik, ağaçlar 
ramruyumrudur 

Hangisine?, ' 
- Şu mektubu Bay Atlamazoğ. 

-41-
~dııbiraz lYazan: Vculi Rıza Zobu 
~' d~ehre göz ataımı: f ne blribirimlze girdik •• Galiba bor • 
.... -:: detıııeıı, b: bu ıehlr, Man - cunu hllA ödeyemedik •• Her halde 
~~. Ceıuıb adanın Uetüne dünya kuruldu kurulalı, böyle su 
-._ ~~ d u deniz, §8.l'kı, gibi para harceden bir kavim yer 
~~bire nehlrıerle çevril- yüzüne gelmemi§tir •• Buna zengin-" "llztın ~lln·· Nehir de_ lik falan değil, buna bqk& bir teY 
L:- ceıı- n e b.17.iın ne- d 1 .""'k Q&" •• l'a&at .Aıne . er er .. · Başka bir ıey, .ına ne'! 
'-ı lebıt oJan N rikanm en Bilmiyorum. Bu tarzda par& kaza -
' ~ 11.elıirıere~orkun etra- mp sarf etmenin hesap Jdtaplarm. -
._, Çlde, Boğazı u clnaten de- da yeri ve ismi yok .• 

~""'-' ~ alan çl kJ:'ar geniş Dilnyanm yedi ucubesine N ev-
\, lfa."'1111 aı, Se tımz urur. york hiç 1Uphe yok ki, ıekizincl o-
' ~ ~ Zlehrile birleı • l&rak girm.İftir. Girmiş de, aynı se
'-~~il ~ve Dicleye ka- vlyede kalm1' da değildir. o, öte _ s·· ı.te ~'11 da aralan - kilerden daha çok acalptlr. Göklere 
~' attın adumm yakl&f&D binalarm. 'tepelerinde1d. 
~~·~?:::er... lnsanm gazinolar, eğlence Balonlan her 
~~. efe bir ttırıu halde Semira.mJai.n asma balıçele -
~~ rinden daha zevkli, içi aaanslSrlil 
~ bir~ heaapaız donan - hUrrlyet lbldell Jübiterin heykelin 
~ d~ler bu IUla.nn ü.s • den daha enteresandır· Kimbilir 
~· hlt rı.~&i libl transat- Efesdekl mabed, Nevyorktakl ı 02 
\ ı... •• 4da lerfıı içlnde cirit katlı binanın yanmd& nuıl bodur 
A.. "'hı.....-, battan qağr yalçm kalırdı. 
~~~· 'l'op""2;., 
~~ --·ne tararm· 
\ kahl&ra hrzrıı nıetroya var -
.._, ~11, Çarparemız. Bun _ 

~' ~ hiç bir yerinde 
~ ~ Yatlaıınuş büyük 
~ s: edilınez. BilyUk 
~ ~ caddelerinde diki· 
~ ~ :renıe1.11nJz. Parkm· 
,~. Ya.baııı, yanın yum 

\ ı...... - 9'iıırıe 
~' lt riıı hiç biri bu k&-

"' lllt :eeuı0rs1z değildir •• 
~ ~ ~ ~t~-Nevyorkta, çi • 
\ "'» d.&o-.reu çektim ı -
\..,~ ~ bUe ban&~ k&· 

~" bit ı~emıeu. Am&, 

~~ ~. bir ihs&nı olan 

~~~~:ıdec;!ar! 
~:'«l ~ et. \r aloa lllldlde a. 
>~ ~ '1ııa. leJDalara uzanan 

~' ~ ~çeıertnde çiçek 
~ ~ ceplerinden do • 

' • ' • itte bu sayede 

~ S:..:a-y; bir ma -

~ Ş dota'YI, Ameri
~ et .• ~tına pek gire -

~"e ı..__l'~raıtı trenleri
~ ~,~ teB&dilf e • 

~~~efil bu lehrin hey • 
-.:._, .. ..._ dir. Onlar da hrrl.. 

Vuft Rna ZOBU 

Askere Davet 
Befikt<lf .Aa. fUbeainden: 
Şimdiye kadar askere çağml

mıyan 335 ve 334 doğumlu ve 
bu doğumlularla muameleye ta. 
bi ve askere c;ağuıldığI halde 
herhangi bir sebeple geriye bı
rakılmış veya §Ubeye gelmiye -
rek bakayada kalmış ve askere 
sevkedilmemiş 316 ili 333 do -
ğumlu jandarma smı:fıııa men -
sup eratın aevklerine b8f}aııa -
cağından bu sınıfa mensup era.. 
tm ayrıca ilin edilecek olan gün
de sevkleri yapılmak vaziyetleri 
tesbit ettirilmek t17Be deriıal 
fS\Jbeye müracaat etm~eri 'ilin 
olunur. 

- Yan mlldttrtl JUllDI okaclu 
mu acabaf 

- Zumefmem. 
bmtls botl 

luna verir misiniz'! 

1940 Olimpiyatlarının 
Yaptlamıyacağı kati surette anlaşıldı 

- Hangisine efendim'! Onlar 
iki kardeş, Mehmet ve Ahmet .. 

- hmlrde evli bir kız kardeşi 
olana veriniz. 

Dilenci çocuk 
Polis, dilenci çocufu azarladı: 
- Hayliz, gene burada dilenL 

yor mu.9UD? Sana mektebe git de
mem.iş mi idim? Belshıldden Nldlrlllyor: 

1940 olimpiyatlarının temmuz a
yında bqlamak Uzere Helainklde 
y&pJlması evvelce kararlaştınlm11-
tr. Fakat efmdiye kadar vaki olan 
harb vaziyeti münasebetile 1940 o-
limpiyatlannm Finllndiyanm mer
kezi olan Helsinkide yaptlmasmm 
mUmkUn olmadığı görUlmUştUr. E-
88.llen evvelce olimpiyatlara fetl
rake karar vermiş bulunan }irmi 
yedi memleketten on yedi taneal 
harb dolayıalle bu oyunlara fetl -
rak edemiyeceklerlnl resmen bil
dirmişlerdir. 

Harb patıamazıdan evvel F1nlln
diyada olimpiyat oyunlan hazrrlık
ları fevkallde ilerlemJe bulunuyor
du. Harbe rağmen FinlA.ndiyalılar, 
1940 olimpiyat oyunlarmm Helsin.
kide yapılmam Umldinden bir &n 

ayn~la.rdı. 

Hattl FinlA.ndiyalılar geçlrdlk • 
lerl harbe ve içinde bulundukları 
vaziyete rağmen istikbalde olimpi
yat oyunlarmm yine memleketle
rinde yapılmasını ve Finllndiyalı
lara bUtUn dünya atletıerin1 kabul 
etme ,erefinin verilmesini temen
ni etmektedirler. 

istişare heyeti 
toplantlları 

Beden terbiyesi umum mUdllrlU... 
ğil yUkaek lstip.re heyeti dUn de 
Ankarad& toplanttlarma devam et
mittir. DUnkU içtimada 940 llelleei 
bütçesi müzakere edilmiş, ve bun-
dan eonra ceza talimatnamesi mtt
zakereaine geçllmlftir. Beden ter
biyesi kanununun tatbikatına ait 
olarak merkez istişare heyetince 
tan.zim edilen nizamname tcra Ve
killeri Heyetbıce tetldk oltıniDM
tadir. 

Betiktat halkevinin 
üçüncü lar koıuau 

Eetlkt.ae Balkevlndeo: 

Evimiz tarafmdan tertib edllea 
kotu m118abakalarm& devam edo. 
mektedlr. Uçllncll koşu 7 ~ 
1940 pazar gUnll a&bah saat an 
birde yapılacaktır. Mtııl&baka m,. 
lfktatta Akaretlerde Halken :tu .. 
raimdan bq1ıyaealrtır. :A.tıetıena 
n 1ayın bakemlerlmisln vakt!D& 
81'1mbde bahmmaJan r1ea altmtff. 

FinlAndiyadan çııkan ve FinlA.n -
diyaya gelen mektublar üzerinde 
hAIA olimpiyat pulları görülmekte
dir. 

B Millf takımımız 
Bükreşe gitmiyor 

Futbol federasyonumuz tarafın
dan yapılan programa göre futbol 
fi. milll takımmıız bu aym 14 Unde 
Bilkreote Romen B. millt takımı i
le bir mll.sabaka yapacaktı· Fakat 
bu temas şimdilik şartlarda muta
bakat hA.stl olmadığından geri bı
ralulmıştır. 

MııırdalCi atletizm ve 
güre§ temaalan 

Mnnrda beynelmllel kızılhaç 

•menfaatine tertib edilen Türk -
Yunan - Mısır spor temasın& atlet 
ve gilreşçilerlmizin hiçbir tenuıilt 
mahiyeti haiz olınamak ve sırf bir 
emrlhayra hizmet için 1'tlraklerl 
esas olarak k&bul edilerek Muırr 
spor teekilltmın davetine bu şekli
de icabet edilmesi pıerkez istişare 
heyetince karar altma almmJŞtır. 

Maki mağlup oldu 
Dünya mukavemet ıampiyonu 

Finllndiyalt Maki Amerlkada eon 
defa yaptığı iki millik bir koeuda 
Ralf Şvarzkopfta mağlftb olmue
tur. 

Maka .Şmeling boksu 

Çocuk boynunu bUktU: 
- Gittim polis amca, mektebe 

gittim ama kimse sadaka vermedi. 

KÖREBE OYNIYAN ASKERLER 
Ebe - Bir, Ud, üç yıldız... Bul

dum, bizim general ••• 
- Fransız karikatürü-

İsviçre fıkrası 
Bir ecnebt diplomatı, lsviçre 

başkumandanı general Gizana IÖY
le dedi: 

- Bizim aeluen milyon nUfwnı
muz var· Buna mukabil nüfusunuz 
o kadar az ve memleketiniz o k&

dar kUçUk ki bahse bile değmez. 
Size taaıTuz edersek çok mUpUl 
mevkide kalacağınız muhakkak. 

General ıu cevabı verdi: 
- Hakkınız var ekaellns. Fa-

bıralanıyor kat kareılapcağmıız mt1f)t1llltm 
FAkJ dUnya ağır llklet bob en çoğu, memleketimizin çok kU

l&DlPiYo~u Maka Şmeling, bobu ı çUk olma.sı dolıcymile dilfm.an a.s-
blrakacagJ rivayetlerini tekzlb et., "'e • rinl ..- __ ,_ b lm-'-
mektedir. a rıe ...... e~ yer u - me-
Şmellng bu yas Coe Lulzle bir aeiesinden ~ kanaatinde -

mUaabab yaıpmayı düeünmektedlı'. yiJn. 

S ~ ~dt!ll almıtJar •• 
~ ~ ~ kunnqlar. 

'"' ~er llO'kalı: ve her 

~ '" ~ k~P?Wer ım • 
~~~-a.ı.~ ler. Ya, adayı. 
~~el'l'' lrb;ya baflayaza 

\.' ~'lT-P&mna kar ~ lllıt a&b!ıı lezıelerce lak • 
ilim adamlarının •• •• omru 

rı..' ~e flkır Yoran bl • 
"-'~ için, bu uma köp ' 
~ '-~ ~.;: '-ttlnden ge .. 
~ ~ ~ ~verir. Bir 
~. ~ lut: Tatıı bir he-

~· :.~ b::: da kendimJze 
~ ~ ad kaı>ııınz, .• 
• ' ~ - ect1ııın l&yılamı • 
~ .... 'l',~ e:ıldUhnu eöyler • 
~ ıı.._ ·oıı ~orurn aaııma .. -.._ q;._~l'l, ~er gibi, o • 

BUyUk fizik lliml Branll'nin, btr .. 
kaç gün oluyor, doksan altı ya.. 

8JJlda vefatı, çok yqamak isti· 
yenlerden baztla.rmı • tabii, ve.. 
fatmdan dolayı deiil, o yqa. ge1e
bllmit olmaamdan dolayı • ll't'br· 
cUr1DJ1 ola& genlrtlr: Bir Jdtlniıı U• 

zun &nnr anrme.ı bqka1arma da 
umut verir. 
Gene çok ya,maJr istiyenlerden 
baztlan da, belki dlleUneceklerdir: 
Bu muhterem adam acaba namı 
Y8f&JDJI da o yq& kadar gelebll

mil ?. Çok y&pmll bir adamm y&f&YJI tam bqtalarma da arnet 

YazAn: Dr. G. A. 
diklerine taaccUb olunur. İlim adam1armm hemen hiçbirisi gerıff 
nefee almumı bilmez. Kitabl&rmm a.raamdan yahut lAboratuva
rmdan çıkıp da b1ru kırlarda doWpak hatmn& gelmez ... Çoğu
nun. uykum da fntizamınzdır. 'Bafladıfı bir ilin üzerinde bütün 
,.ecealni uykusuz geçiren ilim adattılan çoktur. Zaten fikir iel u
Jııbıllğl Jsted!ifnden pek çoğu pce '81ıprıayı tercih eder. Bu hal
ler fneanm am.rUnn Jmaltacak s1bW 1&11nnr. 

Böyle ~lduğu halde Wm aifamtan bUtUn iıı.sanlarm arasında 
en cok yqıyaııla.rdır. En bqta lı~ llimleri gelir: Vaaatt ömUr
le?l 70 yd, IOD?a rlyulyat llfmled 69,5, daha eonra Branll gibi 
fizik llimlerl 68,7 ••• Uat tarafını a)'ID!yaCağmı. Branll şimdiye ka
dar dolman yqmı geolrmlf 7 ~ l:Umhıln aeldzincisi olmqtur. 
Bunlarm ~ en çok yaeıyan le~l olmuetu. 103 yqmda ve
fat et:mlttf. 

~~ llıatn. l'llraya &S .. 

'9'~~ ~~~ler .. Sayı 
~~·~ ~daki bay• 
~~ ~ltıı. kfaata. Yüaek.. 
~ ,, ' ~ Uleaiııi aşkın, 
b.. "'llıı b~··· b Gualata ile iki h tlim adamlarmm •--" hem- :,a_,__ h-.... -'-"''· g-tiği halde 1 

~ .-ıu o Az. veya çok yapmak, er eeyden &ıce, dolarken her fnsanm umn& ..... uauııa -'4WLU """ 
_ llN_ "7'• l'erıu' ~attm birlikte getirdiği hayat eerma.yesine bailıdır. Bu sermayeyi tet· neden uzun oluyor? Yapma tanlan fntlza.msJz olmakla beraber 

l'lı. k ~ aı-- erfıı elinden udlr ı 118.kin olmasmdan ileri gelae .,._.,._ 1llm adammm hayatında, bir 
·'CI bJt ----.Iar kil eden ıey de veraset kuvveu • çimizde ifllyen bir kimya u- o-· ~a. 
~ ~I ha~ ·• Bugün, ati var. Hayatım:rzın her sa.fhur gibi uzunluğu ve k:ısalığı da 0 kere, p&k çok 'Jdımelerin amrUnn yıpratan hmı yoktur. Gerçekten 
~s f~ fisltiyesi gibi saatin kurulquna bağlı. Kalblmizfn vurql&rm1 o saatin çıkardJfı ilim adammm çok para kazanmak aklına gelmez. Zaten para ka-

'b bı..-•• ..;, Dlilyarlarm zanma.k da fikir 8arfma IUzum ..-. .. -:ı:~-den para k•nnmak ı...ı-·~ -.ı_" tik, tak seslerine benzetirsek bir lnunm içindeld saat en çok bir a ......... W6'" ----- ..,.... 

'-l loıı..' dlhıcu e baha biçi· milyar defa vurmak i~ turulmut derler· ÇUnlrl1 kalbi bir mil- sarfedeceği fikrlnl ilim işlerine k&rlt hıyanet gibi tellkki eder. BU-
\ 11• ,_--ara ıibı Ankara ile, rd f b tün emeli ilim yolunda bir yenillk bularak insanlara hizmet et-
~~tıı .... lltı ıı--... _ bir ley. Ya. ya an azla vurmq insan Wnmez. Ancak bir milyardan daha kti uğu 
~~"'·" -...ıı._, d az nekadar vuracağını da önceden anlamak mtlmklln olmaz. me r. Buld yeniliğin derhal pratik bir neticesi olup olma-
~ ~' 'e hltıt! .• ;,. __ ~ ayn~- Herkesin ömrU doğarken getirdifi hayat sermayesine bağln111a dığma da ehemmiyet vermez. Yeni doğan bir çocuk gibi, ilim yo-
~~ )h...~ -......ııun, UZ&g& •J- l d dana artl 

MUşt.erl - Ahçı hakkındaki tık. 
rlml kendisine !'öyledinlz mi! 

Garson - lsb:ı.tmı )'Uz\lmde 
görmüyor musunuz r 

Temizlik 
Arkadaşları arasında temlzlliile 

tanınmışlardan değildir. Geçen gün 

~ö~le dJyordu: 
- Biraz dalgmlığmı vardır. Fa

kat not defteri kullanmam. Ur.ut
maktan korktuğum şeyleti bcynz 
i:'Ömleğim.in koluna yazarım. 
Muhatabı gUlümsiyerek: 
- Ya, dedi, şu halde cebinde 

daima bir tebeşir parçası bulundu
ruyorsun? 

Kadm - Etra.ft.akl bu kadar 
çok yeıllliğe ppkamm rengi uy -
ıilbyor değil mi f 

Fransız hkrası 
Me:ytıanede bir adam aöylenJ~ 

duruyordu: 
- Nazi erkAnı için seve seve 

aylarca çalışnım da Reno kabine. 
8l için bir gUn bile '1&lılmam! 

Bu aözler meyhanede bir fll'tı. 
n& kopardı. Polis çağınldı. Gelen. 
memur böyle tefevvUhatta bulu • 
nan adama sordu: 

- İsminiz nedir? Ne Je yapar.o 
SJJlIZ? 

Aldığı cevab §U oldu: 
- lam.im J an Lapel. Mezarcı "' 

yım! 

Mütterl (Tezgi.btar 
Sizde 11utiyen var mı f 

- Hayır erendim. 
- Tebrik ederim. 

Vecizeler 
* Fakirin birçok ııeyl ebiktit1 

haaiai.n her ııeyi ! 
- La Brilfer -

• Temiz bir vicdan, yut.ıklarm 
en rahatıdır! 

- Lö Bayyl -
* Birisine iyilik yapan adam bu

nu unutmalı, iyilik gören ise hiç 
aklından çıkarmamalıdır. 

-Madam Eue-
* Hiçbir zaman intlhaplardan 

evvel, bir harb esnasında ve bir 
avdan sonra oldufu kadar çok ya
lan söylenilmez. -...'.. ~-·:tı b...'...~lıi: "Şu gör _ d&, yapmak tarzmm da o sermayeyi çabuk veya geç bitirmekte :Ut~m. ey çık an her yenWk iıısanhğm istikbali için: bir u-

."'t'dh_- -~. -~IQ!lbı la teairi olduğu eUpbeslzdlr. !Manm tutuldufu tUrlU tilrlU hastalık- - Blmı&rk -
tı..:~ 6 bir taayonu i· 1 h t lnl -'-·•- "'""' t * Herk"'•m' dostu olan .,.

1
-·enin ~ ......_ ~: lllrÇU}(ur a!;Jnafa ann aya sermayee Çauux. 1.u..eten ıebeblerden olduğu da eUP- lim adammm dllnyada gördtığll en bUyUk mUWat, uzun l5- ""' .r..uuD 

&...,, ~ "-- · ll:ıil hesizdlr. mUrden ziyade, nekadar yqasa ~bir \'&kit bunamamaktır. Ger· dostu değildir. 
~ M\.. -....._ Yon dolar- TJ• 1 dn..n..n•nn .. ._ _ .. __ , _.._. - İspanyol darbmı--11 

-
-Ql ~~ f DUY e "19'4A'W C8, &Jmı llUIWU&rmm Çok yapmıyacaklan ÇQll.&.eD illnı adam] an arumda • beyninde bfr hastalık Olma.zs& • bu,. ~ 

· ·• Altı 'Dı-...JI... 14' Allah insana kon11..,..,a .kabilı' -~~"Rlı toprak b annolunur.: ™A'ıjU& .... un m!deel bozuktur, onun için pek u yer- nayanlara mJsa1 yoktur. DafmA işUyen bir Aletin paşlanmadıfı ....-
'1... ~ btr '---~,1 11 ler. Fikirle çalıpn adamlann o tadar az yemekle nasıl yqıyabfl.. gibi... G. A. yetini verdi, fakat bunu alan ka-
-~ ~~- ~~ 

""-------~~PZL~bef--=-~ef-____________ __:_:__::_~~--------~~~~~~~~--------~~~~~~~~--~~~~=-==.:~--~=-~İtal)'aQd&rbDDellell-
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h•••ma~~!,~~~- Esnaf muayene Muayene ücreti Milli Ş~~ (Bat tarafı 1 incide) 
caklardrr. Mükellefiyet, maaş ve 
ücretin veya kazancın ve bekar. 
lığın devam ettiği milddetçe 45 
yaşına kadar slirecektir. 

Devlet, idarei hususiye, beledi
ye ve!air bilcümle mücsscsat ile 
şirket ve ticarethanelerden alı· 
nan maaş, ücret, tahsisat ve yev. 
miyelerin kazanç vergisi bu ver. 
giye matrah ittihaz olunacaktır. 

Nisbet kazanç vergisinin yüz· 
de onudur. 

Vergi varidatı devlet bütçesine 
irat ve Sıhhat Vekfileti bfitçcsi· 
ne masraf kaydolunup çok çocuk. 
lu ailelere dağtttlacaktır. 

* * * 
Bu teklif, bekarlardan vergi 

alınması hakkında şimdiye kadar 
Mecliste yapılan teşebbüslerin il· 
çUncüsüdür. Diğerlerinden farkı, 
cvlcnmemiıı kızlara da teşmili is· 
tenilmcsidir. Ankaradan aldığı • 
mız bu telgraf üzerine halk ara. 
sında bir anket yaparak teklifin 
nasıl karşılandığını öğrenmek is
tedik. 

Bir muharririmizin bu yoldaki 
temaslardan aldığı neticelere gö· 
re, yalnız bekarlar değil, evlilerin 
bir kısmı böyle bir vergi ihdasına 
aleyhtar görilnmekte ve muhtelif 
sebeplerle evlenmiyen insanları, 
hayat pahalılığı şiddetle hilküm 
sürdüğü bu sıralarda böyle iktı.. 
udi bir tazyik altına almağı doğ. 
ru bulmamaktadır. Rastgele gö. 
rüştüğilmilz vatandaşlann söyle· 
diklerini aşağıya kaydediyoruz: 

Taksimde oturan öğretmen 
Melahat Güler: 

- Ben evliyim. Bununla bcra.. 
bcr böyle bir vergiye aleyhtanm. 
Bilhassa evlenmesi sadece kendi 
arzusuna bağlı olmıyan genç kız. 

.Jann bu vergiye tabi tutulması 
hiç doğru değildir. Eğer muhak· 
kik bir vergi ihdası lazımsa bu 
yalnız erkeklere ait olmalıdır. 

Yataklı Vagonlar milesseacci 
Sirkeci gan §efi Rıza Ertu: 

- Yapılacak iş. memlekette re
fahı temin etmektir. Ancak bu. 
nunla mesele esasından halledilebi 
lir. Böyle vergi yoluyla maksat 
elde edilemez. Zaten bek!rlrk da-

Gizli 
Vesika 

retle bir verui konulmasına vazi.. fanorlarında (Bat tarafı . .sa b 
t>" t' • ı • • de rekıine ha.li lçtiırıawııecJisl 

yetleri müsait olsun! İ h 1.f I peşı O USU U na.n hlalat~·a umuint aı bil 
Galatada Aranr•"'ii mahalle • a f a J d ve 

r- -bir meclislerin e d• '· sinde oturan Mehmet Faik adlı """ ruD " i'f'f 
bir banka memuru: Para mukabilinde has- Bir mt.ı<!aettenberl b&z:ı doktorlan· Buna mukabil, verem oları in. ~ h~~r~~~:u~iı:rı1 JIP. 

- Vergi ile bekarları evlenme- talara sağlam mızm muayene ccreUerlnl peoin ol&- zın babası ne yapsa beğenirsiniz? tarla. karar verilmiştirh'.--h tıll 
ğe teşvik etmek dü~ünülilyorsa rak aldıklarmı ve ancak bundan son· Arkadaşım doktora muayene ve Bu karar bütün ee I~ 
yanlı§ bir yola gidildiği kanaa • raporu verilmiş ra, kendilerine ba§vuran ha.atayı mu- tedavi ücretlerini vermedi! Ara.. vilk bir sevine uyiı.ncf ~ ~ 
tindeyim. Evlenmek, her feyden ayene ettiklerini, bu meselenin bazı dan tedaviyi müteakip biı sene halkımızın minnet v~ . ..+ur· ıl 
evvel hayatı U<:uzlatmakla milin. Belediyenin esnaf muayene komls- §ika.yet ve dcdlkodular:ı. yol ac;tı"ını geçtiği ve 0 zat ta borcunu ver. terine tercüman olnıwı~'lltl~t 
klin olabilir. yonunda muayene edilen esııa!a alt yazmı§tık. Hat~. doktor Mahmut A· memekte inat ettiği halde milda. Bu ma.kı::atla savın eti ~cııı". 

Bugünkü kazancıyla kendisine bazı ııhhat raporlarında tahrifat ya- taya müracaat eden ecnebt bir ha:!· vi hekim ağzını açıp bir laf aöy. riva.setinde t~ekkill ed tsJ!l'P. 
bile bakamıyan bir vatanda~, elin pıldığı ve ha!ıta.ııklı olan btr kısım tanın pcştıı para Lltenmest ve hekl- lemedi. te derhal faaliv~. bd~ I~~ 
kızına bakmak mesuliyetini nasıl e.mata bıı sayede "sağlam,. raporu min yUZUnü görmeden: Neden? Bu eserin sene ıçtn ıtsr 1 
üzerine alabilir? temin edildiği a.ııla~ılmı~ ve tahldkat '•- Bet ltra vertnl.z!" talebi ile Bu psikolojik bir meseledir Malatya ve Malatv~ 

0
1acV 

Zorla evlenmek olmaz l Vergi, yapılmlftır. NeUcede komlıyon oda· . k&r§ıl&§mam üzerine muayenehaneden ÇtinkU. doktorluk fazilet emre. büyük bir bahtiyarlı 
sadece bek!rlan tazyik etmek, cıamm alA.kadar olduğu görUlmtıı ve ~ert döndüğü ıaytuını kaydetm1~tlk. der. Hekimlik biraz da misyoner. tır. 
geçimlerini gliçlilğe uğratmakla odacı tse bu ta.hritin kendi taratın- Bu huswıta malQmatma müracaat liktir. Mesleğimizin mukabili pa. ---------
kalır; hiç bir fayda vermez. dan değil, komlayon kA.tlbl ta.rafm· ettiğimiz doktor Mahmut Ata. bu ra. yaln.u para değildir. Biz, ına.. 

dan yapıldığmıı kendisinin anca.k bu hastayı bllmedlğlıı1, f&ka.t ''peşiıı p&· ~ b" b · il d · • Hüseyin Şakar adlı bir me· nevı ır mec urıyet e c ınsanı 
mur: raporları alA.kadarlarına vererek pcı· ra,, almadan haataıarma bakm&dıgt· vazifemizi görürüz. 

ra topladığım söylemiştir. Odacı ve 111, soıı on 1enedenbert bazı ha.sta.la· O • · " · ., 
- Henllz evlenebilecek kız bula nun ıçın, peşın para ınese. kAtlp ha.kkmdakt tahkikat evrala IU· rm ahlA.ken tereddi ettikleri tçiı:ı bu· ı • · ·· k b"I dil · 
madığım ir-in bekarhğımı muha- esının muna aşa ı e e eıruyc. 

:s- zumu muhakeme taleblle vtıft.yet lda· na mecbur kaldığını IOylPmloUI W• k .. 
faza ediyorum. Kendı"sı"ne gu'"ve- çegıne annm.,. - re heyetine verllmlştlr. "Pa.şln para,. nokta! nıızan Jıaklmı * * • 
nebileceğim bir e§ buluncaya ka.. dakl dll§üncelerinl öğrenınak tatedltt· Doktor İhsan Arif Derman dL 
dar, vergi konulsa da evlenmem. mlz profesör doktor NAzım Şakir. 
Binaenaleyh bekarlık vergisi bir Abluka doktor Ali şukrU Şavlt, doktor şukrU yor ki: 
kısım vatandaşlan ~ yere za.. Ertan ve doktor Emil Orf&nldiı ıae. .._ Pcıin para mcaeleaini tim. 
rara sokmaktan başka bir •eye diye kadar dü~ilnmedim ve mua· 

k 
~ ( Ba,taraft 1 incide) gazet:emi7.e verdikleri beyanatta, yene ücretini vermiyen bir has· 

yaramıyaca tır.,. Diğe ta.raftan •-gU'- h--'-' e doktor Mahmut Atar.m ftkrine iştirak 
Sirkecide tercüman Fahri Manav- r .uı u. ~a:.&Y . tayı da kapıdan çevirmedim. Bu, 

otlu: na.zm lord Halifaks tarafından da- etmem.§ler, hUIASJ.ten: kanaatimçe yapılacak bir muame. 
vet edilen Balkan hüktlmet mer- ,._ Paran olııuyan hutayı kapı· le değil' dir. M••lek ha-v.:ıı"·-da - Evlenmeı:nf§ her fnaanm elbette 1n .._ J_........, 

kendlslnl dü§Undll.ren bir aebebl var- kezlerindeki gUlz diplomatlarmm d&n çevirmek doğru değildir." (!eml-· böyle bir hareketi hiç bir .zaman 

dır. Bu mani ortadan kalkmadıkça 8 NU!anda Londrada bulunacakla - !erdi. da ij:ıtiyar etıni§ değilim. 
vergi Ue tazyik edilıe de evlenemez. n tahmin <edilmektedir. GörUşme- Bugtlll dıter maruf heklm!erlmlzln Zira, doktor içtimai faydası o.. 

lere gelecek hafta başlana.ca.ktır. söyledlklertııi yazıyoruz. lan bir unsurdur ve muhitine ha· 
BekAr vatanda§lara hak.sız yere aıkm Parla, 8 - Journa.l gazetesi baş.o * * * diın l 
tı çekUrmekten ba§ka bir ı11e yara- makal l d · o malıdır.,. 

k ea n e umumt fikri eu •u- Op·-tıır doktor H"- Bu- • * * mıyaca böyle bir vergiye aleyhtanm. retle hull.sa etmektedir: ..... v cızun 
lımıtnln yazılmasını lıtemtyen bir "Harb yavaş yavaş haldkt çehre- m1n diyor ki: Diğer tara!tan diş tabibi Bedri 

gtımrUk mUdUrU: - BekA.rlara vergi slnl göstermektedir, Bu bir muha- ••- Hekim, evvel1 insant dll. Gilrsoydan ıu mektubu aldık: 
konulması birkaç defa dUoUnülmll§, sııradır. DUıman ma.hrumiyet önUn. §Unce ile hareket eden bir ta· "Muhterem efendim. 
takat neUccsız kalmı§tır. Bunun tat- de teslim olmaya mecburdur· Bi- hıstır. Para meselesi, tali derece.. (Muayeneden evvel muayene 
bik kabillyeU yoktur. taraflar gizli veya açik bir şekilde de kalır. Peşin para almadığım Ucretini peşi almak usulü) an· 
Bcyoğlunda oturan tercUm&n Ya- Almanyayı bcsllyebiliyorlarsa, ya,... gibi, hasta, ameliyattan sonra da ketiniz, bizler için çok enteresan 

kup Çağatay: şama.k için satmağa ihtiyaçtan var bunu tamamen veya kısmen ver- bir mevzu olduğu için, biltiin mca 
- BekA.rlarda.n Tergt aımam•lt, demektir. Bu takdirde panı:ııı sağ- mese vaziyeti yine sükunetle kar. lekdqlanmı alikadar etmekte. 

fakat müesseselerde çalıp.n evlllere tam olana müracaat mecburiyetin· §ılarım.,, dir, 
ve bilhMaa çocuklulara daha fazla dedirler, Şimdi hakild kıymette * * * L~kin bu İ§te, asıl bi% diş he. 
maaı Yerilerek arada btr fark bulun. parası olan taraf yalnız müttefik- Doktor Bahri lımct diyor ki: kimlerini dinlemek l!zımdır. Dok 
durulmalıdır. terln ta.ra.fidir ve ticaret için "- Esnaf Cemiyetini, kendile- tor arkadaşlarımıza nazaran bi· 

MaIQmatma müracaat etttğtmh: elzem olan denizlerin hUrrlyetl rlne hastane yaptıklan için tak.. zim halimiz içler acısıdır. Zira 
bazı maruf zevat da. bekArlara vergi mllttefiklerdedir. dir ediyorum. Her teşekkül, sıh· biz doktorluk emeğimizden bag· 
konulnınmıa aleyhtar olduklarım ifa· Tuhaf bir harb. Fakat hayrr, tu~ hl varlıklarını kendi kendilerine ka aynca, hastalarımıza (platin, 
de etmekle beraber bu b&hn lalmlert hat bir harb değil, Almanya.nm dilgünmelidirler. Ferdi ve ailevt altın. takım di2 Vi! saire) gibi 
nJn knrt§tınlmaımıı Jstemı;mtglerdlr. ba.sbayağı muhasarası mcvzubaha- hayat ve cemiyet bakımı yükleri. sermaye koyaraktan tedavilerini 

t.Ir .• , ni devlet bUtçesinden beklemenin bitirir, çok defa paramızı tamam 
daima umumt aervis itibarile bir alamayıp bakakalırız. 
çok ~ikliklere ıebebiyet vere· Benim bu hususta canrm ço1ı 

23 Alman. 
ta~telbahır~ 

Şimdiye kadar f r tırıl~ 
lar tarafından ba ;. 

ı.oncır. e - Jl'ranJld ~ ~ 
n be..tıriye enctımenfıı~ ,s ~ 
nıosunwı ofmdiye )tadat ıı ~ 
t&htelbahh1 batmxıl§ oıduP 
eylemiştir. ııdl' fŞ~ 

Bir ha!tad&nberl uıUtt~ 
ıan htçbir Alman tabtıı1 eıı ~ 
cavtızüne uğrama.rn~ıarcııı;~"ı 
Alman tahteiburıerlJ11D ll§l'uı&ll 
için günden gtllle artaD ıxı ,1 
!edilmektedir. ıJIJt" 

(Harp faaJJyetlne dSlr ) 
berler 3 tıncll ııayfaınıı~· 

·hs~' Zam lavı ıilte 
Mayıstan evvel ~~' 

müzakere -ve iJ1 
edilecek ~ 

Ankıı.ra 6 - Mecllı bU~tıl~ 
n1 paznrteıd gUnU l{ecllS 1ıcıo1 
eonra toplanarak yeni :ıo .. J~;,.,r 
jesln.l mUzalfereye ba~ıo· ,,. ~ 
Diğer taraftan günJı-Olt ,~ -

lar encümen!, iktisat eJI~ 
müzakeresi bfUrttmı, ow,ı..r::ı' ~ 
!arma alt kanun lAyilıV'" ~JI""' 

kereye bqlamıftzr. BU~" 
mayıstan evvel Mec11I _..f)y.'> 
tinde J;Öl"Ü§Üleceği anı~ Yeş ilırmak suları 

inmeğe başladı 

ceği filpheaizdir. İnhisar idare. yanmıştır": Buna ragmeh, öCtı da. ' 
teri, hususi şirketler, belediyeler, ima parayı peşin -.! q)makLuswU..1 
kendi ıırhhat mliencselerini, rcs· niln imkansızlığını görüyorum ve • •· ı 
mı ve umum! devlet mileıısttele. lev ki bir inaan çok kaba olaun, ~Si 
rlne muhtaç olmıyacak tekilde yüzü tutabilsin. . ı·ngı'lı·z - fraıı a (Bat tarafı 1 incide) 

gGnden itibaren aktarına ıuretile 
milnakale temin edilmesine çalı
tılrnaktadır. 

SeylAp dolayısile Kızılay umu. 
ml merkezince Amasya valiliği 
emrine 3500, Tokada 1500 lira 
gönderilmi;ıtir. 

TOKAT VE ERBAADA 
VAZIYET 

Alınan haberlere g~re, Y eıil
ırmak •ulan Tokat, Tuı1ıal ıose. 
sine muvazi olarak devam eden 
10 bin hektar mezru sahayı kap· 
lamı§tır. Sularm yüksekliği bu sa· 
hada bir metreyi bulmuştur. Bir 
kaç köpril yrkılım§, bazıları da 
yıkılmak tehlikesine maruz kal. 
mışlardır. Turhal tamamen su al
tındadır. Evlerin çoğu boşaltıl -
mıttır. Halk yüksek yerlere ku _ 
rulan çadırlara iltica etmektedir. 

kurmalıdırlar. Tanıdığınız, çok hUrmet etti -
Geçen ııene yaptığım Amerika ğiniz ve her hususta itimada lL ·ıı f ki. 

seyahatinde Nevyorkun muazzam yık bulduğunuz, milncvver bir 1 1 a t iııtİJt1 
srhhat müesseselerini ziyaretim şahsiyetin daha işine hatlar baş. f1 "" 
sırasında, gördUğilm milkemmelL lamaz "paranın hepsini pcıin ve· (Ba, ta~ tl~, 
yet ve bollukların sebebini araş· receksiniz .. ,. diyebilmek çok gilç- 1.ı:Utehaıımalar taratın~~~ 
tınrken, müesseseyi gezdiren mil- tür. Lakin ne yazık ki ekseriyet. len neUcelerin ynıaıek ııer'" r.ı • 
dür bayana sormuştum: le alacağımız bu şekilde hiç um. önümüzdeki lçtimamda. 9ıJ,ııı" d' t41 

••- Hüklımet ve belediye, mü. madrklanmızda kalır . ., lhUmal dahilindedir. SU~ bil fı. 
eısesenize, bakım itibarile ne ka.. defi, lk1 müttefik devlet 0ıııP. ~ 
dar tahsisat veriyor?'' elbtrllği vtlcude geUrın~,ıJP ~ 

Muhatabım, bana, gillerek ıu ı · ı · k " h blrlıtt hakikatte, tk.1 ~~ ~ 
mukabelede butunmuıtu: ngı iZ er anı ar- ~s=:~k=~ :ır~~: 
"- Umum! devlet bakımı ha· b · · halinde t.evhfdidir. aatt' sııİiJıll" ;: 

rldnde, aıhht müesseseler için iye reis 1n1 n 11'ran•yı alA.kad&l' ede\ 01' ~ 
devlet bütçesinden tahsiat alacak ıwlelert mu.zaker• etın8 etJıo" 
olursak, tabiatile bu milkcmmelL beyanatı ırra.nauı _ lngUIJı par~ ·"'.ı 
yeti, bu bolluğu göremezdiniz. JD'>.,, • 
Müessesemizin gördüğt!nüz vazL 81 blle mevzub&batır· tf ~ 

Almanyay& ou clbed,el' )~~ 
yeti, husust elemanlar tarafından (Ba~ tarafı 1 incide) makııadile onun tar&fı:P ~1,. 
temin olunmuştur.,. mantar için her şeyden fena bir cak herhangi bir ıe:ebbtl't ı:ııııııı 

Anlaşılıyor ki, her srhht teşek· haldir, Almanlara bir "yıldmm ve lngtıterenJn aarsıtınaı (/!J' 
külün kendine mahsuı teşkil!tı harbi,, ve diğer birtaknn şeyler aile kıuııııaşacaktn'· _ı .. fıı. &Pi 
sayesinde mükemmel hale ifrağ vaadedildi. Almanlara •'yıldmm t~ ~ 
edilebilmesi mümkilndür. Bu ııu. harbi" yapılacağı vaadinde bulu- tncD!~ ;~or: ,t"'~ 
retle, bugünkü karışık vaziyetin nuldu. Fakat böyle bir ıey olma- "İngiltere ile yrsn'•e~ tedııJ!if 
tamamen ortadan kalkabileceği dı • ., ebedl ittifak fikri bir U:oer o~11,e· 
hakikati de kolaylıkla görülebil. Sovyet .. Fin harbinden eoııra abtem doğmasına ~~ııel rıı tll r' 

Her safhası emsarsiz bir merak 
ve heyecan kaynağı olan 

Kelkit çayı da mecrasından ta· 
tarak Erbaa kasa basının kenarına 
kadar olan ..halan istil! etmit· 
tir. Erbaalılar evlerini boşalt. 
maktadırlar. Kızılçubuk, Andı • 
nn, Mülkbudu ve Gemibudu köy 
teri ve ovalar ıular altındadır. 
Kızılay köylere çadırlar ve er -
zak dağıtmıgtır. 

GOMOŞANE HEYLANI 

mektedir. Sovyet Rusya.da ta.haddüa eden va.. Bu alsteme beyııe.~"11%1 d~(4t' 
Ammeye taalluk eden bu tek- zlyete telmihte bulunan tronaide betlerde barış ve ~~ 

lin haricinde, yani şehirdeki hu. !1Öyle demlştlr: lan diğer milleUer de f1. 
susi hekimlik te "aile hekimliği" "- Rwı~·a, U%UJl mUnakallt yol- bileceklerdir. _ •• ır~t il'~ 
uası üzerine istinat ettirilmelL lan yllzllnden hayli zahmet çek - 1Jc.i memleket ua-:;1~rer:;rı,~ dir. Medeni cemaat terbiy~inin miştir. Birçok defalar Rwılar, bit- ya.kında bir nutuk Jtı e~fit'- ar 
tekamülüne ermi, memleketlerde- kin bir hale gelm~lerdlr. Çünkü kt. len Fransız ve tngl p~~tır 
ki cereyan eden haller, buna srü. taatı ve malzemeyi memnuniyete tarafm~n tetkik ~-at ~e Zab a ve casus

luk romanıdır· 
YARIN "SON DAKiKA,, 

da neşrediliyor 

Ankara Cad esinin en işle!< varJnde 
A 

an 
Vakıt ı atbaa s ı ıdaresine müracaat 

· . " .. ~. "': · ·: ... :,- .. : ....... , '·' -. ~ 

GümüfA11e, 5 (A.A.) - De. 
vamlı zelzelelerin tesirile çatlak· 
tıklar peyda eden merkeze bağlı 
Edre köyünde altı hanenin bu • 
lunduğu arazi parcası dereye 
kaymı§tır. Evler tahliye edilmi~ 
tir. İnsan ve hayvanca zayiat yok 
tur. Heyelan devam etmektedir. 

Kuzu fiyatları düşüyor 
Trakyadan kestlmlt kuru mUvare

datı artmıştır. 1Jus11nkU parti ile ti· 
yatlar toptıın 40 kuru~a k&d:ır dUt· 
rnU§tUr. 

Avukatlık ücreti tarifele
ri hazırlanıyor 

Ankara 8 - Barolar taratmdan 
hazırl&na.ıı avukatlık Ucretl tarl!elerl· 
nin mUhlm bir kısmı Arlllye yeka.ıetı
ne gelml§tJr. Geri ka.!an kısmı da 
geldlkt,.n '!lonra buolar yUksek d1Vft..' 

m toplanarak ta.rifelert t.tldk ve tu

dlk edecektir. 

zel bir misal değil midir? Aile ııaran bir şekilde na.kledemlyorlar. proje hakkında ı::oalu--
hekimliği yüzünden, hasta ile dı. Eğer Rusya, yeni bir harbe gi- rl muhtemeldir· Jj• 
c!oktor arasında teessüs eden ivi rişmek teıı,ebbUsUne kalkışacak 0 - d• tı0 
dostluk münasebetleri. para mif. lursa ba2ll milletlerin ve meseli UJ1 p 

bumu gibi basit ve çirkin bir ni· Japonya.nm hattı hareketini naza- Noter kanunıl ot 
za vesilesinin tahaddüsüne mani rt itibara almak mccburivetinded!r lat yaP ıY ~ 

ve mUnak:ıHl.t meselesi, Rusya için .-6ted -1 olur.,, h ~.,.. • ..ıı * * * er zaman bUtUn şiddetile mevzu • A kara. 8 _ .Mtl~ cU1 ~ il' 
D kt T k T 

bahsola.cakta.,, n tadil t> .,roJ' .ıt 
o or arı emel diyor ki: noter ka.nununu JJU r tf'" .. s· d ~ eı -•·ıadJ?'· _.rt1d• .,tf - ıze, sor ugunuz mes e proje Jıazırl&Dl,.,.. tbl1'_.- 111~~· hakkındaki fikrimi söylemeden Bir müddeiumumi mua- mezk1lr kanunun ~ ıcaıcı.ıt' Jı1lf'VJ 

önce, bildiğim bir vakayı anlata. nan zorluklar orta ıc!lettt1.,_ııcııF.ıt 
cağım: vini çalışırken öldü Diğer taraftan "eıea,.uıı ıç!JJ r 

Zengin bir zat, iki buçuk sen: sı lft.%tıngelen ııoter ııı.ıxııı.i' 
önce bana mliracaat etti. Verem İstanbul milddetumumt muavinlerin nlzıımna.ınesJnl Jı~1§ur. 
olan kızım tedavi ettirmek için de.1 Suat Akcaner dün gece Beykozda komisyon teşkil edl ti# 

I~::==~~ni~·erdi.hBk~n de olnl u ~~I ::;~a:~te~=~~:eöl:~!~:1'ta 1- r;;••·~·~ ... ~~:~::I ı·· 
1 e ıme yo a. " • <,;o<·uk .-. un il 

dı~.eaavi bir buçuk sene sürau D Ah met AkkOY. r:0 ' 

ve arkadaşım olan doktor, bu l\1acar artistleri geldi r. . ıııe pıJl•·,ap q 

müddet zarfında cebinden para rak!.lm • raııınhıd• ııer "ı'~ 
harcayara!.ı; hastanın evine mUte. Bu aab&hld lronvarudyonel trenlle Pa1.1rdııD ııı• f,1rf1'rı tJI" 
madiyen gitti, geldi ve kucafut tk1ııl ltadm olmak ti.zere tı~ Macu uıt 1~ Mn .. on~·~ 
felaketten kurtardı. mDzlltyen &rttatl fl"brtıntze &'8lmlttır. 
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F O S F A R S O L, K.anm en hayati kısm.ı olan kırmızı yuvarla cıkları tazeliyerek çoia1tır. Tatlı ıştah temin eder. 

OlFAA L 
Vücude deva.nlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak a~bi buhranlan, uyk ıuzluiu riderir. Muannid inla' 

bulurda, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieye., Sıtmlı aekahatJerine, Bel sevtekliii ve ademi iktidarda ft 

kih almakta şaya:-i hayret faide let" temin eder. 

KAN, KUVVET iŞTiHA şurubu 
F O S F A R S O L'ün diğer bütün kuvvet turublanndan üıtünlüiü DEVAMLI BiR SURETTE KAN, KUVVET, 

lŞTlHA TEMiN ETMESi ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göıtennesidir ... 

Sıhhat Ve a etinm resmi mUsaadesrnı haızdir . HER ECZANEDE BULUNUR 

':::::::::::~----- -:- ., ' . , . ': .. ' ...... . .. . -> .. .1. .... • •• •• • ... ,. 

·~~~~~~ ~ <R~§l/il!Pı<l'fYlltlf~ 
Nakleden: BURHAN BURÇAK 

~al>ıcı hil . - 1 -
~iiatacel rnıyordu ki ayni saniyede gelen bu üç 

l'\lk hir lı' nıektu~ ldı:a cılannm hayatında bü-
tlir ha ulıran yaratacaktır ... 

taın }'ram gün.. " . 
taını, l\a.dı unun anfe ak· ı fer unutmuştu· Bu akşamki tces· 
l<q( Ur laba~ar .~~ t~~u~ bir sürünün yegane sebebi, Se:marun 
&ıs fenerleri ~ c ortulmuştü. So· altın gözlerinin kendisine ehem
}' kısmen nın ışığını kw;uni bir miyet venneyisi idi. Selma Perrin, 
htot Ve her ~ş gıbi görünü· Rövü tiyatrosunun küçük sanat· 
~n }'a»uı . aftan ortauğa bir kAn Vasıfın menmr bıyığına mu· 
nu SO~ ~Ordu. . harrir Cemil RavirJn sarışın bıyı· 
~da bir e rutubet!! gece aynı ğıru tercih etmi:;.ti. Kadınlar cıa· 
~Yılırdı. :Vk ve eglence gece- natk!rlan, muharrirleri beğenir
~ Clnın ge/'":~ kapıcısı, ler. Vasıf LeYent Kontrattan 'ba~-
tt:ı ~e alarak ır~.ı~ üç mektubu ka ne yazmıştı? Hem bir noter biı 
·ı;ıtu ·ıe but•ük ka .. · llç ı ka ~ • pıyı g r muharrir le nasıl mukayese oluna· 
~ llıektup Padı. Aynı zamanoa bilir? Muharrirler kadın ruhunu. 

)'~e de ~~işti. Her üç~ün kadın kalbini elbette bir noterden 
lıacılıydı. Hetnu.stacel) kelı~csı iyi anlarlar. Esasen biçare \'asıl 
di 1n. taraf r Oı; zarfm da bırer da bunu biliyordu. Genç mnham· 
v· nırincj lndan Yazıldığı belliy· ri nazarında o kadar yiikseltmiştı 
t~ı .lev~:f ~asit ıx:~-~ k_~t.. ki kendini onun yanında aciz ve 
\>e kiracısıı aa. Bu uçuncu ka· biçare görüyordu. 

1~ ba~ındN~uslu, orta yaşlı Vasıf Namuslu ve iyi bir çocu!:· 
~ ıtıllciSi a hır memurdu. tu. Fakat biraz ldi ve bayağı ta· 
,1tı. ,.._nPe~nbe ve kokulu blı biatlan vardı Ruhu o kadar incel· 
~da -..ıe e u .. . 
n· ki kısıJ:1neü ~katta. . fakat cnemişti .. Maddt meşguliyetle:ı~ do 

-25-· 
Dört kişı sessiz sadasıı içeri gir· 
mislerdi ve gene sessiz sadasu yeı 

!erine oturdular. 
Çay merasimi yapılırken beı 

eeY sessiz ve sadasız olmalıydı. Ça} 
merasiminde hiçbir kimse bir keli· 
me bile konu~an. diler biri 
sinin işitebileceği hiçbir gürültü de 
yapılmamalıdır· Anane böyle em· 
reder. 
"Mul~adcles çay., Japonların al· 

. ahların onlara veıdiklen bu nime
tın adını böyle koymu;lardır ve 
böyle sJylf>.rler. l\1era ime ev sahi· 

bi ba~lar. O şimdi · dışan 
çıktı. Şimdi kağıt kapı a· 
çılcu ev sahibi elinde bir tep:.ı 
üstünde çay merasımiue lazım bu 
tün malezmeyi ayaklarını yerlert 
süre süre getiriyor. Ev sahibinın 

bu hakimane hareketleri, hilküm· 
darların hareketlerini andmyor 
l:enclisin!n çehresini, ellerinın. ba· 
şırun, ayak~armın hasılı bütün a 
zalarının tekmil hareketleri asır 
lardanberi tespit edilmi§ ananeler· 
den ibaret. hattı giydiği kimono· 
nun rengi bile. Bunların hepsinin 
ayn ayn birer manaları var. 

malt yok, fakıtt bu süknt kendı 
.en...:ısine ın~ın hAkimiyetmıı . 

bir eseridir... Bir dalgınlık deği ı ı 

GECEY ARISINDA SESLER 
Yuraka yüksek, fakat munta· 

zam nefes alıyordu. Gec.e bir siyah 
çuha gibi semayı kapamıştı. Ki 
ku gözleri açık nefesin geldiği ta· 
rafa bakıyordu. Hakikaten Yura· 
ka uyuyor muydu? 

Adeta etraftaki karanlı~ eliylt 
tutabilecek gibiydi. Yalnız bir du· 
vardan ışık geliyordu. Acaba 
ümit ışığı mı? Herhalde evin bır 
tarafında daha lamba yanıyordu. 

Kiku kalbinin çarpıntısını işitiyor 
du· Tahta ve kAğıt kapılar çaur· 
dıyordÜ. Kiku yavaşça yerinden 

kalktı ve odanın dıvanna doğru 
ilerledi. Eli ·ue kapıyı tuttu ve bu· 
nu yavaşça ve sessizce santimetre 
-wıtimetre açmaya başladı. Yan· 

daki oda daha aydınlıktı. Bu oda· 
nm yanındaki diğer oda ev sahi· 
binin iş odasıydı ve l~ba bu o· 
dada· yanıyordu. Kiku kapıyı ar· 
kasından sürdü ve hasırın ilstünt> 
tutunarak diğer dıvara doğru sü· 

ründü. (Devaım var) 

ADEMİ iKTiDAR 
YO BEL•&ve•KLl•iN& -

HORMDBIN 
l ableUerl her ıcunıde bulunur 

P...t• lı:utveu 12SS) Galeta, l.u.rıbul . ...................... 

Dev1et Demiryollan ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanlan 
J.luhıı.mmeıı bedeli 3171 lira 60 kurUf olan :.ıoooo meue tıarM:ı \;Ut t..a. 

toıı k.ablOIU 2•.t.940 çarpmba (ÜD.U Mat. (11) OD ııtrde Haydarp&§ada ... 
blnUl dabllUıdeki llomiayon ta.rafı.ııdıı.ll açık elutlltme uaullle aatm al.macallııo 
ur. 

Bu ı,. Jimıek lltlyeııleriD 237 llra 87 k~luk muvak.k&t tıemıııat ... 
ka.Dun.un tayin etugı vd!U.kle btrllkt.e e.katı.t.me ıunu aaa.Une kadar komı.o 

yoııa mUracaatlan lAzımdır. 
Bu işe art prıııaw.-ıer komiıyOGdan paruıa ol&r&k dafıtılmaktadır. 

(2718) 

Sultanatımet 1 tlDCU .wullı 

• .ııalıkemeıWıden: L&l1iı ve :.!ııo& ~o. IJ oııııtıaamın aJUO. 

Muataıa lJe maliye bastJıeıdDin f&)'I M'ytuuwı blrtılcl .Utwıuııu alt &ııuwe-
ıuı mutaBarrı! olaul!:lan Seyaul aıatuı.J .!& lll..D edılınif ise de Uk lhalt:ı t&J1W 
tealıı.uı kUçUk ve Çatal lııı.nı ıc;ı Okçulıu taWe tesadUf eyledlğı.ndeu ük t.1&.ıı.ıa.. 

bafl ııok&gında eskS tM) ve yeıı ıd oaruar daire.sinde blrtncl açık ~ 
ı lllı~ı ııwnaraıı ıayrunenkulun blrill ..ınwuıuı ı~r.-ıw> tarihine ıuuaaJtt 

et açık arttınnaauım t23·•·H<>ı tarı ..;arpmba sunu taaat ıt ı.u ıe ya k .. 
ııuıe mUııadU aa.11 sunu ••l t u LeJ ı ...ıan ve lktııct açık artu.rmaamuı da 
16 ya kadar) ve UWıd arttu'm&aınııı J0.6-840 perfUDbe sunu aat lt teıı 11 
da (8-6-940) ça.rp.mba sunu (Mal u. ya kadar l.cr& kıtmaca,tı taabtha üAa 
1e yaJ kadar lcra kı!tn•c&gm.ı Haber, olun.ıır. t:lııh il..,. Bu da otu; an C'.emil ~- ıu olan ıı hayatında a§ka ikincı 

hi.ı- ıatrlrdi. U ' .. &~. mestıur, bu derecede yer vermişti. Fakat bu 
'la ~rftı. D çun_cu mektup beyaz defa küçük sanatkarın altın gözle· 

0 
~ bar bi aha ılk bakışta insan· ci kendisini teshir etmişti· Zayıl 

tııı:du, Üst; ~~en çıktığını anlatı· rüzünü çerçeveliyen koyu saçlan. 
~t.ı'. ~u da /an Sıdıkaya yazıl· ıarif ve ince vücudile bu kadın 

BUtlin bu harekatı oturan Uç 
kişi derin derin takip ediyorlar. 
Onlar da bütün. bu hareketlerin 
manalarını biiiyorlar. Şimdi orta 

daki ateş yavaş yavaş bir maşa ile 
açılıyor, çay kabı ateşin üstüne o· 
turtuluyor. Ev sahibi eliyle büyüh 
kqığı alıyor ve kabın içindeki ça · 
yı birkaç defa karıştırıyor. Su ya· 
vaş yavaş kaynamaya başlıyor vt-· 
çam ağaçlariyle dolu bir ormanın 
verdiği sesleri çıkarmaya başlıyor 
Evet, tıpkısı, rüzg!rın bir çam or· 
manmda esmesi gibi bir sesi •. 

l_if\_HiS_AR_LA_R _UM_U_M _N~u_·· ou_· RL_OG_OA_DE_~ 1 
aı, }ıbar v altrntş Yaslarında ga· Vasıf iç.in yegane arzu ve istek ol· 
tı Slııill.in eaıınutaassıp bir kadın· muştu. Selma sakin ve yeknasak 

·~ aı-._ tında kel' , ~'r ~· Pl}'o d ~u ıme.eı bir hayat geçiren bu çalışkan a· 
~ne ınaıı r u: "Bayan Mualla ıiarrun aklını baş!ndan alıvermişti 
~ l>ıcı noSUs~r·,, Bazan kendi kendine şöyle mı· 
hı: ~t ~.ın mektubunu ilı· rtldarurdı: 

Vagonet 
Ray 
Vqoııet malsemMI 

ıeo adet 
1620 aıdre 

8 k&lesa 

1 muhtelif cme l&l'1 tos 

Mu.h. bedell 
Ki'. 

.. • 
• • 

% 7,6 t.emtnatı 
Ura Ki'. 

• • 
• • 

,.ıcıı 

p~ 

• 
• 

yaldl& &00 q. ıuo ııe • • ıı 

• 

tıı~llharrirFsıne, penbe mektu- _ Aman yarabbi! Ben nasıl ~ 
tİij <la bay n u~ağına, beyaz mek lur da bir kadın yüzünden çocuk· 
~:" Verdik an Sıdıkanın hizmet· hık arkadaşım küçük Cemilder 
dt 1 llı!Jni}·~n sonra odasına çe- nefret ederim; ben Cemili eskiden. 
~t &e!l!n bu ınr~u kı aynı saniye· ta küçüklüğümdenberi bir büyük 

buJı acıı<lrının h~:s:accı m~~.~upl~ı ağabey şefkatile severdim. 011dar 

Utapon 1600 kilo 736 G6 U ., ıe.JO 

Her tarafta sükôt, çay sükônetı 
şayanı hürmettir. Bu bir necat 

I - Şart.nameleri ve mU...redat ııateıeri mudblnce yukarda eın. ve mikıan ya&1lı O kalem malaeme baalw&IMlll 
röaterilen wrullerle satm alınacaktır. 

n - Muhammen bedelleri ınuv&kk.at teml.naUan, ekalltme aaUeri, blsal&nnda yazılıdır, 
m - Paurlık 25-IV-940 per,embe günU Kabatqta levazım ve mUba)tul 1ubea1Jı4ek1 a.llm komil)'onunda ,,_,.. 

lacakta. 1 

tan l<trata ~atında buyük bıı nefret etmem .. lmk!nsız bir şeyı 
tak.~ (Devamı var) 

ışareti, delilidir. 
Necat mı? 
Süktit.·. :.içbir kelime konuş· 

lV - fl&rtnameler sözü geçen tubeden ,parasız alınablUr. 
V - lsteklllertn pazarlık için tayin olunan gtın ve ı!l&&Uerde tekU! edecekleri ttyat ve mlkt&r tıurtııdeD yan 

'1,& güvenme pualarile btrllkt.e mezkllr komlııyona milracaatları. 0!690) 

.. ~ -ı
~ bi~uın Vasıf · · da t ~ r t';r . ' 81Z1 ve 
~ ~ lü cesaret edemiyo 

~-._ iİbi : .Ya§ta bir adam 
lq~ 8 ihtiyarın yanında 
~. l&rar tıdUnu. bildiğimiz için 
~~ bugij enıiyonız. Aynı za· 
fıa~U ı.,, 1 babanızın ôlüm l-'Il· 
h:ı~ - UIJ}'le bi 
~~ biıUn .r. güne rastlıyan 
,~ı tabii . ıçın !evinçli ola· 
~ l'tıtıtk . ~r. YemeAi bera· 
~ ~iı. ~ı;ı~ tekrar tekrar ri-
~. edı buçukta c;izi beli 

Dostunuz 
V:ı... • K'"''" Kanat b ~r, • • 
~~ so~ mektubu aldı· 
~l'c1J littt(lz daha yeni gel· 

O ·~ §apkası bile batı.ın 
...._.U Ve b" .. 

...._ : ıraz acı bir ~' 
l~ ~e a.Jt_ 
bo llıtiYarıa k \'~c gideyim? 

'~aYlın~ı ka~ıya iskam· 
~ ~ ôlüınu' ~saat onda da ba 
(}bur hır adaın n~ ~Oşünen müt<.>-

~"i ~ ~· ~1 gelip yatayım . 
tiııı, ~ ame ızun komşu Cemil 
~ .. ~aıtıı:>an;.;·naya Selma Per-

ı\ıı ~ııvarıasınlar .. n~ 
~ıı Seılt\aı ı 
I~ s..?.a t•~L·. nsanı altın g···t ·ı 
~~ ~ırecı o .. enf' 
~ : ay 

1 
erı Uzun ince bo' 

~'a.J~ ~n. d :1~1 &ibi parlak '"' 
1~(.,_ atbj 1 linyada görülen ha· 

s,___ llsancıan kaçan mah· 
ııı..:"rıta d" 
.... , tibj • u~dükı . 
' ~ • erınden utan· 

~ t Vaııı. babanı.. . ;'°'~ ~nt &ild' dcdı ve ya-
ıı '1 tı ÖIGzn 1

• liakikaten , '~~~ü oldulu 
uc; defa bu~ 

a daa Schauloclı 
b daa Rohr zum Abbta. 
ı1en der Kohlensiure 

•e dıuı Lu.Mlter (rom 
Entkcime.n der Luft) 

d da.ıs Thermometer 

G M•~•-n td.-po) 
- ı La c:ava oe d6p&t t11our ıa nt••ul'•~•on, 

c'••t·A·d•r• ıa conse vatton c .,,.. dea •Ot• 
oCI o .. taısse ıa blO • aırıver • ntaturı•.ı> 
lı -rhe lihol'aga Cettar c•or racktng, or drawlng 
o•~. t:he beer ın~o ca•k• and ıetdng a~ 
nıa&ureı 

A 4>er La -;se•k•ll•r tsu"' ••fP••••"••. da• ••& 
ın P'A•••r orınaan, unca Reat'•n••..-••n Clea 
B••r••I 

1. B"OYOK FIÇI (depo) 

a bo§alma deliği 
b kapak (ldllt) 

ı. F: le tnt de depôt 
a le trou de vidangfl! (la 

''porte": pour purger) 
b la fermeture 

1. 11 tbe ırtorage cak 
a the openlng (for clea.. 
ııJng purposes) 

b the bar or bolt 
1. A: daa LagerfaB 

a da.11 Schlupfloch ( die 
,,Prörte''; zum Reini
gen) 

b die Verspann~ 

cıı 

2. ALTrAN ALMA MUS
LUOU (birayı alttan a]. 

mak için) 

2. F: le roblnet de soutirage 
(pour le eoutirage de la 

bl~re) . 
ı. t: tbe (broaching) tap 

(for drawina off teh 
beer) 

2. A: der Anatichhahn (zum 

Bierziehen) 

S. MAHZENCİ 
3. F: in cavier 

S. l: the cell:ır !on"'"'an 
s. A : der KellenııeJater 

ı. F: 1ee supports m. du be.c 
refroidissoir 

2. l: the support.8 (upon 
which tb" cooler re8ta} 

2. A: die tragenden Sttitzen 
( dle Tril.ger des KUhl

sclı iff es) 

S. hlRAÇ BORUSlT (8. 8 
bak) 

S.. F: la condulte de refoule
ment (voir n 8) 

S. 1: thc pump pipe (cf. 

• 

D 

'Pıate aT, B 8) 
3. A: die A usschlagleltuns 

(vgl B 8) 

'- PA~JUR (~t.or panjur) 
(lyt havalandırma için) 

4. F: la jalousi~ (pour la 
bonne aeratfon) 

4. t: the louvres or shuttera 
('?hich ensure thorough 
ventllation) 

,t. A: die Jalcuı!le (ıı.ır gu· 
ten Durch!Uftung) 

D , .. "'.. ••r••nnı •o~u•m'll Clal-•I t •••onu' • 
ma- n • d••re .. , " ' La ... • - ele r•~r• • •ratıon 

du "'oo ••il• de• ap-•rell• a: r •e Fı.•f'•I• 
perator Roo"' , wa 1.h APP•ratu• t'or th• 
f'urtner Coollnq or t he Wort , 
Aa Dar INOra - kUht• •um ,Appara&erau "', 

t. SOOUTUOU 
rtt) 

(mllber· 

ı. F: le rMr!gerant 
t. l: the refrlgeratora (the 

coolding apparatus) 

ı. A: der KUhlapparat (dle 
KUhlen) 

2. ŞffiA?loı'lN GELİŞ no. 
RUSU 

2. F: la condulte d'amenee 
du moQt 

2. t: the wort ımpply • pfpe 
2. A: die ZufiuBleitu.ng der 

Wiirze 

S. SUYUN GELİŞ VE ÇI• 
KIŞ BORUSU 

3. F: la conduite d'arrfvEe 
et la conduite de aortie 
de l'eau 

S. t: thP supply an• df
sch:ırge pipe of the coo
Una water .. 



Si 

' . . , . . ·- ~- ... 

• 
1 

BAŞ, DIS, . NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

Nevralji, kırıklık 
• 

~ 1 ve bütün ağrıları-

~ i nızı derhal keser 
~ t 
\ \ ~ İcabında gilnde 3 kaıe 

alınabilir. ~ ·~ 
"' 1 
~ Taklitlerinden sakınınız. 

Her yerde pullu kutuları 

ı.srarla istefhılz. 

•m5GiifJmJiiiilir~lii!EHft!i!!iii&JIL• 

1 Ni .AYA i. 
ınt . 
• • TUrklyt'de netueUle otsh.ret bulan :!il 

hakiid ve esa.a YENİ HAYAT kare- i!!I 
ı m elalan blrdlr. O da ABDüLVAHlT Hl' 

• 

TURAN markuıdır. Kahvecller fçl.D ı• 
net!a lolrumlanmız vardır. 

Adreee dilUalt: Galata Necatibey 

cadd"~ No. 92 Telefon: 400158 

Hnı:·::=:--::::::::::::: • • : ...... =·········-···· ... -.............. _ .. ... 

BALSAMIN Kremleri • BALSAMIN - Güzellik 
eksiri • BALSAMIN Rimelleri • BALSAMtN 

Pudraları • BALSSAMtN Rujları • 
FARD BALSAMtN. 

ıı:ııı kibar mahfillerin lmllaııdıkla.n ve bllttın dllnyaca tanmmıt •ıhhl 

S(bıeWk mu.talııarlandır. 

S. A: die Zu. u.n.d ine '.A.t)
leitung des KUhlwassenı 

°'· şmANIN TOPLANDI. 
Ol TEKNE (kab) 

4. F: le b:ıc collectcur pour 
le mout 

4. t: thc trough into which 
tbe cooled wort flows 

m 

J. ~: d!e Sammelmulde filr 
die Wtl1'2e 

lS. ŞmANIN AKlŞI 

5. F: l'ecoulement m. du 
mont 

5. J: thc outflow of the wort 
5. A: der Ahflu.G der Wilrze 

E TahamrnDr <•k•I.,.•) "'a,haenı 
t"ı La cave de f'errne.,tştlon 
lı The F'ermentlng Cellar Aı Der GArkeller 

1. TAIIJ;\~D~ (e!•şimc, 

rnayalnnına) F1Çll'I 
l. }': in cuve de fermen .. 

tation 
l. l: thc fermenting tun 
1. A: der Giirbottich 

2. SOGUTMA BORUSU 
2. F: le nııgeur (le tubc de 

refroidissement) 
2. 1: thc float (lhc cool 

pipc) 
%. A: der Schwimmer (daa 

Kühlrohr) 

• • 'l'AWAMMUR İSİNE 

eH 

BAKA..."llJ' MEMUR (''Jın.. 

pak" denen köpük t.aha
kasmı kaldırmakla rne~

gu]) 

S. F: le prepose a la fermen
tation (occupe iı. l'enlC.. 
vement du "couverclo", 
c'est - a .. dire de la 
couche de mous.ses) 

3. t: the fermcntation cella.
rer (skimming off tha 
"hea.d" which i.5 compo
sed of eliminated sub
stances) 

S. A: der Garfü.hrer (beim 

Abhoben der "Decke" • 
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da.s sl.nd die Ausschcl. 
dungsatoffe) 

4. ALTI'AN BİRA ALMA· 

GA MAHSUS BORU 

•· F: le tuyau pour le soutl
rage de la biere 

iV 

4. tı the hose for running 
off (drawing off) the 
be er 

.ı. A: der Schlauch rum 
Schlauchcn (Ablassen ) 
deıs Bieres 

F Mayanın h•aırıannt••ı Fı La Pr6paratlon du ıevaın (pour ıa propa~ 
<ıatıon de ıevaan blologtquentent pur) 
lı The Cuıture ot' Pure Y•••t (to produce 
blologlc:ally pure v•••t> 
Aı Dle Het'eı elnzuc:ht (zum Heranz.Uc:then 
bloıoglsc:h reıner Hef'e) 

1. MAYA HAZIBLA~IA 
CİHAZI (makinesi) 
a göz deliği (bakmak 

iı;ln delik) 

b asid (hamm) karbonu 
boşaltmak iı:ln boru 

c ha\·a süzgeci (ha\'8.<laki 
mikropların ginne.<ıine 

mani olmak itin) 
el tem1ometro 

1. l': l'apparcil m. de prcpa
ration du levain 
a lo rcgard (le trou 

d 'obscrvation) 
b le tuyau pour reva.. 

cuation de l'acido car-

bonlque 
c le filtre a air (pour 

arretcr les germes do 
l 'air) 

c le thennonıctre 
l. t: the apparatus for lhc 

yeast culturc 

a thc observation hole 
b thc pipc for blowing 

away tho carbonic ncid 
c the air .. filler (for 

frccing the nir from 
gcrms) 

d thc thcrmometer 
l. A: der HcfereinzuchlaP

parnt 

I 
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rtel' 6.4.940 CU111• ,._, 
• ıe1'et ~ 
l 3.30: Program ve ı:ıı::oroıo~ ~ 

ayan, 13.315: .Ajans ve P1 .ısJllsl' ıı" 
berlerl, 13.150: :Mtızllt! ç veell'~· 
gen Iüm, Cevdet Ko~~)'>-eıı O)~ 
şat Erer, Okuyo.ıı MU kuıtfl. >"" 
1U5: Müzik: Halk TUr ~a~r ~: 
V.3 Kqık havalart, Sa~,,30: ~l~.s0 
man ve Aziz şen!ICS, J6J6 ft°:. 
Rlyaaet!cumhur Banılostl• 1s.oO= s.o6: 
MUzlk: Melodiler (Pl.) ,,.ti• ı 4 40' 

ta, l"' 
gram, .ve memleket ııaa es~' 1~)· MUzl)<: Radyo ca.z or~ ve ,ı ıe~el 
Konugmıı. (Yurt bilglıı ıo: )le; ıı" 
• .55: Serbest saat, 19· teot<'ıo. ıııı· 

•e ı:ııe -~•·,.• saat ayan, Ajans " JIW'.,. ft" 
berlerl, 19.30: :MUzil<: Çil vecil'e' r j1' 

Kozıitl• .t(C 
~'"' K:ı.m, Cevdet . )iıJZI"' •0pııf" 
şat Erer, 1 - Oku)-at1·2o.ıo: ~,.~ 
kar; Müzeyyen senıır. 20J6: 1' ot• 
ma. (~UnUn me11elele~~~1<: ~o~llıı1"". 
Fasıl heyeti, 21.15: !i ·et ~t ,,ııı / 
kestra, 22.15: Meınıcl< t. f',sll~· 
Ajans haberleri: zlrll~ııktJt 111 611' 
TahvllAt Kambiyo - ctcJle . .ııel 

' ~a lP· ı 
(Fiyat), 2:?.30: J{onU dalı" ~ cSJ' 
terde - Yalnız krsıı d (f'lJ ~ 
22.30: Mtizlk: cazb:ı.n1<ıs!' d~gıı,;.ıı'. 
23.00 e kadar yııını~ rıııld prO 
taslle, 23.25/ 23.30: 

11 

\'e kapa.nış. 

, -~~ 
1 : Dr. NECt!GvN ,.., .. 

1 

ATA "adar. -res· 
. Sabahları 8,30 3 ı.sıeıJ 1 ı1e ı 
şamlan 17 de~ so~ rJo. 1 
yare Ap. oaıre l eder· 111 

hastalarrnt kabU- ~~ 
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