
SON HAVADiSLER 

!fuaAşam: --
Fransa ve 

Müstemli Keleri 
liarp bu sene çok ali.kaya 13-
Yan ehemmiyetli bir safha r:c
Çiriyor. Bunda Fransaya hiila 
bUyijk bir rol oynamak imkanı 
nıevcuttur ve Fransanrn mili'. 
takbel şevket ve kudreti namı. 
na Fransanm bu fırsatı 'kaçtr
nıam.ast onun dosUarmm en bü· 
YUk temcnn!.. .. ·dir, 

~~ 

Afrika cephelerinde 

Kerrende 
mu arebe 
şiddetlendi 
İngilizler iki mühim 
tepeyi İfgal ettiler 

Adisababaya 
doğru 13 kol

dan ilerliyorlar 
Yazan. Berbera italyanlardan 

I · geri alındı 
ise~ la l!aldt Yalçıa lritre e llarekAtıa 

18 M A R T - 1941 l:. :-: . ~' =-
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. Demiryolların

• 

da kolaylık 
Yoz kilometre dahilin e i yerler için 

Bir haftalık serbest 
gidiş ve geliş biletleri 

ihdas edildi 
Devlet demir yollan idaresi, 

b&zı b."'ISa hatlarda seyahat eden, 
dönüş bileti verilmesine karar 
vermiştir. 

l'ransaam bir tarafmda çıkaa 
~ ıloumal mlistcmJc!;elcrin ana 
"8.n lçln haiz olduktan ~.hemml· 

:r~ üzerinde ısrar ediyor ve Fran
::;rıı lstlld,.ll bu mli!tf.emlekelere 

yakında neticelen. 
meal be ılelllyor 

HaJyaa AJrlkMdtda Mrek&tta lıoJnaa • Bri&anya kuvnıUerlne llH'.DIUp bir 
bir Jllnd lıa taryaer 1aa11,~ ... 

hazan aynı günde gidip gelen, 
hazan da gidiş ve dönüş arasn> 
daki müddet pek kısa süren bu 
yolculara bir kolaylık olmak ü. 

Şimendifere ilik tarihimizde 
bir inkılap mahiyetinde olan bu 
kararın tatbikindeki hususivc.t 
bıleti istimal edenin bun.u fotÖğ .. 
rafla veya bir vesika ile tevsik 

nat ettiği mlltaleasmda btıl•· 
'1ıror. E'":er \1chy hiikfımctl iMi 
~lkatJ nktlyle ta~dlr etnılt bu; 
"'llls:ıydı Praruuz \'atanı "'bagüakii 
~or \e mıığlüb mr.\kle da~ 

taudres ı>abralannda inhllal e t• 
~eğe ha.';lı)aa Fransa !Jlmall Afrl-

1a r-eMlertık ayal· :mnm altmda 
... ıc.. 
lı 41; ı-rn bir zemin hular ve orada 
~:b ini toplamağa, ı•·ruuınz nta

•ııu mlld:ıfaada devam etmeie ma
,_,falı olurdu. Fakat ~ok ~J ole. 
lıQr ki Fransa.da böyle entırjlk ' 'e 
~3bruın~na"."le karar alablleeek ıte-f• 
"r yo:.tu. natta tek bir adam bile 

''''"ın:ıdr. İhtiyar gencraUerla an
ta.k Ur ı;ell( nıhanda yeri olablJ&. 
~k billrfik i lere attl:nağ taat-

rı olamazdı. 

&fa.:unanh. mütarekeyi lmsatr. 
~ Fran~ lle badakü ,...._. a• 
.._!lada büi\lk b:lr fark ftl'dll'. 
,_ ~lübt)cti kabul edem ve tapı. 
""'' • in de yakmda Ylk•laeaima 
ltu•ıyyen lnaua Fransanm gözi 
0ıır,dc .. ımdl metaıtet1al, lmuınu, 
'1.ının1 lı~ bybetmiyen ve glttik
ıte kıl\ ,·etlenen, nihayet Amerika· 
~ili Y&rdımı ne nihai zafer ıa.ı-

'11da !'ağlam bir garanU e lcJe edte 
''1lttre \ar. 
ln~ıtt>renln haı-be denm f!fme· 

~11 }Jıuısız • loglUz münasebet leri. 
d " kc-s!tmetrine rağmf!ll, t~ansayı 
, ~a elim \aziyetl"l'f' dii-ım~rten 
~e..._ Aloıaa esaretine blitüa bütün 
tı~l"kt~n kurlardı. Jı"ransız mlllt'. 
\ diislinmek, kendini toplamak vo 
t ~etı muhakeme edebi'mek için 
' buldu.. Jı"raıuın efklnumu

:;:?l"8ln~rld dni!f~ikllğl ö~ek için 
"tik bir ml5al: 

a.ı_!l'an ızca olarak lntf~ar eden 
"""<lltı Anl<ara gaz"tM>I l•'ran~R"• 
i"elce :.ralnrz Ur yliı: tane sabltr
ı.,._ htıgtİn bu satııı otuz bine yak· 
~~'"'hrl Frasrz llsanlle lntlıtar 
el er. bir Tü.':ı J;&7.t:teslnln Fransıoı .. 
.;' bu kadar ra~b<-t ~ö~ ll'IU

~°!dcak ki iı;lndeld hür neşriyattan 
~ a..Y•d•r. 'l'els içinde kalrruş, timlt 
~ cesaretleri kmlrn•~ Fransa ,,r. 
d '1 81lıumlyMI bu Türk ~etesbı• 
~ t~ın ve kun et bola yor ve 
)6,. Qn fnindlr ki Ank&ra'ma satııtı 

"1hdl artrvor • 
.. ltte •van.;. ha Fransız f'!Mn um • 
~ 'Dnlvesı nıemleketln slvas<:-tt ö-
~ite klft dertıeede Wr vaı-· 

ğl Mtn Franfll7. MUste~Y ' •" · 
DUseyln Clahlt YALÇIN 

(D~ı 4 HncUde) 

Kahire, 18 (A. A.) - B. B. C: 
İngiliz kıt.alan Eritrede Keren 

mmtakaamda iki mUhlm tepeyi ~ 
gal etmişlerdir. 

13 MUHTELİF KOLDAN
Kalılre, 18 (A. A.) - B. B. C: 
İngiliz askeri eöscU.sU, Berbı;r:' .. 

nm Dptı ha.berini tahlil ederek de
mlştir kl: 
"- Bu limanın raptı, Habeşie

tanm merkezi Adisababa için yeni 
(D<n-.mı 4 'tbleöcle) 

HiTLER 
lngiltereye akacak 

Silah selini 
durduramaz 

Amerikan gazete 
kralı "arlık harpteyiz., 

Amavutluk cepheainde diyor 

italvanlar 
Cephenin ıimal 

kıamında 

Muvaffakiy~tsiz 
bir taarnizda 

bulundular 
Tepetlelea matau. 

ııa a fld eoı 
malları eler oıa1or 

Atlna, lA (A.A.) - B.B.O.: 
DQıı fafakla beraber İtalyanlar 

§!mal cepbealnde blr taarruzda bulun. 
muııa.rUır. Hücum tardedllmif, ltaı. 
yanlar ağlı' zayiata utraml§lardır. 

(Devıum 4 linMtde) 

Yunan 
Kralının 

emri 
yevm·s· 

"Kahraman aıkerler ! 
size vatan namına 
teıekkür ederim.,, 

fYamı t belde) 

VSfla.rten.. 11 (AA.) - B.B.O: 
Büyük Bİitanya eJçi8I Lord Halt. 

faka dtln matbuat ınUıneaabıerlııe be
)'&D&tta bulunarak demttflr kl: 

"'- HIUerin. Britanyaya harp mal. 
aemeai JbtUnm htr lngillz vapurunuıı 
tQrp!ll~ ~mdalt! iılbınnUQ tıo§ 

w ~-- t.'f'ilatlt =-·· .. - ~,. abıaP il'fhd 
nı durdarmata nnariftak olamu. 

(Deftml l a.eMe> 

Almanlar 
Bulgar menbalanna 

göre 

Yunanistanda 
harekete 
geçmek 

üzere 
Bulunan 

bahan e şu: 

Yunanistana 
ingil z kıtaları 

çıkarıldı 
Buigar Baıvekili milli 

emellerinin tahakkaku 
zamanının geldiiinClen 

bahıediyor 

"Y ı rtılmış şaheser,, Ji~~=~ 
rüjmedc bulunmU§tur. 

( u parçaları ıhtimamla toplayınız ) __ <_v .... _
4
_ ... c1c1e_, 

Amerikada 
müth·ş bir 
kasırga 

4 7 kiti öldü, 1 O kiti de 
kayıp ... 

Grand ll'orlttJ, 18 (A.A .) - Pa. 
sar gUnU Dakota'da ve Minne. 
eota hükOmetinin garp kmmm
d& birdenbire~ kaeırgad& ._7 
kiŞ ~· ~Qaıl,.... ıo 

• \;. , b i ( S!1141a. • e; 

ıapoa Hariciye 
Nazırı 

Moskovada 
iki gün 
kalacak 

Matauoka dün Sovyet 
arazisine girdi 

Moskova, 18 ( A.A.) - Japon 
hariciye nazın Matsuoka dün 
Polpor civarından ~o ile 
SOvyet1t-va huCltldmMI &f'91'i ... 
tir. &wyet bilkftmeti Berline gi
den J apon h&riciye nazın emri. 
ne husuat bir vagon tahsis et
miftir. 

SEYAHAT PROGRAMI 

Tokyo, 18 ( A..A.) - B.B.C: 
Japonya hariciye nazın Matsu. 
oka'nm önümüzdeki pazar günü 
Moekovaya vası1 olacağı ve iki 
gün kalacağı bildirilmektedir. 
Nazır 27 martta Berlinde, l ni
sanda Romada olacaktır. Ro. 
madan aonra Berlinde dört veya 
beR gün kalacak, nisanın ilk 
haftalannda Japonyaya dönmilB 
bulunacaktır. 

Eski Romanya 
Hariciye Nazın 

Titüle~: :o 

öldü 
Londra, 18 ( A.A.) - B.B.C: 

Romanyanın sabık hariciye na. 
zırlarından Titülesku dün Fran
sanın Kan şehrinde ölmüştür. 
58 yaşmda idi. &nelerce müddet 
Romanya diploinasisini 1dare 
~tmişti. 

?.ere aynen banliyö hatlarında 

olduğu gibi bunlara da gidiş ve (Devamı 4 öncöde) 

barp zamaalarıaa 
mallsaı cezalar 

Fevkalade hallerdece tatb ik i ıçın 

Askeri ceza kanununu tad ;1 
eden bir layiha hazırlandı 
Ankaradan bildirildiğine göre 

bük'funet Türk ceza kanunlannda· 
ki harp ve seferberlik zamanlarına 
mahsus cezai hfikilmlerln fevkaJP. .. 
de hallerde de tatbik ohınmaauu 
muvafık .,iÜmlÜftllt. Bn llebepl-: 
ıen ayılı auerr cesa hmnııma 
ek bir kanun IA.vtham hazırlaam!!i 

ve Büyük MiJJet Meclisine sevko. 
1 unmuştur. Uyihaya göre. Ttirl! 

,.eza kanunu mucibiııce takı'l:ıi m" 
'xığb euçle.ra askeri 2r1abktıı:ıne!er • 
de bak•ldığı takdirde bu izin JnAf 
mlldalu ftkflf tarafından "'rllt 
cektir, 

SA DALYA AYAGI 1 OYUP 
iÇi~E ESRAR DOLDURMUŞ ! 

Zincirleme esrar kaçakçılığı yapan 
bir ıebeke yakalandı ' · ..... 

Sigara ve çay palletl lçl~d• 
tevlıllllane e enin solmak ııt !"' ~ 

bir adam da 1a11aıudı 
~ gün Haydarpaşada ya. , şey bulamamışlardır. Bunun ..ı

ka1anıp üzerinde bir miktar es- ?.erine memurlar, odadaki un.. 
rar bulunan Ali GUJer, bu esrar. dal yel erden şüphelenmişler '\'e 
!arı Tophanede Berberler soka- bunlardan birinin içi oyulmuş a
ğında 18 numarada oturan Nuri yah içinde mühim miktarda 
KUfüsUir ve yine Tophanede saklı esrar bulmuşlardır. 
Medrese sokağında 4 numarada Bu zincirleme esrar kaçakÇJ. 
Mina.kira ile aynı sokakta ~2 lığı failleri müddeiumumiliğe 
numarada Cemalden aldığını verilmiFtir. 
söylemiştir. Diğer taraftan f:ul~an AhmPt-

Zabıta, tahkikat netiresind te Dizdari,·e Tahsin bey sokak 
bunların da esrarı Medrese • 27 numaralı evde oturan Fikret 
kağında 42 numarada Tesbihçi Güngör, Tevkifhanede bulunan 
İsmail ustadan aldıklarını mey- Havati admda birisine bir mik. 
dana çıkarmıstır. Memurlar ls. tar s;gara . <'ay ve ~,.ı·('r ""Öncler 
mail ustanm odasında ara~tırma mi!>tir. Memurlar, llaketler ha. 
yapmışlar, fakat gör·~nürde bır linde gönderilen hedi,,elerdwn 

--- ------ ------------- şüphelenerek anı,... ., "R"''llIRla·· 

KIZIL KiTAB 
VATANDA$1 UYANtK O L: 

Bugünün en tehlikeli ccısuslannı tanıyalım! 

Yeal laarbla cıuaalan "OÖRUNMITEN ORDU,. hallndE'dlr. Bu günün 
ctevleıtW 9Öadtkl'f'ft lııa en teblikeH t'Ulllllanru t.anımak. pbslyetlt>rtnl. 
u,..U.nnı. f &rlk al&metlttlal. tat bik ettikleri osollerl, en rn•lthlt ma· 
ceralarau. HD P olollya • N~ H ollanda• Be~lka v Franaa harp-

lerinde OJWlldddan l'Ollerl battan bap ~yecanh tafsll&tlyle 

"HABER,, pek yakında neıre baılıyor. 

Veni harbin ''Kızıl Kitabı,, : 

Görünmigen Ordu 

ve 4 paket eroin lmuşlardrr 
Fikret rakalanmu·tır. 

Veni vergr 
layihaları 

Mldafaa vergls. 
ve posta ıcretler. 

Birer miktar zam 
icrası teklif ediliyor 

Aakaradan bildirildiğine g~ )lU. 
kOmetıu mecllse vereceği varidatu 
arttırılmASilla mUtealllk yeni k&om 
llylhamnnra tetkik ve buırlıklan ma 
ıtye vek6Jc!tlnce tamamıanmqtır. L&
ylh:llar Vekiller Heyetine verilmek a. 
zered!ı'. 

Veriler. malQrnata g5re lııu l&yDıal&r 
la mUdı.faa vergisi nlıbetıerlnln art.. 
tınlmıı11 teklif edllecekUr. Po8ta ~r 
tel&'raf Ucret.Jerine de ctbı:t ııamlaı 

4erpil Mllfnekt.dlr • 
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Rozita mektubunda diyordu ki: "Sizin ıs· rabımzı 
ben de çekiyorum; biran aklımdan çıkmıyorau
nu't. Rica ederim, her neye iht.iyacınız varsa_, kur. 
tulmanız için her ne yapabilinem bildiriniz. Ça
buk cevap bekliyorum!,, 

- No güzcl gemi! O gün ka -
lababğın ınaa ıne giSrdüğihnti 

a.nl!yamadun. Şöyle tenha üe.n 
gezmeyi o kadar istiyorum "ki. •• 
&lfonso, bize her eyi kixnbilir ne 
iy1 ge.terir, izah edersin! 

Roztt.a. söze karl§tı: 
- Ona hic şUphc yok! Sahi .:. 

den pek bi olurdu! 

- lfuıyorlta. gc:-ek !izin ge • 
rck ııişanlnnm arzulannı emir sn.. 
arun! 
Ve buh htzh yttriiaiiler. 
Alfonso kıç ka8ara, dümen, gU • 

verte, direk, toplar ~ anbaliar 
hakkında uzun bllgı1er •e:rme~e 

'1~lryor. fa.kat genı: kızlar: 
- Anlqı1a·; sonra ne var! 

Rak §Ul'IW daha meraklı... 

Glhi sözlerle bir an evvel forn. 
lamı y~m.a sttrlllclüJ'Drlardt. 

PorulAr Ne altIDdald Mytlk 
anbal'daymrflar, Gardiyanlar kapa
Yl n ttlan zaman zl}'tiretçllerin 
yilrJ!Tine tneak ~ 11~es koh1u 
bir '14va 'Udu; Jçcrde !bir )'tğm 
msan, khnl usanmı. kimi )'Btm"I. 
'tlnj yan oturmuştu. Bir kısmı da 

' klarmda &iıtcirlerinl alirü.kliy~ 
rck oğır nğtr gezlntyorlanb; 1Jtr.. 
kac;: kü~ük lombozdan giren cılız 

ı ıklar b:ı kirli P"Ç&"ml ve et lT• 
nt:u d 'ha wr'kun~ yapıyordu. Ro
zlta ÖJll§eUe fCriledl, iÇÜli Otkti 
Vf> :kendini tutam-yaJ"Ü-: 

- O d.t burada mı! 
Oecl1. ll'Brlcma vanaabma ya\. 

ııı: bJrlııi :ıoruyordu; All4Il80 ~ 
lamadı: 

- O·kim! .• 
JUly• anlattı: 
~'Jtoaita ile ~ kurt. 

ran rw !o -· 1kl Türk !o~ 
Onları bir dakika göremez miyiz! 

Alfonao bunda tdr mahmt" but. 
mndı; ga.rt1iya..aa .SyleıD; o .. i
imlerlnf IOl'du ve lcerl 11.ıhldl: 

- Koç A'hmet, Gamsız An. Ç2. 
ı,uk lnn! ç.buk!., 

Yarı ltaranhkta iki adam gtSrtm.. 

fü; kap . .m iki adnn Uc::Mıde druw 
.uiar; bir §E'Y anlamndan hir da .. 
ıcfka bak p 'kaldılar. Roz.ita be}.., 
w'nnlrydı: 

- Bfın ceküm Koç Aıu.et_ 

3('tı.i görmek Jstrılim, na.sılsm? 

Delikanlı ilerledi ve ~ ima 
kendisine uzanan dini batil~ ta. 
tup bıra.l{tı; tcşekkllr otti: 

- Sağ olun! .. 
Dedı. 

'l'ilrk delikuhsmrn et.rarnu sar • 

m!§lardı~ barbirl liİr akıl Yerl)'Ol'• 

du: 

- Para ve~. ganllya.nla.rı 
kand rrrız. 

- 3ndrten.t ~ iiçfn e~e 
filin göndef'8in! 

- Babasını zorl..sm ! Ben ,,. • 
llrrln kızı olıu'IBl da forsa)ı kur • 
taram&}-'IDl, böyle !;·'Y olur mu? 

- Üç dört tane hançer ver'Bf! 
yeter. YalııD ınöeetc;Ueria lbuJan .. 
dtiklan bir sırada gardiyanlardan 
bir fk'sfni h&.klsddc mı gemiyi zap.o 
tedertı! 

Di)'Or'laMı. Koç Ahmet bunla • 
mı çoğuna aldırmıyor: buılamla 
ratgtlc cevaplar yerlyorclu. Bu hal 
belki Jld saat.. Uç saat etirdll; ha • 
n.reUn.ı hybetmekle beraber er • 
kası 1llç' ııe!illmedi. 

Erto9i gWı kapiteta Altouo 
Koç J\.hmedi ~rdJ. Slnyorita Ro 
zltaııuı cevap bekl?d.ijtnl bildirdi; 
delikanlı ffnh b!!- 1'e)"e hnır 

vermediğini söyledi· Uç cün bot 
g11n b8y1e a;ecU. ~cl &liıı ıeaı; 
kmn bir nıektubunu getirdiler. 
Diyordu ki: "Stzln •tır&busııı 

ben de çeldyonı.m; bir an aklım
dan tıkm-yonmnw:. Bir an evvel 
caresbıi bulmak için gooe gündils 
dtı§1jnllyorum, fakat bufıunıyonı::n. 
Bu beni daha~ Uzber. Rica e
ıd~. Mr ~ r!ıc.l)'Ml'lllS W!9, 

Jnırtulmaım: için her ne yapabfllr· 
.em ibilıtiriniz. Si& hutuhmc:a ita 
cllm kiJ.rtulmuş kadar sevlnece • 
ğtm • .Ah. erkek ol«ydım, eti~. 
B•lld elbndns ~ !te)'1 er eelirdi 
Qalnılr cıewap 1tektiffi GJB ! .. 
.__. °'ot!utu "'1 'Sabl1ar 

'K~ Abmede o umana kadar Dze. 
rfr.de durmadığı hayallııri hüttıt 
yapmak eesarethri wrl)Vtda. E • 
~balma yeğeni 'l"iirlr lcorsanmı 
hlr kman ~keıS dbwda ki: 

- Btı 1tmn !lenf sev<'!i~lne yc
m!n edebilirinl. Banue biR ~~ 
faydur olur. Gilzel blT cevap ,.._ 
zat m. Bize ~an, 11HA.h ve ceınMe 
sözü geçenlerden birin!ı! yardrmı 

l!znn. Bulıla."'l mrJctup1a bTidiremt>
yiz, K:!ndi!lf buraya gelein ve ba" 
b1.§a görüweJim: o -.. ll&·lcr • 
sin. 

Sonra kaçına p11atıun btce .,.._ 

talarnu anlatıyor, Koca gemiyi 0 1• 

doğu gfbJ götUrmcııin daha 'kotar 
ve kestinne olfca~a felilıet a!'lı> 

katWmn tnandm}'Ol'th. 
(Dt:?1<1,,.ı twr l 

fi A 9 -P: 1l - A Tiı:ırm ~aM ,, .. - :-
' m ........... .ur.-ıı ... _. ....................... .ı. ............ ~,.. ... 1!!1111 ................ l'!flli!lrl!llllll!l•ı Bel~di~~ koc;er~tifinin 

~ ~ Malı Ot yağlard n 
~~~~!..'H:!::=!ll::sa:;::::' =======::..tı çı!<an dava 

He1ber · 

! Demir sanaviim=ze elaman Yağlan niçin iade 
ettikleri 

Ankara, ızmlr va 
&ursa beledlseıe. 
rınıren ıoralacıak 

1 e:ı~~01 
•
1 

bir mektep açılıyor 
ı il( ı ltl•ataıeıbll I 

Vatan gıı.zetesl, w:un bir silsile 
halinde neşretlği yazılarda bele • 
diye koperntifinin aat·ğt yağların 
ma 'fit ve sıhhate muzır olduğunu 
tsrarla iddia etmişti. 1 talldl• etti 

&üara, 11 (ı\.4.) - Roman· 
yan:. ,... A:abra orta elçlal Te
lemak bQlb ....t ıe da mata.t 
me:rubale Qmkaya k~de lle
lsleum'lnll' :bmet lnlmü tarafmdan 
kaöal edi1m}I ve itimabwntwlai 

llalercı uta wı ı,çı bu me~ tepte 
a(ıtaoall llaıllarııan geçi ııecek 

Beledi}-e kooperatifi bu neırl • 
yattan dolayı "Vatan" gazetesi 
aleyh"ndc dava ikame etml§tir. 
Muhe.l:emeyc dün, sekizinci ceıa 
mihkcnıe•lnde ba~lanmı!jtlr. Mah • 
kemcde, davacı olıırak kooperatif 
mUdUrü Hs ·dar Berkml!ll, maz.'lun 
olarak da Vatan ı;azetesi eahibi 
Ahmet F.min Yalman hazır bulur. 
muştur. 

takdhn etmi§Ur. 
KabaJ esııumda baridye umu

ınf kltibl Numu Nenemesaclolhı 
aa huır bulu.amuttur. 

Kumaşçı ve çorapçı 
heyatıeri 

DHn.Ankaraya gittiler 
8 Niianda tatbik mevkme gir~ 

Tllrkfye dem!t ve çelik fabrika. 
r ıun ikmal edllmif olan mUtehaı
• uta ve lfcl kadroaunun dllnya 
nm d'ğer yerlerindeki terakk!ya. 
tJm muntazamq takip etmeleri, 
kendi sanat tubelerlnde flerleımc • 
lert ve ayni umanda memleketi • 
mbde demir ve cellk ve buna baf 
b sanayi tubel ertnt ilerletmeleri i
çin fabrikada b1r de mektep kurul 
muı takama etml§tir. 

Karabük fabrlkalarmda temeli 
at.JJ11111 olan bu melrtente fabrlkr
daki tıatabap ve ltıeller .Ayn ayn 
ve devamlı kun!'ara t!bt tutula • 
eaklardır. Kunalan!a Karabük fab 
rlkalannda bulunlln TOrk ve ttnP. 
bf nıfthnıııMT!!lU derw ver•l'ekleı-

cek oı.. y8JÜ ipekli kadJD qonbı ~ ~ 
stanaard nızamnamcs1 etrafında l KUt,;UK HAcH:lilt.ti ) 
İktmat Veklletl Uı iemularda bu 1 . . . 
hınmalt ftzere 1stanbu Jçora~ fal-. • Samatya gQMlt 1.9 ~ Ka. 
rikatörlerindea aı~lrep bir hr• I Un:ı,;ra •Ur~ Y8'>arak öUlıallne aebe. 
yet dün Ankaraya gıtmlştlr. 

Bundan başka. lktısat Vek6.lct=.. blyct veru.gı iddla olunan doktor HU. 
; daTtti berin A:nbra bir davc!'dl yedinci ııorgu bAktuııı,.ıacc 

n n e ya tevk!! cdUmlfti. Doktor, dU.ıı, eert>ut 
de lnlmaşc;1a.r heyet) gttm~tlr. rakıırnı~tır. Hakkmdaki tahkikata 
Kum~ılnrlıı vekAlct arasmda ya· oı "kul d ~ 
pılacak konu51'lSlanln, ylirilll ku • gayrluıev olarak evam olunac•-
tnaşların blru daha ucuzlablması tır. 
'ti görüııülecekt.ir. • Istanbul Şehir Tiyatrosu, Dişanm 

~ Uıı..:c turDe)'e çıkacaJltır. Şebi.r Ti. 

lfe11f eplercle tatil 
ikinci Uç ru-lık tahsil devresinin 

ıilıayet tıu~ı dolaylliy'le orta • 
ıtıektcp, llae ve meslek mektepleri 
11 Mart eabalırndan 27 mart per. 
~mbe sabahına kadlll' llkmekter· 
lerle muaJlmi mektepleri dt 1 Ni
'9.Bdaa T Ni!!aa 0

H hüma bdar 
tatlJ ~illerdir • 

.-.......0---

TramYay yolculan 
azaldı 

TN:IPla)iarda tek lbllet. ı.rtfellbl!Js 

tatbiki ı;eUcealnde kısa mesafe 1'111-
oularınQI llı..cwir 4enıce4' ~ı 

aıla§"'Jı:ru§tır. Bllbaııııa lta~m yoleuıa.. 

mı ~c •zal4.ılt &'örOlmtlftllr. TnD
va)'tarda1d g9Ddelik ~ .OU..S 10 
bb lulıaardlr. 

o 

Münakalat vekilinin 
tetla1deri 

Pau-~ 9ÜriJ'a'ze Pim )ı!l'. 
nabllt Vekili Cevdet Kerim lr. 
ceaayı dUn, VeWete b&ğl: mll~ 
sesnJerdc tetl:iklerde bulunmu§bır. 

Vekil, dün Kuruçe~eye gide • 
rek bµradold yeni tahmil tahlive 
te:ıisatmı gWta ~e(}ıml\lt. devlet 
Umanları umum milclUrl!lfQne -ge -
Jerek burada da meşgul o1rno§f.ur. 

)'Bt.roır.ı. bil MDe, §imdtye kadar b.l~ 

gidllmeııı!§ olan prk .ulyetlertnde 
de teırudller verecckUr. 

• Aı.kııracıan blldlrildJgtne göre 
~ercı.nka deYlet aana)'1 ve maden 
iflctme..t::rmm kredi muameıeıertnı 

yapmakla mUltelld bir mablyet v0oo 
tflnı84l takan11r e~Ur. Bu hUIWlta 
ıcaııuo IAylhuı meclise verllm11Ur. 

• 'l"lnel Mlerierlala &U4l41 bakkm.. 
~ lcarN", tudUt edilmek Oaonı N ... 
ıia vckllottne arsedlJ.ıj.il§Ui. ~ekAlet, 
karan w.vip ett.Jtt takdirde Tnneı 

&rabalc.n aabablan aaat :Jedl bu!:Uk.. 
ti o ono. on Wdeıı cm O~ Ye ak§allll.B.
n aa o:ı altı buçuktan ytrml buçuğa 
Jcadar '8ll§AO&lct.ır. 

• l"n.acala tahdidine ımadlB itiba
ren llller. :tıa§lammıftır. IJlmdf19 ka.c:ar 
ıopra.t ma!unaUeıi otl.ai tarafından tı. 
nncılua vertıen )'e'Ylllb'e 180 çu-nJ 
Cra.ncalı.ı. unu yeriDe dOD UO çuval 
vcrflnıJ§lir. 

• ~nan kooperatlflnln yıllılı: 

annımt lıeyet tGplaD tıa, :martna 26 
ımıda koo,PeraUf blnaBmda yapılacak
tır. 

• DQııkl11bracat yeldmu 282 tım lira 
dır. Dt.ııkU ihracat esnasında Alman. 
ya ve Mıaıra ttlttiıt llltılmIJbr. 

• Bo?ıedlye memur ve mU.stabdcm. 
lerl yardım Olllli'9U umwnl toplant.1 .. 
a cumıırteal gtlntı tıeledl,ede yapıla

caktır. 

<lir. Bu kunrlan başh bıl~a fd"!re 
ve tanılın etmek ve bazı denıler
de tcdrlımtta bulunmal: Uzl'ro e\i
velce muallim4k yapmı§ bir mU • 
hendis angaje edilecektir, Her 
kurstan sonra alınacak n(tiecler 
bu kursa Mlrak edenlerin ilerle • 
mes'ne ve üeretleri.,tn yükselm~
slne esas tutulacaktır. 
Diğer taraftan hu teıııkll!ta ba~ 

h olarıık KarabUk fabrfknsınm bin
lerce usta ve işçisine muntua • 
man beden terb!vesi YP"'tlrPrak lkf 
S1>or muallimi aJmaca'ı:tır. Bu m -
elllmJer maarif' v~k"'0t1nln be~f"n 
terbf•·eıl nwallfmt oluak ve•lka 
verdiai muallimler arnsmdan se • 
çilecek ve kendilmne barem br. 
ricl olarak 170 lira:ra kadar Uc-
ret verleceırtfr. Bu vulfeve be .. 
den terbiv(>sl muallimlerinden pek 
çoğu ~diden talip olmu1'tur. 

Bu sabah 

Kutucular da 
iki dükkan yandı 
Dllrı akpm aaat be~ raddeterlnde 

KUçUl{pasarda Kut.ucuJarda 67 /ti9 
numualJ Y&kubwı bJ;la atöl,yeainde 
yanım çıkmıı. bu dllkk~a yanın. 

da.ki ın numaralı Tevnk uııtanm ku. 
tucu dllkkAnmm çatılan ve bazı kı

sımıan yandıktan eonra lt.:atye tara. 
tınd&a .andtlrWmQftai'. Yangmm -.. 
bebl araştırılmaktadır. 

A 11erHıa1la• 300 
makine geldi 

Amerlkaya mmarlanm~ olan zi .. 
nı.at aletleıinin tesellfo-"- 0 b&t -
lanmıştır. Bu dlmleden olarak 300 
adet pamuk tohumu cltlm ırııık, • 
nesi Ankartl)'a vamuıt·r. Dlğ T 
maklnclerlıı de pek yaklnda mcrr. 
1•1tetimize gelmesi beklenm~kte • 
dlr. 

Şlp11ell ll!r ilim 
Cfbalide Haraççı KarameJunet 

mahall~nde Knranhk sokn':ta o • 
turan All Bakkal admda birisi, on 

lfooperatlf mlldürtl lddJasmt 
)Öyle hultuıa etmlı1tir: 
"- Ahmet Emin Y~1manm her 

neden9e belediyeye kat§I b'r husu• 
metl vardır. Yazılar, bunun neti .. 
ccs!dir.,, 

Ahmet Emin Yalman da. bövle 
bir §eyJn mevzubahs olar. vacağı
nı, timdıye kadar yağTıır hnltkmda 
yaptığı tahl intın ne.Jc sbt ev • 
rakı milsbite olnnık m&hkerneye 
vereceğin' eJJlemi~tir. 

Muhakeme, hem mevzubahıı ev. 
rnkm hem de lmıir, Anl-arn. Bur .. 
o b~ledJyelerinin ya-libn iade> ac-
b:mlerinln aonılması için talik e
dilmiştir. 

Parti grupu bu:ıün 
tonl~nıyor 

An:Cera, 18 (Telefonla) - Parti 
Grup., tıugtln t.>planmakta1ır. Ruma. 
mede D?evcut olan bir ıruaJe aıbhlye 

vekllın.n cevap vcrmuı muhtemeldir. 
BuyDk llillet Mecllıt de yarm top. 

tanacal:ur. 

--0-

0r&ra l! ı areı 
kaıa,aramcs mele 
Taclil5.tı yapılıyor 

An'(aıadaıı verilen mııJCun g~re, 

ordu lıııy.,tet k&rarnamealnln bazı 

aıadd"'-terlnln tadili etra!mda bir ka. 
ram.un' hazırlanmı~tır. Kııranıame, 
.!ıarp okulu, aanat okulları, aakert 
mUb~c!lJ. ve aanayli harbiye talebe.
e1DiD yakatarma takacakları ı,aroı.. 

ıcrt tA..~'!>'t etmektedl.r. 

l\r.oda Deniz 
Kıübü 

Bir izahn~me ile ltarannı 
müdafaa ediyor 

Moda denız. klUbü idare heye. 
't\ln kadar ewel ba.stalan!'U~tır. tinin müessis ve tızasmdruı Zeki 
Kendimi moaycnaye gelen Fener Rıznrı klUpten ihraca knrar 
de doktor Haef Hır·sıo. sağ kolu- vermC.ii uzcrme Zeki R za taı a. 
nun da.Dıa:ianr.a 11rmcwa l'a!)mıı, fınöan klup idare heyctı aley .. ı
Bakkal enjekdyonu mUtcnkl1> 151 - 1 ne bir davn. a~1ldı.;1nı y&.ZIDI§tık. 
mllştilr. Belediye do!ttonı ölümü Moda dewz klt:r ü bu husus~ 
şUpheli bulnrak cesedin . rnon;a ve diğer bazı gazete:erde yapı-

- Sizi lcurtaramadı~a ook 
tlzUWyonmı~ babam :razı Olmuyor. 
Fakat, onun da IH.l)lJ'Dll ld elinde 
değil_ Bimz daha ulıredtıı. ımırt. 

maatğmıı bf.ln. Her şeyin ~resi 

kaldınlmuma l11zum ~ste~Ur. lan nCijr yat ha:tkında bir iıalına 
!!!~~~!!!!!:ı!!!!!!!!=!!!!~~!!!!!~~~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~!!!!~!!!!~=. me güııdermi§tir. Bu iWnaın~ ~ 

klüp idııre heyeti kendısilli iu~·le 

buhmur, Başka ne lstM1!brlz! 

Yeni Sol>ala 
Hıı.eyJn Caldt Yalçra. •'JtitJenWrt 

cıeg-ı,ı •llk,. ba,şlıklı malcalcatnde. W&. 
lerbt ~ ııuUwrw 'lıahi.I mevzuu JAp.. 
ınaktac:ı.r. 

Koç Abm":lhı yQzt.lnde rstn-abı 

ve llmitelzliği aisUyen ince b1r 
aydnılık. ııne6'ut bir ıttJUnuıeyl{; 

Vardı. ~l't' cümlenin 90!!UDda ilto. 

Muhcurlr, ffJUcria .80D autlnmda 
zafe~ lti.ınadlı gllrllnmelr \"e deıaok

nı.snve tulzlude bulwınıakla bera. 
ca.ıuıı füat uysal bir QOCUk gfbi: tıer lıı.l:lıtercyl btık De yclt5;m etmek 

- Siz uğ olunL ffü Hğ Otun! 1 gtbı c:'Jr.! Jid4c1U tchtıit:ıude.n uer bu. 

Olmasa da ziyanı yok ... Allah ke- l ıanınaaığuı1, §lınc'li artık ytldırım bar-
rirııdJr!.. it dU!tinmcktc.n r:lxacıe bvncn benlen 

Dlyon!u. mtwda .. ~ bJJDaJr :mecba. 
rtyet!nı hlıısctnı~ bir muharip tfadeat 

Roiltanm lctrptk'lerhıhı a!yılcr\ tıuıundltgıt11a kaydederek diyor kt: 
uılanrnıJtı; boynu .az.erk bilklllmD~ 1 

' ' tt 1 "Filhrerl11 n bbtnd mU..fllUI bar 
tU: ellertnl uğu~turuyordu; llmit 1ı1 ıu:;illcre ile Fransaom istem~ o~ 
vermekle be.ıaber •yrı.i umanda nıaıarıdll'. ŞlmdlJ'e hdlu' -.e111ıeıı 
dert döke bir hali vardı. Sclzlerf.- tyıısl 'P~lcnlııno Mrte.<ıl bnrlıln A •. 
nln 80n Jr lllllmda .ılciJCl•ğt apa~ 111U1ya ye tınıt lllz.z:ıt 1<"1lllre.r tara. 
görlinuyo.."'du. Diyoröu ki: tmdısn 1nınmnaıtmı ve 1sltm2iğlnl 

'8kAr kabul f'tmlr.. lılr sur~tte m eydana 
- 'KltT'lnhnanrı için neler ~·ar• koymu~tur. Jl'Dluıt ba Bl"Jrlyatı &:'• 

mnlıyınt? Shbı de d~ükleri • raa.mlJle okuma~ elaaJar lı;iD 16' 
niz v.ardır: bana 9Qykyln. ~Imdi hllrbl klınlJJ llstcdll:'ınJ aPlataaıl. rned
aklın?Ul selmlyorsıı kapt•e.n Alfor. ~ deliner p<'k lar1z. bir ııuretto orıa4a 
o i5&re:ı.."1n. Rlca ederim, blç m- dnrnyor. Eğer tnglltere Ue Fnı11M 
kılmayın, ı:ıe istense.na. ııe dO~tı .. tıarbl Meıııı, cll5ulardı harbe baz.ırl:ua

""' Wwılu'GL eaaıı.kt IM9 ...._ 
nllneııiı kapitea AlfonlO blaııa dUk kı harbr. haZTr olan Almanyadır. 
Mldirec..'":lrtir. pilet \'C 1 1ac-t Ue ltMln elllehlletıtlı 

J'omlar P'Y8 yığtlmfl'1ardt. drrcıff.tle tıaz.ıdıba 1Ml11t111nbr Alla ı.. 
k r.dılerinc görülmemiş bir ziyafet gtıt.r.m il · Franııısdrr. Hıırp patlak ver

~kJnJg olan gPnç kızı tanım1'1ar- dlA't 1&19911, ı.nın~ bombardıman 
~: ouu .el!rnlıyorlar; Koç Alımet.. tananhırilıhı aşwı g1110n~ delılleo.'k 

bclar .-. Taıımnl hJr b:ı.ıbe ....... 
le arkadll§m& imreıüyorlaıdı. 1 !lan an bir can ret en C\ \·rı hUcum ,.,. ts.. 

Onlar gittikten 80llra ubard9 lllı\ ,.flfthına ehemmly• \;l'rlrdl. B~. 
bqka ve heyecaıılı b.tr hava eati; uın ı.stıı& w ~ _,,..re1ert 'bir 

ara,a srtlıtbe ... A~ 
dl!ll pir ..- aa Mr bn-et telldJ '*• 
ljJQ'~ Nud .ld ~ ~ 
W. :iQa111~ aapu.ıoıio;la olaaca im. 
tılll)etl ile f.'alı:Jhlt ve ln:rJlterve A

.uibelıu - ,.,...._ ediNUğl UWe 
seno Arı.o ~ımııe aıııeıce >-e.. 
~emler. tn~n ka~ cmk· 
~mllaJd eblldlk &e dluwnn ...UUUu. 
•ur. 

Alma~ bir me1nlelu,.tn hartıe u.. 
ı;ıJ baz.ırl:ıruıhllı·ccğlııl bJtUn dilm ;; a 
p:l!&erlJllt n M ~a stttı: ı. ten 
bir ha~rd ve takdir lılssl uyanciırı ıı .• 
&u. Du '~la aa,·eı& aJlkAr lılr tı:ıı,:. 
k t olal'llk orlnlla 4urwtu)U harbi 
~ll&crcalıı "\C F.nuısanm i teınlı \e 
havrllwu, oldaan dnvruıı hlçl:ılr mm:• 
ıc:Jaıe;te tanlftar bulamaz. Alroanya 
lılr dilim elmıdc ırtıı l<avga etıl:tfıl. 
lllb\.YDJ'l p:ı.vla§mnlc lstedl!fn1 fl!\11 
t'CUyorda. ltnlyn m:ımlt!krttc ne ka. 
dar kılıç \ıus& bepıslDI tuıkmlatarak 

FfOPlftllO.. ,.u&yeıllr.r. a4:ılar \'e mUL-
14'11llllkt•lcr h11yor, verUmezae sorla 
91acajım Jla,}"kırıyo~ a:.ıt:ın b"'1k. 

rı bir. •••111111 deJIUI:. Bl..-o.le,-h. 
Fühttr hıtrtıt kf'.ndlsl ıstemı, \'t'! ke11e 
dlal h::wır•amış olıtu~Jnu kabul etmek 

~rcUal &ö•tumciil'Ur .. 

VaTııt 
A.sım Us, .. lkl nutul· arasında b~ 

muka)tele,, b&§1ık1.ı ma.kale.siııde Rw-.;. 

wlUe HiUcrlıı blrlbfrl arkuma trat 
ettikleri nutııklan b.r§Ila§t.ırmakta
dır. 

Muhlı"1ı'. BJUerbt, flnıcli tıpuın 
Alma.nl&rJQ artık b1r1efm11 oldu.fU, 
banun bUytUt h1r idealin tahakkulc:u ve 
aynı :auıuda ~ AJl!laııya~ do8• 
ra olr merhale~ tefk11 •wıt hakkın. 
dakl &öZlerlne l§aret ederek diyor ki: 

FWu'erln Uade&lae i1!kkat etmeilı 
&uudu: BUW. tUmaalar 1tagUa 
blrlc§TJılş, fazla olarak hütua Av• 
rupıunı 7ansındu faalns·nı aslterl 
l~gal aJtın3 alını} bulunuyor; bu· 
•onla bcnıbcr Alman de,·iet rcbi 
bunu .)ine WQ·llk AlmaaJ'a rleill, 
ancnlc ana delm bl.· ımarlaalo 11&

J'IJ'Orl 

O lı~a BCJıba Nlyllk Almanya 
ac Yal~t l.ı!ı:ılıkuk ed~ccl•tlrf •~
te bu oııJla cevabm. ~:a Cum
burrcl<ıl Ilorvdt son nutlm Jlc ''er· 
dl \ e (l::dl ld: .. N azllcrlıı mats:ıt· 
lan satlfıce AYIWpa •enaleketlerl· 
njn ho:lu!!m mda ~lklcr yap
m:slc de~IJI-. o .. 1nnn lıoilefi Ame. 
ıtka da cJl.lıU old•~ 1balde ~ 
aın •ii~c'.lue niha)'et \"ttmek. 
blltüıt lllS&n!an l•ürlilc ltJr ekalft,e
Un eU.dc ma.Jdne gtltl kallsmnak· 
trr. 8Utfua dibıyuvı 40rhlılta müs
tenit bir rejim aJtmda .ar JaaliM 
getımı.:kfJr.,, 

Tan müdafaa etmektedir: 
M. Zekeriya f:iertel Amerlkanm de. "KJüp idare heyetlerince ıza. 

mokra.silere ıardımmı ve Ruzvc!U:ı druı biri veya birkatı aleylıinde 
aon nutkunu tıaııl.J mev.sua yaparak karar ittihnz etmek mecl>uriyc .. i 
ezcnmıc dıyor kt: illt defa Moda Deniz KlülıU ıda· 

"Amerfüa1119 blltlln eanayıı, 11utuıı re heyetinin kararlnştırdı!]ı bir 
teımığl, bütıı. makine kucll'eU ne zaruıct değildir. Daha bir sene 
bı.;llw.rt'..n1n '-e mllffd'ik1l'rln cep&ır. evvel ~n 'rb:ı.hçe klubii iaa.e 
l4nda ,·rr almaaı, hublıa ~eni bil cı- heyeti de - Bntt! gariptir, bia. 
nu. ı noı.tıuını t~kll eder. Çünktl şlm z:ı.t Eay Zeki Sporelin teklif \~ 
dlıl<'ll !tOllr& l•:flk•re Almanya ku~·- İ§aretilc - o klUbUn cCesa.ia 
sndakl n~ atıraUe aunaunJıı- iza!tndan bir znt a1eyhindc lb.. 
•ak w hatu her aaha4a Uııt:ınmğtl raç kanın vermiş falıat yalnız 
eldo etmek l:nk1lama malik ol:ıc:ıktır. 0 mlies~se ile bir Jizasını aıa
Bu ııstanıa4u wmın ettikten sonra kalandıran bu hftdise mntbuatı
Almanl•l'l m:ıi{lfıp etm tnl artık blr mızda nsla vaveylaya makes 
mman m~Je51 obrnk t tklk etmek 0 ı m a m J § t ı r . Bir sa. 
llı:ımdır.,, hısta, se\•enl ~·in fanc.:~bile-
C rımhari~·ct cc3i meziyct:('r o şahıstan b:ç 

Yunus Nndi, "Yugo.sıavya ne yap~- 1 bir zaman tecziyesi lazım ha.re
aı.k? .. bqlıkb makalesinde, Alınan ket!erin sadır olmıyacagına de
tazylkl karouımda Yugoslavyıınm va. 1il olmaz. 
llyetlııl tet~l < eclerek czctımıc diyor Mcd:ı Deniz h1i!bUnlln idare 
ki: heyeti umumi .ne~ytin itimadına 

.. hl.;rat babtırlat Ywıoela•fUlll mautar olmuş dokuz ~ttan mü. 
muhteıır teknntt lntm~ ..-1E .,ac te~~lldir. Onh.ınn tatbildle 
skı bir bltarnfb11 ~tl• bir adcad ~ mükellef oldukları klüp nizam
'*' Uz paktı ınuuma ~ elablleor.ft... namei es:ısiye..-ıın sarih hüküm
nl tııııırl,)·Gl'.:ar ki Ta;olllıılYJ'9)'1l .l'lre j ıer·ne ve umumi heyetçe izhar 
akla• )1'.km eba 1111' llarekd aua. ı olun.:ın rey ve arzuyn müsterud n 
drr. llalmat bıllllaa& ~mı. IJtf: 'l"l• do'ru.zunun da ittifnkiyle verdik. 
goııla"17a71 tatmıa ele..._ ...... 

1
1er1 kararı ceffellcalem matbuat 

temı• ieldi. Btr fddl. lıl mllmır al:tun1arında tenkit etmek r.c 
~ıctterlal .. ._.. ..._. IOP'lll1P., muhik ve nede hiç bir suret!J 
Bunun llartt"Jadeld taJep1tt Yaps1ın·. mtiflddir. S:ıym gnzeten·zın. ka-
3 ... nm llııüa1 tMlemQocett .. l'ğer b-1 rilerlni alfil atandıraca v:nı far. 
bal etmek ~ gftst~rırao blY.. ettiği hfuii .. 1crl m"',,.•>3.Ill"&n 
hıra \'Dhlm 11eUod.:rlne hattanm;ığa j öğrenmesi mümkün iken eösU 
f!rndltlen ını olı;ıuı o1acıı:ı çok mu- 1 yalmz al~kadara bmıkma~tta 

'feyle:rdlr.., :isa.bet ~örmeyiz saygılarla.., 



18 ~! .\ R 'l - Hl41 

Son gtinlerde İstanbuldn gene 
~ r }ol davası çıktı. Şehir yol
~ı asfalt mı yapmalı. parke 

Buna tek kelime ile cevap 
~~.tıne'.: meseleyi halletmez; kö
~u olduktan sonra çelik yol, 
caın yol, ipek yol yapılsa ge..c 
faydasızdır. Meselenin ruhu 
efınsind değil kalitesindedir. Af;,_ 
a't yol medeni memleketlerde 

en çok tercih olunuyor; elbet 
l!ebebi vardır. Bir zamanlar as. 
falt yolun terkibi üzerinde ..: 
~üşunüldü; tecrübeler yapıldı. 

Una ne lüzum var; Avrupada 
tccruoo edilmiş ve muvaffak c.1-
~~~ nümuneler mi yok? Bunlar
"<l.Il bırıni, olduğu gibi kabul 
C>tıneli; yemden lokomotif icadı. 
lla calışmak niçin? 

Yolsuzluk damarsızhktır; im. 
Parutorluı;ıtı en bilyük kusuru 
~~ idi. }(ötü yol kötü damar gi

•d•r: kanın vücuda kolaylı:Ja 
~~1ılması, oralarda aç bekliyen 
•ıceyr~lcre gıda götürmesi son

ra süprüntüyü toplayıp getir. 
?nesi temin olunmazsa o vücut. 
ta sıhhat ve zindelik görillür 
lllü? Kufi ve mükemmel yollan 
olın::ıvan memlekette ticaret, 
an'at, kültür. hare.ltet olmaz. 
On dokuzuncu asrın medeni 

Ve insani hamlelerinden biri de 
hlrcilik ılminin meydana gel

lllesıdir. Eskiden birer lbatnk ve 
".chennem halindeki Avrupa :.3'
hırleri bu sayede birer dUnya 
".er .Acti haline gelmiştir. 

Londrada hiç kimse iskarpi. 
nın veya potininin üstüne lfıs. 
tık giymez: çünkü insan sokağa 
1kınca adeta yolun ayakkabımı
~ d ğil nynkkabrmızm yolu kir-
1?ltnesinden korkulur; en sürek .. 
b ~a.ğmurlarda en küçük bir su 

1 tikıntisi, hele çamur parçası 
ı:trırnıek mümkim değildir. 
\ ~rlın ve Pnris te I..ondraya 
!\la la ır: Akdeniz havzasına, 
., {'ı:; la Romaya geiindiği zaman 
lr ı:ı: yaklaşıldığı hemen anlaşı. 

r. 

e A.vrupa şehirlerinin de bu ha
•ık gelmeleri en çok bir iki asır
Q• tncscdeir. Daha evvel kale 

ıvarlaı-ı içine kurulmuş olan 
f!,11 ~hırlerde yer çok azdı; evler 

1 
'Y t sık, adeta üst üste yapı. 

\'ordu; ortasından nehir geçen 
l' hırler de köprüler üzerine de 
tı~ er ~apıldığı görülüyordu. Bu
<! ,n •<'ın sokaklar gayet dardı: 
~ 1>inınbaC'lıydı; kaldıran ve yaya 
fl~ ~ırrmı 'Yoktu. Evlerin ıbütiln 
r Slılderi de sokakların ortnla-
1~;lan akardı; kasaplar kestik. 

1 hayvarlarm kanlarını sokak. i, akrtırlardı. Bir çoklarınc:ı.n 
su a a gcc;.mek şöyle dursun. ıki 

11'ari yanyana geçemezdi: kar-
an nakil vasıtaaln yüzünden 

1~n zaman münak:ılenin dur
. • h"U, kavgalar çıktığı olurdu. 
lt<ık r n~ kadar kesif olursa so. 

~arı da o kadar kalabalık o. 
~. ~ndnn ?.aten gidiş geli1 
•ıt;tu. Birikmiş camıırlarm. 
titn t-klenn ve eukurlarm şum
er da ~ ırasında yığın yığın c-öp-
g0~ .. P,ıslikler, iğrenç gölcükler 
:ar Ulur ve buralarda. milyon_ 
''n h" ?erat uçu~rdu. En sal
~i 1 h~stalıklar olur: ba1~n Fe
lt>ta~·ın ücte ikisi vebadan. ko
k an Ölürdü; bu feJfi.ketJer FO. 
~~l~rın kenarında bulunın. ba. 
~ lC'le"inde pazar kurulan ıne
rl ,~kları kat knt ölülerle dol

' tı rdu. l{ral Filip Ögüst bir 
rı lle~rerede otururken sokak. 
~ Pl~ k0ku undan bayıldı. 

<l· kakı rm terrıiztı<rine hizmet 
l'dn Ye UnC' rna.hlfıklar domuz. 

P• • ~ B1 nl, r b"srhoş dolaşır!:ır: 
l' krı Vl'rlerdi. 

t m z sokaklar. geni~ cadde
"! ~n<' ';: . :cbirler kale duvarla

! dar rerct'V("'.';İnden kurtul. 
rı zaMan meydana ';'eldi. 

K ad ircan Kallı 

i !2C z ---== - sasın 

~il!- r~~i~~9.i~~~~~~~~~~!~~~~~i~~J 
28 t•J 

ingilterede 
iş seferberlıği 

19-21 yaşlarındaki 
kadınlarla 4145 

yaşlarındaki erkekler 
tescil edilecek 

Lo<ı:tr.ı, 17 (A.A.) - tş nazırı Be. 
vlıı bugtın radyo Uc neşredilen bh 
nutkuud.ı nskert daireler ve harp s:ı
nayil lu:drolarmdan en iyi bir şekilde 
ısUfarJc cdilnıcsı lçin nlmacnk mühim 
tedbırlerl bildirmiştir. 

Kayıt ve tescil ı§lndcn bahseden 
nazır ~ylc demiştir: 

Bu m:retıc herkesin esaıılı tılr 1§ t. 
le meşgul olup olmadıı';'Ulı tcsbit ede. 
cek ,. " onu daha faydalı bir hizmet 
görehıl c,cğl yere ııevk için kendisin! 
tııvsiyelfrdc bulunablleceğiz 

San:ıyld n nskero alınanların yerle. 
rlni O!.ılourmak ıçin 41 na. 415 yaıımdıı 
olnn <'rl<cklerle 20 ve 21 yn~mdaltl kn. 
dınlar kayıt ve tescil Nl•Jcccklerdlr 
MuııY)·C>n ba,;ı samıyl<le istihdam edil
mlyrıı 41 ııa. 42 Y8§1nda olan erKekle. 
rln ıtayıt ve tescilı fşl 5 nisanda yap:.. 
ıncak:ır. 20 yaşındaki kadınlar 19 nı. 
s:ınd'.1, 21 yaşmdakller d blmz sonra 
kayıt ,,e t.<'scll edflccekl"rd!r. 

Sanııy!de çalışan ltadınlarm talim 
nakil ~fi' iskllnlar1 için tedbirler alm. 
mıştı:-. 

Nazı.., ynrdtmcı askcr1 hlzmetl~r i
çln de hırçok 1

• dm l.stlhdamı:ruı ihU. 
ynç .01"\.·cut olduğunu bildinnl.§ttr. 

İ ng i l iz tıp talebesi 
Tahsillerini Amerikada 

tammalıyacaklar 
Ncvyork, 17 ( A.A.) Rockfol. 

ler mUessesesi 1ngiliz tıp talebe
sinin tahsillerini ikmal etmek ü
zere Amerikaya gelmelerine 
yardım edeceğini bildirmiştir. 
Müessese 25 Amerika ve Kana. 
da tıp f akUltesinin bu hususta 
muvafakatini istihsal etmiş bu .. 
lunmaktndır. Bu fikir, İllgiltere
nin sabık Vaşingotn büyük elçisi 
Lord Lotlıian tarafından ölü
münden biraz evvel ortaya atıl. 
mIŞtır. 

Çinliler ve Japonlar 
birer şeblr 
zaptetmlşler 

Çunking, 17 ( A.A.) - Çinlilc
Kvantung eyaletinin cenubunda 
kain Kvangay şehrini zaptettik
lerini bildirmişlerdir. Çin kuv
vetleri bu şehri üç gün süren 
~iddetli muharebelerden sonra 
evvelki gün zaptetmişlerdir. Ja.. 
ponlar 300 maktUl vermiş ve pek 
çok malzeme bırakmışlardır. 

Meşhur 
Tissen 

Ortaçağda olduğu gibi 
r d yel necat ver .. 

meye davet edilmiş 
Londra, 17 (A.A.) - P.öytcr: 
Dcyll T<'lgraf gazetesinin BuonOE .. 

Ayrcs muhabiri, Buc.nos • Ayreste 
dolaııan ııaytnlara göro Hıtl<'ro mali 
yardımda bulunaralt iktidar mevkllnc 
gelmesine yardım eden takat Sovyct,. 
ıcr l)ırllğile pakt yapılmasına muha. 
lefette bulunan Çelik kralı Frtç Tus
scnln mevkuf bulunduğunu bildirmek 
ted!r. Gestapo kcndılcrtnl serbest bt. 
rakmak için fidyel necat olnrak ser .. 
veUerlnın bakiyeııinl tr§kll eden bir 
mılyon 500 bin lnsfllz liram kadar bir 
para istemektedir 

Gemi inşaatı 
süratlendıR 

rilecek 
işlerin başına mühim bir 

~ahsiyet getirilecek 
/,,ondra, 11 ( A.A.) - Röyter 

ajansının parlamento muharrıri 
yazıyor: 

"Ayam kamarasının perşenbc 
günü deniz ticaret filosu vazi. 
yetini tetkik etmek üzere yaptı. 
ğı gizli toplantıdan sonra hü
kümet parüunentonun mütalaa
sını nazarı itibara alarak vazi. 
yeti derin bir tetkike tabi tut. 
maktadır. 

Bir çok meb'u.slar lbu meseleye 
dahil bulunan bütün meselelerle 
ve bu arada bahriye nezareti
nin uhdesinde bulunan gemi in
~ası rneselesile de meşgul olm. ·t 
üzer azimli bir adamın tayinini 
iltizam etmişlerdr. 

Bu sahada tensikat yapılacağı 
muhakkaktır. Bu işte son tedbiri 
bi7.Zat başvekil alacaktır.'' 

Berlin - Vişi 
münaaebatında 
değitiklik yokmuş 

eBrlin, 17 ( A. A.) - Yarı 
resmi bir menbadan bildiriliyor: 
Almanyanın Fransaya ve .. . 

hükumetine karşı hattı hareke
tinde değişiklikler olmamıştır. 

Bugün yabancı gazetecilerin 
sorduğu suallere cevaben Alman 
hariciye nezareti, yukarıdaki 
müşahedede bulunmuştur. 

oc~~ı 
Şanghay, 11 ( A.A.) - Japon. • U:zbon, 17 (A.A.) - lrlanda. mmı 

lar Kiangsi eyaletinde kfün Nan- müdafaa nazın FranJclherm, Clipper 
şang'ın garbinde Fengsin şehrini tayyo.ret'i ttc Amcrtknya hareket e~ 
zaptcttiklerini bildirmektedirler. ml§tir. 
Japon mahfillerinde bu muvaf- • Velllngton, 17 (A.A.) - Frascr, 
fakıyetin Şnnkayşck'in en iyi iki Amerikan kruvazörü ile dört tor. 
askerlerden mürekkep 80,000 ı pido ı:ıu};rtbinln bugün Aucklanda gc. 
kişilik bir orduya karşı yapılan leccğint hlldlrmlştlr. Bir talim scyaha .. 
ani bir hücum savcsinde elde e U yapmakta otan bu gemiler perşem. 
dildiği söylenmektedir. • · be gUntl Aucklandd:ın ayntııcaklardır. 

H 
1 

ingi tere·nın 
adrit elçisi 

Lizbonda Ruzveltin 
şahsi mümessili ile 

görüştü 
L• ban, 17 ( A.A.) - Bir iki g1ln 

evvel otomobUie ansızm Lizbona ge. 
len lnı;ııterenln İspanya bU}1lk elçisi 
Hor'un Ruzveltin yan resml mllşahi.. 
dl alb.'ly Doııavanm tayyare ııc Ame. 
rıkaya dönmesinden ovvel, ispanya, 
Portekl7. ve Frana:ıya gönderilecek 
yiyeceı. maddeleri hakkında görilgmek 
üzere r,eldığl znnnedllmektedir. FiL. 
hakikı Hor, Donavnn ile bir mUllkat 
yapm:ştır. Bu mUlakat cımasmdıı m°'· 
zuubı:l.hlG meselenin gôrllşfildUğtl tabı. 
mln olonmaktadır. Albay Donavaıı 

Portekiz ba§veklll Snla:zar ile de gö
rilşmtiştUr. Donavan mtıhUrlll bazı ve
siko.laı1 kaybettiğini zannederek hay. 
1ı tel!ıılanmııısa da bu vesikalar biraz 
sonra otomoblllnde bulunmu~tur. 

r 
Japn 

Singapur, 17 (A.A.) - Milli 
iktrsat nazır muavini B. GUiam 
Gaus'un riyaseti altında yedi ki
şilik bir Afgan ticaret heyeti Ja· 
ponyaya gitmek üzere buraya 
gelmiştir. 

Heyet azasından bir zatm be
yan ettiğine göre, heyet, Afgan 
- Japon ticari münasebetlerinin, 
bilhassa Japonyaya yapılan pa· 
muk, yün, deri ve sair ham mad· 
deler ihracatının ıslahı için mü
zakerelerde bulunmak üzere ya· 
pılan davete icabetle Japonyaya 
gitmektedir. 

Yanan - talyan 

Mütareke 
müzakereleri 1 

Şaşialar Berlin 
tarafından yalanlanıyor 

Bcrlln, 17 CA.A.) - Yan ra
mi bir membadan bildlrlllyor: 

Alman hariciye nezareti, bir mfi. 
tareke akdi için İtalya ile Yuna
nistan arasında sözde müzakere • 
lc:r cereyan ettiği hak1rndaki ya· 
bancı haberleri, uydurulmug ve 
hakikate tevafuk etmez olarak ıa.,.. 
sü eylemiştir. 

Almanyaya yeniden 
İtalyan am elesi 

gönderilecek 
Roma, 17 (A. A.) - Stefani 

ajansından: 
Ticaret amelesi faşist konf e. 

derasyonu reisi Paladion ile 1t.a1-
yadaki Alman L5 cephesi irtib1t 
bUrosu şefi Dr. Rust arasmda 
yap:lan bir mU!akatta geçenler
de iki hükfunet anısında akte. 
dilmiş itilii.fname mucibince : .. 
çok İtalyan amelesi gönderilme. 
sine mUteallık meseleler göri:· 
şülmUştür. 

H ekime göre i 
izdivaç ve şar 
"Eski Yunan ediple·rinden Lucien yazıyordu: -
Aşkında kıskanç olmıyan, öfkelenmiyen, sevgisi .. 
ni körüklemiyen, sevgilisini lıırpalayıp üstünü ba· 
şını yırtmıyan ins·an a§ık sayıJmaz -; Fakat bu 
gürültülü şeyler hakiki aşk ll)ıdır, yoksa bir nm 
sadizm midir?,, 

Yazan: Dr. RASİM A ASAL 
~~············· ····· ............... 

Kncknnçlık, tecavtlüe mllterafik 1 nukla§n-; muhakeme her tahdrl. 
olmamak ve başkalarına zarar ver- darlaşaralı: hislerin zebunu olm .. 
memek şartiyle her insanda nor. Erasme, fiziyolojik ve marazi kll
mal bir tezahür ve çocukluk hnyn. ka.nçhk arasında bir fark buın.. 
tınm derece derece b.ir devamı- yor, ikisini de bir ıstırar ve §ilphe 
dır. Hayat mUcndelesinde rekabet, hastalığı sayıyordu. Kıskarıçtıim 
büttin faydn.lı işlerde Ustilnlilk hiP- ruhi unsurlan arasında nef1-etin 
si yani (grpta) dediğimiz takdir ve de rolü mühlmdir. Nefret ~ 
an;u heyecanı medeni her ins:ın• lrf;'lll mahrekl, intikam da mtidafaıa 
da tabii sayılır. Aşkta da ltıskanç ve hücum vnsrta.!ldır. Netektm· 
Irk bn tabii telAkkiye göre, bir ne kıskançlık (nefret pslkolofısl) De 
vi çeşni ve kamçıdır. Eski Yunan mlitalea edilir. Kıskançlrğm eddf.. 
ediplerinden Lucicn kitaptarmdan yatı çok zengin, halbuki nıht ınfi,. 
birinin blr yerinde yazryordu: talea.ıu da o nispette fakirdir. KJa. 
"Chrysi,s kıskanç olnuyan, öfke sik nıht tahlillerde nı1ıayet b!~ 
lenmiyen, sevgi.Bin! görüklemiycn, ıatır taheis edilmiştir. Onun lçinor 
sevgilisini hırpalay:rp Ostünft btUJJ dir ki değil yalnız izdivaç ve ~ 
nt ~ırtmıyan in.san 6.şrk snyılamaz.,, meselelerinde, insanhğm ve ferc!ia 
Fa.kat bu gtir'ıiltUIU şeyler a§k nu birçok içtlmaf teamüllerindo &
dır, yoksa bir nevi sadizm midir? nemli bir rol oyıuyan kıskan~ 
Evvelce de söylemi~, cinsiyetin ruhiyatını ısrarla tafell etmek l&. 
gerek nıhf mukaddemelerln.de ve zum ve favdaamr buluyonım. X... 
bilhassa bir fiil olarak tezahllrle- kanc;lık, hiddet ve şiddet, dola,._ 
rinde her insanda derece derece le taamı,; hisleriyle kanşıkttr. Bu 

.biraz şiddet \"e hattA behimiyct itibarla bir kavga ve hnrnbfyet ili--
yani hayvanlık mevcutur. İşte hal- IAhı olan çok karışık ve menft 
km kuvvetli sandığı meenunvnrl mahiyette bir dinamizmin ifad• 
aşkta da herçlbadabad her şey dir; tahteş•murdan kurtulAmtyan 
caizdir; çllnkil ancak bu maruf ve teskfnlnl ba$ka vollarda ve ı. 
çehresiyle a§k 'r'Omantfk bir çehre hlraflarda nnyan f!iddetli hevecan. 
almakta ve muharrirler de a.şk larn muhasalasıdrr. Kıskanı!ldt es. 
tahnımanlarmı bu yolda yürl\tmelr. nasında kin ve nefret devamlı • 
tedir. O halde aşkm en mut.ad ve ğlldir; zaman zaman ş1ddetlenll". a. 
zengin veçheli tezahürlerinden biri ra yerde sevgiliye karşı merlı~ 

• ·1 n ktskançhk, kendini sevgi. ve itimat hiı5ıerl, nese ve saadet 
.ıun ve mazlum r.anneden lfade8lyle mütenaviptfr. Fakıı.t p 

nevınıt i.nsanm muarazavf bir in- det;a krskançltktan mütcwvelllt !lef• 
kbMln hayalidir; aısk maddesini ret eziyetlerin bir dC'ı:ınrjr(.lTI'; ~ 
mukaddes '"' korıarılamaz bir motk insan ancak ıışkmm flcaf mahfyet-. 
telAkkl ettiğine ~ daima ayni teki hacrctl kinde kuvvetli bir de. 
sabit fikirle ya""~d·ğma göre ister şarj lcrnk:ınçltğı ve nefretini dışarı 
bekAr ister koca olnn bu ~tk in- döker. Bıınka hlc:btr heyecan tt 
san birtalnm nahoş aksUlameller- neftette insan bu derece lfadekir 
de bulunmaya müsteitir. Ç{inktı ve hassas olamaz. Mae.tteesruf ks
krskançlık kamçrlryan, dürt{'.l,D ve kançlrğon iradesi. tahrip edlcl tın• 
her şc~; yaptıra nblr dinn.mimldir; ler, nefretin doğı!rduğu fnt.iltftm 
fakat nüvesinde tecavüz ve hara- şeklinde miltezahirdir. Aldat:r1mı. 
biyet meye1Anr mevcuttur. veya nldandrğmı sanan tmı!\n m. 
Kmkançhğm hııldld şekfJelıinde tikıımmda. şerefsizliği. izzetfnefst 

dahi mütemadi şüphe. telmih, en- lSnc eOrer ve muharrik bu izzeti
d!~e. diC?"et. kalp incinmesi, kUfllr. nefsin rencide olmuş olmaSY!ltr. Da 
kavga ve saire vnrdrr. Biraz ilerde lntlkamm şekilleri ötedenbe'1 mut.o 
görPceğimlz gibi ·bl\ZI aşklarda ve telüUr: Düello. skandal yanJ reza,. 
lzdivaclarda. k:rskanı;lı1dan ve bu- let çıkarma, cinayet ve saire
nun fena tefsirlerinden mütevellit Kıskançlığın bazı teamüllerl daha: 
cfirilmler, hatta feci ve korkune <Bııklnane ve şnuıidir. Kıskan( .e 
cinavetlcr vakidir. KıskRnçltkta aldatıldığım hisse-den bazı kocalaP, 
şuur ve zı•ka ml"kanimlalan do- malıkemeyc mUraeaat etmek w 

• Bu ır.aımıe se:1sJ ama De fU aGııı 

Mlanmızoa Çt.Cml§Ur. 2S, 30, oirtDci 
klnun, ı. 5, 11, ıs, ıs. 22. 23 lktnd· 
kAnım. ı, 8, 8, 11, 17, 22, 2t. 26 §Ubat. 
l, 2, .f, 6, 8, 10, 12. H, 16 mart 

hnttli baskrn ve clirmilmeşhut glıl 
hif P.Jere başvurmak Stlı-etfle qtr... 
na ve aile bağına nihayet ~ 
teşebbüsllnde bulunur. 

Dr. R!lstm 

Tancada Alman 
konsolosla a 
tekrar açıldı 

Kendisine sevgi dolu sicak er -
kek sesiyle hitap eden bir genç a. 
damın duyduE;'ll heyecana hi~ fena 
manii veremezdL ~ünkü ona mtı
rap çekenlere acımak, yardım et. 
mek IAzım olduğunu söylemi!}ler .. 
di. Sermet de muhakkak ki ıstı ,.. 
rap çekiyordu. O Sermedin yanan 
nlnmn serin elini koymuş, kederli 
diişlinilşlerine kalbinin şefkatini 

vermL5ti. C<'mil ~ermedo kat'§J 
göstC'rdiği dostluk ve §efkntc a.~ 
la nadim olmuyordu. Ona kan;ı va.. 
zlfesini yapmL5tı. Fakat bu gibi 
snf dilşUnUmc.>rln tC'?!liz teT.ahilrntJ
nn alışmayan Yesari Gündüz ŞUk 
rnna hayret dolu nazarlnı-Ja bakr
yor ve onu bu kadar hayretlere 
düşüren büyük nnnc hiçbir sahte 
tav1r nlmağa lüzum g5rmP.den ö
nünde okunmnğa ha.zır açık bit 
kitap gibi duruyordu. 

• 18 • Nakleden: Muzaffer Acar 

yetinde bulunuyordu. Cemil Ser • 
met bundan pek fazla mütecesir de 
ğUdL Çilnk\1 G~de teyzesinin 
gasterdiği sevgi o kadar samimi 
idi ki Sermedin bu ihtiyar teyze e
Tinde uzun mUddet kalmak ihti • 
mallnden duyduğu ilk endişeler 

tamamen zail olmu~tu . 

Tcınca, 18 ( A. A.) - BugtiD 
Alman konsolosluğu yeniden a.
çılmıştır. Konsolosluk 1914 se .. 
nesinden evvel bulundu~ binayı 
işgal edecektir. Bu bina 1914 
senesindenberi Fas sultanı mü.. 
messillerinfn resmi ikametgihı 
idi. 

Şliln"Bn, ac;ık kumral saçlıın, in
e<' halleri ve dudakalrmdan gnyıi 
yüzüne tebessüm saçan açık mavi 
gö:zlerivlr btiyük anneciğinin res
mine tamamen benziyordu. Fakat 
cildinin renginde ayni taze pembe. 
ilk vUcudunda ayni kıvrnklık. in -
cellk olmasıM rnF,mC'n on altJ ya
şmdan fazla olduğu a~ça göril • 
lliyordu. Baku].larmm saf.b'eU al • 

. 
tında derin biı düşilnce '\CZiliyor, 
kilçilcük kırmızı alnı ketumJycti 
tem.eli ediyordu. 

Bu muntazam dudaklan, ancak 
samimi. ciddi ve doğru sözlet- a • 
çabllirdi. 

Yirmi yaşmdn olduğu tahmin e
dilebilen bu çocuk muhakkak ki 
çok dUşünceli, i}1 kabli yumuşak 

başlı, zeki mahlflklnr gibi biraz 
hilr bir kızdı. K endisinc ynpılan 

tesirler ne olursa olsun, Şükran, 
birçok na~ihatıer ve önüne dökil
len mis:ı1Icr arasından kendi fal\
!!iyctini meydana koyııbllm!şU. fıı 
tc> Cemli Sermet Şlikran hakkında 
böyle düşünüyordu. Ve Şükrnn 

Sermet kin o zamana kadar bir 
me~hul olan bu sahada samimiyet 

ve dUrllsUOğfi içinde nekndar M -

vimliydi. Bu sevimlilik o kadar 
nUfuz edici ve o kadar tatlıydı ki 
insan bunu g{}zelıtk dfyc tavsif o. 
deme, belki bu bUyilk kelimesl • 

mn altmdtl ezecciinden ~anlı. 

- Siz benim için hakiki bir 
hemşire oldunuz Şükran hanım .•. 

Diye Sennet devam etti. Fakat 
ben böyle mllfffik bir ihtimama o 
kadar az alrşkmnn ki size nasıl te 
sekkUr edccC'ğimi biJemfyorurn. 

- Hak etmediğim bir teşekkür 
fstrmc>m Sermet bey. Siz benim 
teyzezademsiniz. Siz benim dostlu
ğuma mukabil 3ükran borcunuzdan 
değil, dostluğunuzdan balıscdln. 

Ben ancak bu dostluğunuzu bütün 
kalbimle kabul edebilirim. 
ŞUkran yalnız gözleriyle gülmü

yor, gUzel muntazam durtaklan 
dn bu tebessüme fştirnk ediyordu. 
İşte o zaman Cemil SPr.met genç 
kızın: "Dost olalım,. sözünü bil tün 
kalbivle söylemi.~ olduğunu anla. 
dı. 

O günden sonra Ce>mll Serme -
din mhhati bUyUk bir 5liratle iyi
lesmeğe başladı. Fakat di:zlndeld 
yara geçm~fıti. Daha uzun ınUd
det hareketsiz kalmak meoba" -

Cemil Sennet salonda geniş, 

pamuklu bir koltuk üzerine yan 
uzanmış VP..ziyctte tstirnhat edi -
yor, biraz ilerde Güzide teyze Lft.· 
mia hnnunla fakirlere ufnktefelt 
dikiyor. doktor ayakta şapkaEI e • 
!inde ı;cvezellk ediyor, Şükran dok 
torn bir sandalye \'Oriyor, kendi 
dikl"ceği cı:;yayı teyzesinden alı -
yor, nrasıro Sermetıe m~şgul olu
yor, sonra te>krar işine döneek kil 
c;ük parmııklarlylc tuttuğu kuma~
lnro. iğne6i.nl ba.tınp çıkarıyor, fa· 
kir çocuklar lc:in gömlekler dikili
yordu. 
Güneşle yıkanmış gökyl.izUndc 

sıcak yaz günlerinin bArrak bir 
maviliE;'i var. Ac;rk bir p<'..ncercden 

· &nlone. dolan hıüıf rllr.gil.r mcstcdi
ei çiçek kokulnrmı getiriyor. De. 

nizin sesi ku~lann cmlt.ısma k~ 
nşıyor ve serin bir mınltı halinde 

1 
rfizglrla beraber kulaklarma ka· 

dar geliyotdu. C• ~ 

!Nochring. Tancadaki Alman 
konsolosluğuna tayin cdilmıstir. 

Sultan mümessillerinin ne ol
duğu bilinmiyor. 

Moris Sövalye Pariae 
gidecek 

Rerlin, 1 ( A. A.) - Tanmmı.c; 
Franı;ız sınema artistlerincen 
Mnuııict> Chev21 Pı ·0 e <Jönmek 
için Alman işıral makamlannın 
mı.isaadesini talep ı • tir. AJ. 
man rnakamlnrmın Fransız ar. 
tistinc mü~ktiJl'ıt rıkarmıvncak-
ları öğrenilmektrdir. ~ 

Murice Chevalier Pariste bit 
bir operette h"' roıu denıhte et. 
mek nivetinrıp.rı;r. 

• ~lııntuli, 17 (A.A.) - Bcrllıı. Tt: 

Rom:ı~·d gitmekte olan Mat.suoka, bu. 
gtın ög-ıcaen sonra Transslbcrtye.n tJ'eıo. 

al u~ hnnd!\n hanmet etmlştir. 



lrır İsviçre gazeteainJn 
•öriifiiyle 

Balkan 
vazivetini· 

tahlil 
iki t8raf diplomatlan. 

arasında 

Ankara ve 
Be aratta 

11ras1 :r mabarelle 
oıoyorl 

C rre, n (A.A.) - ''lom:-
nal de Gen ve" g&ıetelli. "Anka
ra ve Belp atta ~iyasi muhare
~· başlığı altında şöyle )'UI" 
p: 

Bu kış sonlarında siyasi mu
harebe k cetin ohnalıt.adır. Her 
iki ta af · v ya · cabtnm. 
telHli hum ve ya.Al u-
ke:rf baro n ıçm yeni stra-
tejik el t · rall!!!' w . 

Daha fimdi m Ter, BaJ· 
-bB yanm adasın n ortasır.da. 
hV'h!tli bir menı tutmMtadJr. 
Miher. sağmda Y~ avvayı, 
empbede Yuu n Makedony3Zfnu 
ft Tllrlriyeyi e de ~mi'ft Ye ~ 
Jallda Rmtya\'l d rdnn'Y''Ya m~ 
ftftü ol c m JT? Ayn mm
bl:ıüanla B8 k Britarrva im· 
Jlln"8lorlu~ Aman l'!"l'mi~emesr
ni du!dmrn Jr V" m im~n 
ohırsa. mu b l t arTuza ~~ 
inek rçm mrhv rrteri daha az fa;t 
n,et sarf vor. 

.Atin . rı a tiven b1 tiln 
cfev!et ad !"lT' n "'""' nokta-
mu t tm t d ..... Epir ve 
80IV8. , tarbinin ba. 
f1lıd r A Tman h riciye na. 
an Yun tan'ı acıkça koru-
JIWI ve t an t :ırııızuna rağ
men. Meta.kaas hükfunetiyle si. 
ya.si mi1na erini kesmekten 
~ ınap e · tir. Alman a 
bQ •le r k t etmekle ıaüttdl. 
kinin - i anaaüne göre --
itlıed h &yı tamir eyı,mek t.-
- w..~,. 
;-... i&temlştir. 
-nJN mAN • TAREKE 

YA JA BlLE. .. 
Matedonva hudutlannila Al. 

man -ordusunun balım-..ı Yuna 
elet mm Eden ~ 
fmdan Atinaya yapılan mvaretia 

m ett w aı"8St mukabil ajır. 
, ıhmal edebihnelfti 

b r rlı ndır. Fakat 
~cı•nı•:u-r de kıymeti inkir gö

t b r bftrbltDa malik 
rlar. O da. lngifüılerla 

n d ı MY'da deniz ve hava 
1 etmiş bulunmala. 

ı . Yunan kralı ikinci Jorj' :n 
!llunf akat edef>lleee~ bir mtita.. 
iNe tngıl zleri o nelerden ... 
ramaz. Ha bul:i ltaıyanın ve Al
~m asri hedefleri lngiJiz 
bdretini vurmaktır. Şarki Ak. 
denizde bu kudretr vurmak için. 
i!fr kı Roma Attnaya çatmıştr. 
Ve buglln de Berlln yine aynı 
teY için ltalyanm imdadına kO§
m*tadır. ...,.. 

..XUGOSLA VY ANIN VAZlY.'" 1 

İşte bundan dolayıdır ki 
MBnerin siyaaf gayretleri >.ti· 

nadan ziyade Ankara ve Bel· 
gratta t kbf1f etm ktedir. Yu
goslavya hakkında biribirine zıd 
birçok rivayetler dolaştı ve bu 
ti'ada Alman devlet adamlariyle 
~av naibi Prens Polftn e;ö
~erl kat'! olarak söylendi 
w 90nra tekzip ediJdi.NaiD prens 
J'o!lln trpkı kra mre gibi hareket 

e- çe'kindifi malib!ıdur. 

He alt.şam 

18 il A' R T - t94f 

Prena Pol, bndi ftZifesiniıa, Ö'" 
JriirnQsdaki eylllWe olğunluk ya· 
,ma girerek bi1fiil idareyi ele a
lacak olan Kral İkinci Piyer'e 
kraD1ğı da.hilen mUttebit ve bari 
een ibl!l edilmemiş bir halde tea· 
lim etmek olduiu lranaatinWir. 

&mm içindir iri 80ll eeneler
deki bUtilıı Yugoelav si aaetine 
ilham eden esas şu olmuştur: 
Sırplar. Hırvatlar ve Slovemer 
arasında bir aıılqma bulmak ve 
bütün k~arla iyi geMmnelı:. 
HP?'b.allfri bir zamandP takibi e
sasen güç olan böyle bir siyaaat 
yolu, civarda ham cereyan e -
deıba w bir komfJO memleket 
ecnebi ordunmı ipli altmda bu· 
lmnırken bilhassa daha ziyade 
glçJeF Bam ahvalde istin~. 
vasiyet abmya tekabül eder. Fil· 
hakika, güntln birinde şayet Yu
goslavya bitaranı~ vllznnden 
katiyen infirada düserse, onu 
her taraftan çevirecek olan 1ruv
vetli bir devletin eline geçmiş o· 
Jur ve artık hıç bir harekette 
b4dnnamaz. 

Londra.. işte bu noktai nazar
da gözüküyor ve Belgradı, Bit
lere tedricen :-. rımalda. mu~~
R ediyor. Her halde bunun ıc;ın 
olacak ki, llWtiliz diplomasi~i Yu· 
y.oslav devlet adamlarına ıhtar
da bWunmuşlardır. Alman t~
yikine kartı bir muvazene telis 
edilmek iltenivor. 

ANKAB.ADA 
Ankarada buna benaer çok 

n1a bir mtıcadele olmaktadır. 
Anadoludan Alman

lar uzakta bulunuyor. İngilizler 
ise Belgrada nia~le ~ ya
kındadır. Bunun ıç1n ln~hz h~
reketı Ankaradadaha kuyvet.e 
kendisini hiaettirlror. lngııtere: 
run ve Tflrkiyenin mP,nfaa.~le~ 
tesanilt halindedir. Her ikls 
de Almanyanm 113rk& doğru ge· 
nışlemeainl durdurmak istemek· 
tedir. Tü kiye. AJmanyanın Bağ
dat ve Muaula gidebileceği yo
lun üzerindedir. Tilrkiye ya 
mukavemet edecektir - ki harp 
~ alınmadan bu ~amaz -
yahut da boyun ejecek ve Ro· 
manyanııı ve Bulgariatanın ~
bet.ine uğnyacaktır. Tllrkı~ 
ni stratejik vasiyeti Yugoelav-n ·-uı;. .. __ ,. Rua· 
yadan daha •.:r~· ~ 
,.mıı milaff!'le ..-ıiti yapma
_.. ~ TUrkiye zimam 
4lrl9n •••• ,. ---~ ıra 
şimdi de Hltlerin gönde~ıği me-
saj üzerinde müzakere ediyorlar. 

H1TLER!N tsTEDlOl ŞEY ..• 
Almanyaıım Ankarada i31eri 

mrlamakta menfaati yoktlJ!· 
Bitlerin iatediii ~y Tllrklenn 
AlmanyaJI. Balkanlan raha~ 
hır,mederek 1ngllislere karşı .. ır 
banket üai1 ya.pma.kta ~ 
bırakmalandır. Belki de ~tle~= 
Reiaicumhur fnönti'den bir mU 
tareke için Atinada do8tça tavas
sutta bulunmasını rica etmiıUr. 
Yanani8tam elde etmek için ~ 
nun neısrlinde bir dost ~e müt~ 
tiki tavait etmek mahirane bir 
uattldltr. 

Tllıid.Y• yallın f&l'kt& çıkaıı yan
lllll .ısadürmek anuu ile bu liya.. 
et JnaDeft'&y& kapılacak mıdu? Bu
na evet diyebilmeğe mllMit orta
da hiç bir teY yoktur. BilAkia, b&· 
ze 15 le geliyor ki TOrklye. belki 
de kendini çeviren mlsltlman deT
letlerle mutabık olarak kendi l8tllr
baUnl BUytlk Brltanyanm iaUkbaH
ne baflr tuıtmafa brar wrmlftlr. 
~ Afdkadıki zaferleri 
Arap A.le:ınhıde bUyUk btr akis yap 
mJlt,lr. Sonra Türkiye pek lll bi
liyor ki, Almaııyanm tarka doiru 
ıenJtJemealne llet olur1&, Rmya 
ne dllpıan ftSfyetine pçlıcektlr. 
Ba da Tllrtd1e ioln celdnllecek bir 
baldir. 

Gelecek g'1nler, Ankarada oldu· 
ju pbi Belgratta da shifllen liya
et savqJan her halde aydınla.q -
caktzr. . 

Tw•• ••ab••• .•.. , ....... 
A&llla, 11 (AA.) - &11.C: Yuna 

kral! Corç, Yunan ordUWD& bir em
rtyevmt nep-ederek dert &Jdan'bai 
adetoe anan dtlpwı ıırunetıerD• ..... 
detll bil' muhanılıecle lıuJUDdufu halde 
muka.,...t kunetl ua1mıyq YUD&D 
orduulldaa altQtfle bahlletmlf, 110D 

tt&J.yan taammundaıı b&IWıle .01'• de
vam etmi§tfr: 

A•ma• trwatlantiii Balkan 
Bremende yangm meselesi ve 
söndurolemedı s ti 
51 bin tonluk koca ovye er 

vapunın kurtanlamıya- Baradealıla 
cağı anlatılıyor ellllllretl MOlllOVAJI 

Londra, 18 (A.A.) - 42 bin 
1 aJAllUJI bıra~ım91 

tonluk Alman transatlantiği 1 Bir F ranaız gazetesi aon 
Bremen'in dUn akşam el'an yan.. • • •• 1 edi 
makta olduğu Bertinde resmesn vazıyeü m uta ea yor 
bildinlmiştir. Almanlar yangmm Olliwıaı l'errud 11 ( &.A.) - oa 
bOyük oldu#unu söylemişi~ de &jıluı bflcUrtyor: 
geminin nerede bulunduğu ifşa ~tkr blrlııtn!D .., BaDwı lal . 
edilmemiştir. dl8eJıer1 urpnnd&ld vut)'ettDI tetkDr 

Berffn. 17 ( A.A.) - D. N. B. ec1en ımurt put.Hl f&Yle dlyor: 
ajansmm verdiği bir habere rö- ııonovanm AlmaDJ&l'lll RomanJaJa 
re. Nord Deutllcher Loyd kum.. llriflmn• aıt olarak pgen t.ep1DJ.. 
paııyuma ait Bremen tranut· enekle ıaetretttft teblple BuJprtata. 
lantik vapurunda dilıı yangın aqa lfla!I b&klmıdald ı 111&11 tarl!llt 
çıkmıştır. Yangını söndürmek i· teıaıttıl blrlblrlyle muayue edUdlti 
çın bugün de gayretler aarfedil- t&kdlTde. 10D t.blllbı uaıubunda bir 
mektedir. Yangmm neden çık· lel'tllk, aaha katı bir Jlnn ıörmtr. 
tığı henüz öğreınilemem ·Jtir. Gerçi eo.,etıer blrllttma BaUwı ~ 

sesinde art.ık dolnldan dölruıa bir 
lltelf Jrabp•m•ft• Zira 1918 ..-O. 
awıda Beaar&bya i8ttrd&t w evvelce 
blçtılr am UldlılM al\ olmı1aD 
Bukovtnayı da IUl&k etmlfU, Bu Aha. 
da kendfli7le .um..,a arumd& bir 
lhtiW mncaı ola=adı. 8alkanJa"5& 
Alman ekoaomtatnln blklmlyet. Ye na. 
tusu ıııe Ruayanm mulı&letetıe ne m.. 
,.u m de hDld.D& ~ lılr emrt. 
Ya.Jd1dl. J'&kat Balkan 'Nealell Rua,, 
ya IGta bafl&& blr al&ka aratmekte. 
dlr. Zira K&raCS.nlzde ~ 
emJab'eU \f9 Qan•kkaleden pçlf ft 
Akdenlsle mıtnekale •rbutlel IDUQ
yıen blr Dllbet d&hlUDde Balkeın"'rm 

atattıdDe balhdlr. Romanya we ~ 
sarJ8t&Dm AlDaan ordulen tU'aftDAlaD 
igallıı4ID IOllJ'& bu or4ular )'&1DJS Tu. 
na u.ertade delil fü,&t dotrudU del
nıya Karadenfs U.rlnde ~l•flldt 
bulwııqorlar. Bu vulyet So9Jetler 
blrUll lCin bolU1&r m...ı..mt • b&d 
teld1Dde orta,. Jro71Ukt&dlr. 

Amiral Darlan 
Buaiiıı Pariat-.ı Vifiye 

clönec:ek 

( ... -... ı :aeille) 
~ mmtake-nda flddeW 

muhvebelar cenJU etmektedir 
Yunan .. tJıcWs tananlerl .... 

1U ile Beratı lıomtmdmaaa ederek 
Tepedelen mmt kumda harp eden 
Yuua kıtaı&rma mazabentte 1lubm.. 
lmlfla."ltu. 

ll.U.UUll TüllatJZ1JN1JJr 
lllı.d(IOIO 

..... il (.&..\.) - B.IU).ı 
Yuauı matbuat __,.tlDID 1* )'tlJr. 

m D*DUrU din lılr ._ IDQhablrtne 
~ 1aabmank ıDrbüU taamla 
SUllQA ttaıJUl&ra eıo. ,.raıı .. ulr 
ol&ıak ao bin k1PJ9 mal oıdQlunu möy 
Jemlaıtlr. flmdl19 bdar dllrt bin e .. 

-~ TIJIWll ~Ol 
&--. U (A.A.) - a.a.cı: YUD&Jı 

r...ı tebql: 
~ dnrlJe • tcıpoa tulJetl 

obllUflm. 
u•&1tm .,..._.MI 

..... il (A.A.) - ILILOa J:mm. 
ret nearetlDID tebllll: 
ltaıym tananJed. s~ blr 

sebrele JtldDdeD alır ı..era utn,aD 
r.ıw pJlrlDl ,..... llnll bQmbardl,,; 
man etmı,lerdlr. Bu alım 1.-ta .., 
8ele feJIJretlae ~beri GQlln. 
cll hGoumdar. 

....... "" ....... ..... ~ ... ......... 
(Biat tuafl 1 nclcle) 

AIMA1f JIA&lclYE 
NBMmlNtJr nımı 

lleda, 11 (A.A.) - Yan re&
mt bir ınem'badan biJdfdllyor: 

Bertinin sı,a.I c.3hfileri, Yu. 
nanWam İııgilis lata1an çıktı
ğına dair alman yaban.cJ haber
leri binıaaa blly(lk bir alaka ıle 
tetkik ediyorlar. Bir eeneb! ga. 

tecilli tarafından IOrulan 811. 98 • 
ala Alman harieiye nemretmce 
... cevap verilmiftir: 

EN SON 
DAKıKA 

Alman-Yuna 
münasebat 
kesılmek 

üzere mı? 
•- Almanya tedbirlerfni bu h&blr bUclirıyor: 

gibi haberlere ietinaden değil, 
mtlnllasıran kendi haberleri Üw 
zerine alacaktır. Ellluen Alman
ya ile Ymıanieta.n araımda:.1 
mtınuebetler hakkmda klfi de .. 
recede sarahatle mUtnddit de. 
falar l6ylenilen sözlere illve 
edilecelr hiçbir 1fJY yoktur.,, 

YIJNANlsTAJtıID~ iNGtıJz 
ASKRRJ.mt 

"Almaal•rm Ymıuı.tana lı:.&r1J 
harekete geçmek lbere ol • 
du1ümDa dair haberler .. 
mele bqlam,ur. Buna -. 
bep olarak da Ynnnhlarm mem -
leketlertne lngi:f% uKcrlm \::ika -
nlınaama mtlsaade ettikleri ileri 
drtllmektedlr. Bulgar radyoeu, AJ
manyamn Yunanı.tana k&r1l earih 
olarak hal't!kete geçeceğlni ~ 
mittir. Resmi Bulgar ~zctıall de 
bugUn ıaat 14,!15 de Bulgar rad
yMunda tunlan ll&yleml!ftir: 

••- Memleketlerine İngiliz aıı. 
kerlertn.ln ıelmeaine mtıııaade ~t. 
tilderlne büılırsa Yunımldar Al • 
manlarm kendilerine k•l'fl bir h~ 
Nketlnl IÖ9e almıllardtr. O halde 
Alm&Dtar da derhal harekete geçe
l't!k, Holandada. Belc;lkada w Nor. 
wçte olduia «ibf birkaç ıDn sar
flllda İqllillert dmbıe Mkecelt • 
lerdlr • ., 

1
. 

Dtltl' mattan Balpr bqyeJı:i ' 
prale.Dr l'Bof da Baler paet. 
cıUerlllfD lelllJllıll toplantmmda Irat 
eıWil '* ..tuırta e.clbnle 491Di1 • 
ttr ld: 

.. _ Dbpmn ba bıabru1ı ,an-
ı...ı SQıla4e mUleıUe:r ka.cU menfa • 
ati•~~~~ :pollar a
n•Mtkift. ~ .m.tl mDlt 
menfaatlerini en fyt eeJrlMe koru. 
yan yolu takip etmietlr. Bulgaris
tu .. eıene kellıdlılin• yapıla 

~ tunlrl - belrledl 
°"~.-~MllU 
tdealledmbln tahlttuk samanı ar 
bir ........ 1ıa111nıf1W ... 

• AduandJop ....... -

AULUfL&IUN • • ""1.AIAOAL 
LUI~~ 

·~ ,, (AA.) - Amerl
ba mUpldt:lmia ••"'llttiltae il· 
... barbetmelr+fn Balkaaluüld 
• ..... larmı ....-.ı ecleoeklerbd 
lmlt edea Almaıılar aJha,.t her 
zaman gekhıdllrleri Ud cephede ay. 
m amanda harp etmek gibi blr 
UMCburlyet karfmmda kalacakJal'
dır. 

BAklm olan baaate l&'e Alman 
lift SeMnDr &ltbıde bir mlddet 
dılrdanııü lıülnı oJaeatr aibl Yu.. 
IDllllaY)"a De Tllı1dye bu IDllltaka
da DUil•rba daha eb811QNy9tll 
1ılr lııarelret Jl.P"''81D• muı.1 olmak 
lldldannda bahDlacüJar ft Alman 
1anD bl'fllalaair mllfklllt aı
Clll& bir tanda artuaktlr. 

Asterf muhanirf bbıbap Corr 
neıc11ng Elllot, e hava orduaun
dan tngUtereye kal'll ancak yan
lllU' tallana.bllfD Alman hava Jmv
'fttlerlnfn ~ aafa dtlftUIGne 
llaret etmektedir. Alma bava o!"
clulaımdua biri Bulprlataıula, lldJl 
cimi ltcımaDyada ~ de l&l'k· 
ta So'V')'etler Blrllll kuvvetleri kar
~ ba11mmattac1Jr. Banlardan 
.._. tefrit edDell bazı ban. cU
sltemJan da ltalJada faallyett.e 

mal telA.kki edUemiy 
mektedlr. Almanyamn Aı.uıaı...,.,.... 
anin sarih talimat 
Berlinöeki Yuııan 

merlkan gazete~rının 
arat. Nevyorltta J 
8eteebae YazdJtı bir maı,.111.,..., 
ki: 

"Cumarteei akp.mı Ruzv 
lılcUll nutuk ly1 blr D 

ka, bfn.-ok fcvkal de 171 
b&rbe B11rllkleu Ur 
baıpteyiz. lntilıap etU, 
ve k&rnr]&§tırdıfmıız ıuyıı.-:1.1 
lçllL bep tıttlC§mellyta. .. 

Pasifikteki 
Amerikan 

donanmas 



Biz ~ 
Laz l.?G 
O'an Dua! 

Kanun korkusu, &ert ba§lan 
~kmenuş olsa, lasanlar muhakkak 
ki blriblrlerl.ol yerlerdl Bunun için 
wypblllrlz: Kaııunlıır, man&lan ve 
lllalılyetıerl itibarile terMye\i bi 
rer nD.'iUr olmakla beraber, her 
fert \e cemiyet Uzerlnde korkunç 

U\iyetlerl de vardır. 
Vam kanun, l>a.ksızlığa uğnyan, 

biri irinden zarar gottn, sosyal nl 
P.amla.n bozan, adam öldüren, hır 
81 ık ya 3n in anlan adalet ,.e 
vf dan terazisinin kefesine koya 
rak cezsl ndmnak, hn'klıyı habız 

n rt eme [ maksadfle birtakım 
nı eyyfd lrr koymn"tur. 

M1 J ti rin kanunlan bazı suçlar 
h mda, ltep blrfblrlne benzJyen 
h kü 1 rl ha\idlr. Fakat bur cü· 

nı \e ka1>khatlerde, mlUetlerin 
f 1 f erf bl b rierlne çok 

km, • imhane bir ff'blrle - ta· 
n ta ana :ut blr mahiyet arzet. 

!Be r. "I ıa Eirl~ik Amer~a 

wum annda bizim maııtıijmnu. 
ıyınıyu. ~.ok tuhaf httkttm1er 

Juan Gokenabo Amerikanm 
Vi :jınya hü.kfınıeti dahilinde ya. 
ayan en zengin yirmi insandan 

biri.sidir. Fakat nerede yaşar bı
lir m iniz? Haplı.hanede... Hbı 
de mil bbed h ... .tJıS cezasına mah. 
kam olarak. 

Bu adam Amerika kıyılarına 
ayak lbutığı zaman yakışı~ bir 
delikanlıydı. Yalnız parası yok
tu. Fakat cesareti ıardı, işt.en 

Yrlmazdı, bir çok işlere giri§ti. 
Bir otelde bulaşık yıkadı. Kun.. 
dura boyacılığı yaptı. Tesadü
fün sevkiyle bir çamaşır fahri. 
kasma girdi. Bur=ıda patronun 
lam olan güzel Helen'i görünce 
can ve gonillden Aşık oldu. I . 
da delikanlının sevgisine l~ayt 
de ildi Juan genç kızla evlen
lbek içm ıza l ~yık olmağa çalı.. 
tıyordu. Delikanlı aşk yUzUnden 
~ b'r çamaşır makineei ic::t 
etı:neğe kalkıştı. Her gUn sev
gtlisine keşfinde muvaffak oL 
inak 11zere olduğunu söylüyordu. 
Fakat patron delikanlı ile Jmı
IUn a:rasmd&ki macerayı sezmiş. 
ti. Delikanlıyı kapı dıpn etti. 
lleıen de sevgili8ine keşfini iC • 
lala! edeceği güne kadar kendisi. 
ili bekliyeceğıni vaadetti. 

Juan azmini arttırdı. Gece 
ltlnduz çalıştı, aç kaldı, soğuia 
tabamm' etti. Mutlaka muva!'
faıt olmak istiyordu. Fakat gU. 
lltbı birlnde biltün arzulan . 
kıldı. Helen zengin bir tUccar. 
la evlenmişti J uan bu ihanetLaı 
atfedemezdi. lntikam almağa 
karar verdi. Bir rovelver edine
r- yenı evlenen çiftin evine 
litti. Gelın ve gUvegiye niçin 
hldtğ"ni haykıra haykıra izah 
ettikten sonra ikisini de öldilrdil. 
l:>etikanlıya çok haklı görünen 
bu int'kam yüzünden elektri~ 

yes·ne oturabilirdi. Fakat 
eme suda cezayı azaltaca.c 
er buldu müebbed hapie 

l'raı verdi. 
J an a ı rca hapishane oda. 

dı. Burada plblarmJ 
-.rı~OA .... ,... devam ipıı iıa.pWuma 

yı,~anta serbe'4t dolallıa lleallflllD 
kuyruklarma küçük 1ılıer fmıer 
t~ lwıunla meehurt labam!f-

ta-... - gadp fanti. faelln lmmm.,,. ........... -- .. 
eaplanıulandır. 

Kapaldarmda 1mmm - _,.a 
fener ,,.,,a lılr pll .....,_ lııeıdl 
Jer, Nhlpds addohmuü polis ta
nlmdu JÜ'Ph ............ 
:fU& •• tı:aau ~ ••• 6 w 
blk ec!P b•. .,__ lııQYMlar 

hakklllıda - cıuWlr. 
Nelel"Mkeda .............. • 

balam 8aai yediıdM• ........ -
~ yedlalae kadar MrlU9k 'fll N 
iaD yemeleri .... kanala ,... 
edllmltUr. 

Bu kallaaludan mllndlflm. .._ 
lan hiçbir zaman lıııUha velllesl 
yapmak. oltuyuculanm.. dudakla· 
nnda bir tebestlm ç!çeldadlmıek 
değildir. Allıll QMtlrMdan. luuıula
rm milletler arumdald teWcldlerl
ni tebarllz ettirmekten lbuettlr. 

Acaba bu kanunlar bizde de tafı.. 
blk edilseydi, ııasd bir neUce v~ 
rirdl! Herhalde berberlerin aann
salr "' sotan yemeleri menedllse 
1·e ba,ı bo, haf1'8nlarm lmJl'llkla 
rma ı,ık ~ fenerler veya am 
poller konaJsaydı. ~ iyi olurdu. 
Çönktl, ba nretle hiç o~ 
hat olurken, &imlan lrtbne11 Klbl 
tcokan Mrber nefeele-mtl kolda 
maktan lnntulunlak. Bil' taraftan 
da, hayvanlarm kayraklanna tala 
Jan feHrlerle yohnnm, önttmlbtl 
görtlr, e\·lerbnluı ~derlren, ~abra 
ve gırtlağımıza kadar f,lalltarlara 
ı.tmak tebllkeebuten muan kalır 
dık. 

~ lmılan ~ meaele91ae 
gellace. baaan ~ .e,. ı.. ol9p 
olmadJiı •al.'ktada .... .., .. ,.u 
yemlyeoeilnı. Ne Jalan 861llyeJtm 
bu kadaı- laee ile aldan -.edl. 
Hem ennlt o• da ae olM9kf .. 
Ziyaret eUtjlmJs ~ im J'Cllr idi. 

Şimdengeru hemen bize Jban olan 
dua! 

LAl:Dat 

mUdllıilnden müsaade almışt?. 

Güniiıı biripııJe ~~ •t~ 
Ç81Dafll' ma.lghMeini yaptı. Ve bık 
kaç a.y içeriatDde milyoner ol.. 
du • .DeUkanlr timdi hapitılıanede 
etra.fma iyilik yapmak için a
vuç avuç para döküyor. Bilhu. 
sa pa.rasızlık yüsünden evlene.. 
miyen çiftlere bol para veriJCr. 
Tahsil için para bulamayan t _
lebeler, bir keşif ya.ımıak için ça. 
lışan ilimler de hapishanedeki 
delikanlıdan ltıtuf görenler an.
sındadırlar. 

Erzurum da 
müsabakaları 

ilk defa yapılan lor 
ko§uau alaka ile 

karıılanclı 
Entmım, 17 (A.A.) - Dttn 

burada ilçUncll kat&gorl atletler 
için ZOO metre kır k<>tWN ya
pılınrştır. 32 atletin lttfrak etti· 
ği bu k()fUda öjret.men okulun• 
dan SUleyman Sarıkaya 8 dakika 
ile birinci, Alayurt pnç1i:k klU--
bünden Cemil Ateo 10 18D1J8 
farkla ikinci aeldiler. Takim tu
nifinde de Ata.yurt pnçlik Jdtl.. 
bü 16 puvanla birinci, Enunmı
gücU 20 puvanla ildncl oım_. 
tur. 

Erzurum.da ilk defa yapılan 
bu koşu alA.ka ve merakla takip 
edilmJştir. 

Milli Küıne toplantuı 
dün yapılamadı 

MDU kilme maçlan baJdmlda 
kararlar almak tızere 1Jl1rıdarlar 
dUn saat 18 de halce merttezlnde 
toplanacaklardı. F&kat hm1r del~ 
gelerfnln geç kalmam yQJlndea bu 
lçtimam bugttn aut 18 da yapd
ması tnzumu huıl olmuftur. All· 
kadarlar bugtlıı toplaDarü mnn 
kime ~ bütadU:I müar
nn.tl fttSbu ec1ee-.., 

A MERIKAYI 
TA NIYALIM 

Amerika 
niçin kuv
vetlidir ? 

- 3-

.. 
Amerika 
kuvvet 

kaynaklarını 
nereden alır ? 

Portland'da tuğ"lo ..ele euıen ... 

Amerikada bir aaırdanberi 
istihsalin artma&ı mUlltahailin 
alış kabiliyetile müsavi olarak 
gitmiftir. Amerikada umumi 
harbe kadar ihracat hiç bir su
retle aanayl w ticaret Aleminin 
hayati encü.-ı olarak teWL;f 
edilmemiftir. lhrac&tm Ameri. 
ka ticaretiDde mOhim bir rol 01. 
Damağa ı..t111D1R yalnıs umu
mi harp 81D8lerincle vaki obnut
tur. Amerika devlet tdmılarmm 
Amerikan ihracatı lgtn yeni pa. 
zarlar, Amerikan ticaretini kıo. 

ruya.cak üsler ara.malan, bu a
damlarm iatikbali çok iyi gör
düklerine del!let eder birer de. 
lildir. Çlinkil eğer umwnl harbe 
kadar Amerika mahreçlerini w 
ilBlerini hazırlamam11 olu)·ch 
harp sonu iktıaadiyab Amerika.. 
yı bUabiltUn sarsacak, ve buıUn
ktl cumhurreiai Ruzvolt'in t.ed
birieriyle halıeclebildili iktJUdl 
buhran bal'ediım.. bir eelr.il L 

lacaktL 
Bu )'ÜS emellr oaı.- eonun.. 

d& bu Amerika bucUn çok kuv-
vetlidir. Dünkü ~ Amerika
ma m yla ... ..,_.. -1 
kuvvetJmdltbıl anlatmltt*
Buglln de niçin kunet1i okluiu
nu i7&h edecej'is. 

Amerikanın kuvttıtt 9"e1l A. 
merikanm genişliğine ve mem-
leketin vahdetine bağlıdır. Ame
rikanın tark aa.hlli ook mıtu.slu 
bir aanay! mmtakuı, prp kJYJ. 
lan az nutualu bJr ziraat mem. 
Ieketl otmu.ıur. Amerika her 
yıl kanallar açarak ziraat .ııa
IDll genilletmle ve Amerlkanm 
bllttın ihtiyacnu kendi topratı. 
rmdan t.eınin ettikten eoma, 

harice aevketmek imklnlanm 
bulmqtur. Amerikanm ıenifliği 
Amerika için en kuvvetli kud.. 
re tkaynağıdrr. Bu geniş memle. 
ketln lg ticareti A wupa 1at'l81-
mn fg ve dJt ticaretinden t..ıa
dlr. 

Amerika toprafr ~ mUnhit. 
tir. Bir çok ziraat mmtaıralarm.. 
da t.&blt ve sun1 rülnYe Dıtly&Q 

himettirmedm ciftcilik yapılır. 
Fakat tapnk alb eerveti Ame
ribd& kat'inen Uet eervetinden 
az değildir. DUnyanm maden iti
bariyle bu kadar Rngi.ıı, l&ll'at 
hayatı için lflzumlu her maddeyi 
verebilen bir toprak yoktur. 
~ Amerika topraklan ka.. 
lay v~ fakat buna mukabil 
Tungeaten ve Radyom cibi na. 
dir madenler yalnız Amertkada 
bulunur. ~ w1wpı edilen 
peb"olilD yüzde yaılm... bakırm 
yüzde em dördUntl. kurşunun 
yUzde kırkı, pamuğun yWıde yüz
de ellibeei Amerikada çıkar. A,. 

...w.uam clem1rl blltDa ..-. 
- ... pki1de ~ blılde 
dabi ~ miktarcadir. 
Y&lms Mt.Wpi ha-.-mda lr~ 
mür madeultri btttUn A Vl"Uf& 
kıt'asmm k1iııntiründell daha fa. 
ladır. 

Amerika hariçten ~. 
kl~ hamura için odun, ipek. 
yUn alır. IPabt bunlan iptidai 

madde halinde alıp mamul ef1& 
haline koydufu için bu it
ahlA.t Amerikaya ~ bir 
servet kaynağı olmUftur. Ame
rika bu sabada da ralrlpsi.tir. 
Dünya tberiDde Wlb•l deilen 
kauçuğun dörtte~ IRID1 ipe. 
fhı ~ tiri A.merlbya girer. 

Amtdkalr vatandat dUI tJu 
memleket için mUhlm bir kuvwt 
menbudır. Amerikalı çaI11h.n 
ve ı.ıelddJr. 2::kAaı dalma ve ,al. 
mz ameli sahalarda kullanır, 
bunun için Amerika makhıe 
memleketi olmuf}tur. Amel'lk&b 

._ uakşam SOMER Sineması ................ 
IDLV'l'N DOOOIAS • ~ -.0 ........ 

G O Z EL K 1 Z LA R PAR i S'e 
(~llOZUJ> 

"""'-" ...................................... ~as ....... , ........ ....,.. 
•AlllSID DOGat.r 'l'OU'4- lllB AŞK l&YA.BATL. L1'K8 " 

nnıfAll, Lm'Am ... ZAILU'ET MllMIJCIDllTI.. 
llu ak?Jam için ,erlertnld eneldell aldmmL Tel: tal 

daima iJl8an yerine makine kul
lanmak çareei arun11 ve bu itte 
çok muvaffak olmuttur. 

Amerikada ilim !&dece ısan'a
ta insan rahatına ve wanuı 

hayabm koruyacak vaertala r 
bulmağa çellf&D bir vurta. oıa. 
rak tellkld eder. En kUçWt mek. 
tepten üniversiteme .kadar bU
tUn tahsil mUeeeeeelerinde bu 
.U.rü)ııet h&kfmdlr. Bu diyarda 
mektep mua~ bir oey öjret.• 
mekteD liyade yeni ketifleır ya. 
yaratmak utnında çalıfn'. Her 
mektep aşağı yukan bir tecrUbe 
liboratuvan halindedir. Ameli. 
Irada ... battl AlmanJ'ada ~ 
tu eti btlyük Wm nuaıtJıeleri 
keffolnnmaz Bafka memlüet. 
\erde bulunan yeni nuui'81erin 
tatbikatı yapılır, bu naariyelere 
dayanarak ne gibi lletlerin ,._ 
pılabileeefi arqtmhr. Onun 
içindir ki Franmlarm agama
dıklan P.umı Jranalmı Am.-i
kalılar açmağa muvatflık olımue. 

lardır. Amerikalının elinde fel. 
eefe bile bir tecritbe ilmidir ve 
ilmi tecrtıbeler yaratır, meeeılA 
gocnlk mahkemeleri pilıikolojiniıı 
llayata tatbikinden doimultm'· 

Amerikayı tek bir kelime ile 
anlatmak icabedenıe ··teralddnbı 
tecrllbe u.hası" imıini vermek 
kifayet eder. 

Amerikada aan'at tetkiıatı da
hi bir ilim halini t.lmlfbr. Ame
rika.da tnrf bu ille meacul tetkl.k 
bllrolan vardır. Buralarda lfin 
f&ydalJ unsur1ara tevdi, it için 
en faydalı zamanlar an.yacafı, 
mtltab_. amele yetittiriım.l, 
uatat.fılarm ift.e roltı hükmda 
tecrübeler yapılır. .Amerlkada 
latlhaalin bUY11k merkezlerde 
toplınmuı, seri halinde imallt, 
maJdDmin ve amelenin en yük. 
Bek nndwnan wrill ilıtih8al fi

t yatının elalilmeei bu blro&ar -
yeeinde olmuttar. 

Amerika sanayii ful& lmallt 
ve ucua fiyat baluinındaD rakip
Mdir, ~I efY& da inceli.. 
jine, anfetine, ıtmellitine de. 
fll, nllat ve iyi 1rullanılıl& kıy
met verir. Onun için Ameriblı 
Beri habde imal edilmit ef)'&-

1 dan hoşlanır ve el itlerine kıy. 
met veren meıaJeldere kat'i,mı 

ehemmiyet vermez. Kumae ne. 

A fEŞ BULUTLARI 
aAş RoLLERDE: Edward G· Roben so 

.......... Bl:YIX:JAJllU • JıiO'itdlf • llUA•AM ....._. bfUJO 
~ w SABK1JDAJıl stıwm BIB wno 

PEK YAKINDA i PEK SiNEMASINDA 

.. . 

samlan, tahta üzerinde ışleyen 

oymacılar, cam üzerinde çalışan 
nakkaşlar, terziler, Bapkacılar 

Franaız, Hollandalı veyah;ıt 

ltalyandır. 
Amerikada.ki eşya bollu~ bU· 

tün halkın işine yaram11br. A
merika yUksek yevmi~ e m«n1e. 
ketidir. İyi para alan amele 
müreffeh yıı,ar, fakat yqay111 
dahi Amerikan san'atine yardım 
eder. Milsik dinlemek istenince 
gram of on çalar, okuır.aktan zi. 
yade radyo dinlemekten botla· 
nır. Sinemayı tiyatroya terem 
eder. Otomobile binmeği 1ever, 
fakat bahçeeinde çiçek ,.tift111-
mez. 

Amerikada herkes çok pan 
harcar. Amerikada paruı ohıpta 
aarf etmemek budalalık ayılır. 

Amerikalının parası olmasa bilıa 
borç alU'. Borç almak iatiyenı.. 
rin çokluğu A.merikada kderl 
bolluğunu meydana getirir. 

Amerlkada hnkfunet ticanıt 

ve sanayile elele çallljrr. Naıw,. 
tarifelerini tamim eder, *lk 
yapılacak yerleri teebit e&s. 
Krediyi temin eder. lcab ....... 
malltJ ualtır veya ~· 

Dünyanın yan altmı •z at. 
kadadır. Bu altın k!tleei _,.. 
aiDde Amerika um\llDI ~ 
müttefik devletlerin bütün ibti
yacmı karşılayabilmi§tir. Bu ti.. 
tm bolldutu başka meal' metti 
tehlikeli olurdu. Fakat cMletlıa 
bankaların elele verişi bu ~ 
keyi &ıleıniftir. Ameribya ,,,. 
ren altmlann. hepei hiç bir v .. 
kıt teda\"Ule çıkanlmam1'. anctılr 
bir kılmı kullanılmlfUr. 

Amerika ,dünyada en u pw 
yapılan memleketlerden eı.n._ 
dir. BmMnaJeytı AvrupaJI .... 
88Jl buıbranlar Amerlbd& o a
dar himedilmemiftir. 

Yllkandaki •tırlar Awww .. 
il.Dl niçlıı kuvvetli oldufuau ..... 
terdifi kadar, lngi1terenln Am&. 
rlkan yardımına lza.mt kı,_. 
~ .abebini de gÖ8teril'. 

Ev ansiklopedis 
Balo ve auvareler 

Btr balo da••uı-t ı.kılMl1t ~ 
~ cCad8D en aNt ne Utta ...... 
göndlrUmelldlr. DavettıeJ1 111 2 P 
rm da baloya gelip gelm.ly~ 
tule. Wr Mfta lçiDM tıl1cllr...-ı .. .... 

Da ... wa.r ................ 
lerl ...... 8"ti& .. •htlltnlıl ,._, 
Pllrler " .............. Dl .... 
yauMla arkadafa vara OM w ...._ 
MmdacUtvmate•a •• ... .... 

a. •Maıtai fula Wtıl "'-* 
n lleliJd&r. K•cH;Je ri' 

7 

" 2 5 
-n bina kmUfUP Jrn• --
U. -- ........... - • , .... 

Dafttlllerta tıak» " ........ dtl " 
rt ll7m1t butunmallln llem4!r. 

IJtalder .... .,. bdml .... 

-- k&ldarmaktaD Jg ..... b ... 

ter kadualarla da 4 1 r'=sl'- • 
cer dam J'9l1 ful& hb ........ 
daua kalhJNunı• 

JCv lalalpJert bll.lWUma bQtlD .... 
Wert De aym ,eJdlde ııtkadv ..... 
da'lar. Yumanıı. aalGDda ,. Pıe 
u olaDlarla daha ful& al&luı9r ... 
maa klap eder. 

lDY ablbl, daıuıetmek arzu 2 • 
duiUB" bllıdll1 ber kadına, il P 7 O 
mtllMdlebd almakamll, oaa .., il' 
bir erkell talldlm edebilir. 

JDrbA1a ,daul mUteaklp. den ıll .. I 
kadllu yeıtDe k&daı' gearm.u ..... 
da da ~· gGrQpleli. ıı.eaa .... 
rafadan dalla davet edUdlll taldrde 
JM'"4u l,Jnlmalldır. 

Bir 1radla, lılr lıı&lo qya RTUede 
kedisine takdim edil• •keti. _. 
ıı.pa Jerde Mrplafblı umu tul. 
,. un-a-.llta W'Wttlr. 

Balo Ye ıruvan Slbl taplaıatıludua 
aJnlU'k• davetliler •• .abip&el'IDI ı. 
,.kkar ederler. Brka •Jl'llmü llti.. 
yealıer de muent beyaD edeN1l Mı. 
keırta ....ı •landu çılcablllı1er. 

Irak hariciye nasın 
Kahireden Baidacla 

döndü 
Ka1&if'e, 11 ( A..t.) - Irak li~ 

rtefye nazm Tevfik Suudi BeJ 
bugtln tayyare ile~ lmr 
ket etmittfr. Kahf~ on ,.. 
lilk ikameti esnasında Tewtll 
a.lldl Bey~ harloi,e nmn 
.. •• .. .,. ..... dnlet ..... 
1 •• s ' r JlllllDllbr· 



nı l<oyama ık 
özür 

kari er:m;zden 
dıler;z 

Profesör plkaıid 
Denizlerde 4000 metre 

inecek 
'· 

-1 derinliğe 
j Bütı.in dünyanın pek iyj tanıdı- ı istikametinde de hareketini temin 
~ f,rı meşhur filim profesör Pikard'ın edecektir. Tabii bu denizaltı kabi-
j j denizlerin en derin yerine inip tet- nesinin birçok pencereleri olacak. 
f 

1 
kikat yapmak istediği bir müddet- trr. Mesele bu pe."lcerelerin ırna. 

, .. ~,ır=- tenberı söylerımE!ktedir Profesör linde kullanılacak olan hususi ca

.J 

Pika~d bu düşünü5ünü Zürih'de mı ımal edebilmektedir. Çünkü bu 
Frar.sız kültürü dost.lan oemiy&- camın santimetre murabbaında 

tinde mevzuu bahsettiği zaman fev. 600 kilometreden fazla tazyike 
kalMe alkışlamnıştı. mukaveme't etmesi lzımdır. Kalın 

Bc>rlin<lc Kayzcr F~rik nuizcsi ••• 

Profesör Pikard harbin ilini a. 
ra~tımmlar yapanlann önüne çı.. 
kardığı türlü müşkülatlara rağmen 
her müşkülü yenerek Hmt araştrr
malanna: devam etmek ve hayali
ni tahill"Uk ettirmek istiyor .. Pro
fesör Pikard gökyüzünün en son. 
suz yük~ekliklerine çıkrnıstı. Bu 
kere de denizlerin en derinliklerine 
inmek istiyor. Profesör bu hususun 
çok miışkül olduğunu kaydederek 
şunlan söylüyor: 

ve kuwetli bir projektör mütehar
rik bir kol üzerinde ve denizaltı 
kabineş.inin dışında bulunacak ve 
kuvvetli zıyasiyle deniz dibindeki 
nebatları veya hayvanları aydınla
tarak bunların filme çekilmelerini 
mümkün kılacaktır. İngiliz 

c.ayyareleri 

tarafından 

bom bardı-

man edilen 

B LiN 
1039 harbi pa.tlamadan evvel 

tıer gün. Parisin Burje t:ıyyaı , 
nıeydanındnn bir yolcu tayyare. 
sı t>ar.t 14 te h .... valanırdı. ::::J 
tayyarenin yolcuları aksam ye. 
meğinı Bcrlinde yemek için tam 
•·aktinde y<'tic:ımiş bulunurlar. 
Almanydnın idare ml'rkezi olan 
~c>rl rı ('ı::ld zamanlarda buz 
i ı y ı~ı olan bir diyar üzerinde 
\ · pıhıı h • 1 nsanlarm v · 
'U7. ıd"' '"::-Or · rn :lf: ;e "1>e~ladıkkn 
ok ı ı d 'ırlc>rde bütün Şimali 
\.lT. '\'hl. t ,. ten ve Norveçten 
K::ı • it g lc>n buz ırmakları 
al"l'ı ı,·r k ıh p ır<'mleketi sayı
rrdı. İl-lim d ~i buzlar ~n
dığ. v ıat Almany. \'3 bu buzlu 
dev"r<.l n kili; bır toprak. <'akıl 
ta~ı buz altındaki toprakla1 .. ı 
yarı y lrıy gömülmüş granit 
ta 1-ırı v1d ":'r h lih. 

rıP t vyaı e ılc yalda.<; .... 
u ~mel· i.i ~re bulunan 

ı 1 wı altında yeknesak ve 
b r m1rzara ortasında 

san'· 1 'rd-.n vc,.e fıPkin\·eren 
bir F -il r .... rrr r. &·rline yaklasan 
yolcuyu . hı ııı ctrnfınrla kanıı
la.y n gôriin i ktnnl ı topraklar, 
sah•ll r tırtıllı "!iillerden yi ·. 
len i li bulutl<>ı la sarılmış cam 
ormı:rnl< rıd1r B r t "1" bu rr.an. 
zara} Hık mdır· San Susı te. 
pes . Bu t ><lE:' b··yuk Fredrı, ı 
mC! h r , t u İf'Ür .. Salo
nun t ıacal rı. muhtcı:em merw 
diven eri r:- •nı p2rkı rrö1.öniindcn 
bir 1 yal hı1 vlc g<'<' r. sonra 
da Berlin ... Tnv C'v\·da sa. 
mı.yi s mtinin fzPrınden ucar. ·. 
<'lektr J. " n n iınır P."erk<'zi olan 
Simcn, f br il. tarının üzı:-rindc 
bulwıduğu Sıl' erı:tı\t'ı asar. Bu. 
rasr :vi ta b r oı n O"'tacıında 
"'ibi ln , bir 1 rcc J.i<'HC r . tuğl .. 
~ığ'ın .aı ..,ra..:.ında katı> mazgal
ları c ıh; • ·ı:va , deko
v 1 er kanall<ır burada seri itti. 

:ıl v· ıt,' ı ı yüriitür. 1lıram
lnn , n 'ıran kocaman bacalar 
yük lir •k d k"' sonra tay. 
varı,: aşağfya inm 1.: ba~ 
manz:ırn • <> nır vat'lı .do'1nı. 
ur. T Y) re b r mPydP.n1 inr>r, 

R m ı 1914 arbindc>" evvel 
\tm:ıı vı • paratorı.ı ıkinl'i G 
ım'un muhafız kıtaların. g it 

srr.• ynptıru•ğı mPvd naır. 
t grıq hnr'I). r ( 1 de burası 
&- hni'l h \:l limanı \ z' esinı 

i)rd.i. Bur"ia r•inı tYl·n; tak 
bin 1 ı c, I"' gıdılır 

h · f;ır ğır 
m t ız d 'a~n i ·z •• 

san' ra ra tt:ehr.c mürr'klin de· 
~M'r 

Bemn şehrı bu hırm orta-
mdaki bir adn<"ıktnn do<?'du. 

On üc;üncii asırda lslav bahkrı_ 
!arla meskun ufacık bir köy 
vardı. Bugün bu adacıkta balık. 
cı kulüooleri ve,.'l"rle biraz Hol
landa binalarını hatırlatan 

muazzam imparator sarayı var
dır. 

Suyun sathına çılanak 

Berlin yeni bir şehirdir. 
şehri bastan ba.r;a dola.c;sanız l . 
hi on yedinci a~1 .:an evvele .. _ Eğer bu arzum tamamen 
hir bir hatıraya rastgeleı.. .i_ tahakkuk edemese bile, hiç değilse 
niz Şehrin en giizel eserleri . denizin dibine inilecek cihazı inşa 
sekizinci asra aittir. Saray, kü- etmek ve yukandan ne şekilde çı. 
tüphane, Katolik 'kilisesi. Fag- kılabiıeceğini keşfedip meydana. 
fur eşya clolu mini mini Mon 
Biju köşkU bir kaç hususi ko. koymak ve bu meseleyi oldukça 

Fakat esas mesele suyun'<libine 
inip tetkikat yapmak değil. tekrar 
suyun üzerine çıkabilmektir. De. 
nizaltı kabinesini kablolar yasıta. 
siyle yukarıya çekmek mümkün o
lamadıi:rına göre, bu makınenin 

kendi kendine yukarıya çıkmasm1 
temin edecek bir §ekil bulmak icap 
etmektedir. 

nak ... fşte bütun Bcrlin şehri.. halledilmiş bir şekilde bırakmakta Işte bu sebeple Profesör Pikard 
cihazın alt tarafına içi kurşun ile 
dolu V<:. Letondan rnamQl bir ha
zine verleştirmiştir. Esasen profe
ror Pl..kard'm yapmakta olduf:ru bu 
denizalu kabinesinin en mühim ta. 
rafı bu kurşun hazinesi ile tekmil 
elektrik tertibabdır. 

Bcrlin Prusya ve Almanya ile hiç değilse bir zevk duymak isti. 
beraber yüriidii. 1786 da Fred. yorum.,. . 
rik'in ölümü zamnnmda Hohen- .. 
wellern'in pa vta htı yalnız yüz. Filhakika Profesör Pikard bu 
bin nüfuslu bir sehirdi. Bu n.:_ arzuyu oldukça uzun zamandan
fus 1865 te varım milvonu tul. ben beslediği için en derin sular-a 
du Bugün Berlinde yaşayanlar inilecek cihazı kısmen inşa. etmiş
dört milyonrhn f~zl3dır. Büy . tir. Fakat 1939 harbi ba"ladığı i-
Berlin şehri şarktan garbe i?' 

15 kilometre ve ııimaldcn cenu- çin profesörün bu faaliyeti mu. 
ba 18 kilometredir. vakkat hir zaman içinıdurmuştur. 

Bahsettiğimiz hazinede bulunan 
kurşundan mamul büyük saçma
lara cereyan verilecektir. llazinew 
nin alt kısmı deliktir. Cereyan ke
silclii'.,ri. zaman bu kurşunlar kendi-
1 iklerinden denize dökillcooklerdiı' 
Ve bu §ekilde denizaltı kabinesi 
hafifliyerek suyun üzerine çıka. 

caktır. 

Burası yn.lruz devlet daireleri
nin ve ticaret mUcsseselerinir 
bulunduğu bir şehir değil, aynı 
zamanda bilyük bir san'at şeb. 
ı:i1ir. Bcrlin inin etrafı fa:,_ 
rikalardan yapılmıs bir kuşal. -
s ırılmıstır deme!" çok yerinde 
bir söz olur. Zira yalnız BcrlinC:~ 
elektrik kimyası şubesine ~ .. 
fabrikalarda sulh zamanında 
180,000 amel~ <;alısryordu. Ber
lindc her şey yapılır: Otomo,bıl
ler, traktörler, lokomotifler, 
ti.irbinler. tulumbn lar. tran~for. 
matörler vesaire Bcrlinin şark 
ve simal malıalle1<'ri amele to1 • 

luluklanm besler. 
Demıryolu. Bcrlin şeh.:_ ı 

Teknik meseleler 

Profesör Pikard böyle bir teşeb. 
büsün mümkün 'Ye muhekkak ola
bilmesi jçin neler lfizımsa hepsini 
dü~ünmüş ve ona göre hazırlık.far 
yapmı~tır. Profesörün ileri sürdü
ğü hususat hakkında mühim olan
lar bilhassa şu noktalardır. Profe
ror Pikard diyor ki: 

- Denizlerin dibine iıunek için 
Stra-tosf erlere çıkılan cihaza benzer 
bir de:-'.\z füeti cihazı yapmak la. 
zımdır. Her iki halde de l:tzun o. 
lan bı.o vasıta içinde bulunanları 
katiy"n tecrübe etmiş ve bu va 
sıtayı hareket edecek vaziyette 

Bu hususta profesör Pikard di 
yor ki: 

y(raltmda nd..,- il, ha"~&i hatla. -
dolaşır. Tren durakları şeh ı 
tam ~öbri{indedir. Şimal ekspre
s;nden inen yolcular kendılerini 

l yaprnı-;;tır. 
Berlinin en canlı, en güıii tü~i.i 

- Hatta. ben hazinenin deliği
nin i1er hangi bir sebeple tıkanma
sı ihtimalini de düşündüm ve e
lektrik makinesi ile akümülfıtor ve 
bu cihazı esas kabineden tamamen 
ayn imal ettim. O kadar ki kur. 
şun tanelerinin döktilecckleri delik 
tıkandığı takdirde ben husu'-i ter
tibat sayesinde denizaltı kabine i
nin alt kısmını tamamen ayırır ve 
bu şekilde sepeti kopmuş bir balon 
gibi de yukarıya çıkabilirim . 

caddesi olan Frcdrik ras<.> cad. 
desi üzerirıde olurlar. Ve bu yüz 
metre kadar yürür yurum~.: 
meşhur ıhlamurlar caddesııe 
karsıla.,.ırlar. Fakat ıhlamu. ! r 
caddesini cesim ağaçların gölge. 
lenclirdiğini sanmak yanlış olur. 
7.i, a L ı ihlamur ağaçları nen üz 
küciiktür. Fakat yaya kaldırın.· 
lan ortayerde ol ... n bu cadde 
çok geniştir. Bcrliniıı ana kan 
damaFı sayılan bu yoldan sara
\'a h Tijergorten ormanına gidi
lir. Berlinin mc~h ur takz.."!.f eı i 
burada dikilidir. Burada biten 
<'' ddP 1cı14 ten evvel Berlinin 
rn b:.ı~ ·uc caddt>.si sayılırdı. Bu. 
gl'rıd' nknlar, nakliyat kur .• 
ıiı:tnyaalrı, scfarctfor. büyük o
teller. ve bunların arasmda bü. 
tün ''rlİnin incisi sayılan Adlo.ü 
oteli, büyük lokatalar, kahvdcr, 
iük-; mc:itazalar bu yolun kenar
larındadır. . 

Sonra Tijf>rgosten ağaçlı yol· 
ları baslar, heykellerle dolu gü-
7.el rollar, sağda f? 0 vstağ binası, 
solda VilbPlm Ştrase hariciye 
Vckat~ti, lngiliz ve Amerikan 
scfarethaneleri. ve diğer veki. 
Jetler bu cadde üzerindedir. En 
sonr ı•eni daireleriyle beraber 
Fiihrer'in oturd14,0ıı yer. 

Berl•nde en çok dinlenen mu
yad en ı.,ri.izel hayvanat bahçe· 
• "dir. Bul'ada geniş çarırlar, ko
ac ağaçlarla ayrılmış birib'rin. 
den ayrılmr~ hayvanlaı rahat 
ı-ahat yaşarlar. Berlinlilcr ! 

bahçeye gelir. askeri müzika., 
dinler. bevaz bir fili rahat rah2 
seyreder. Mini mini bir gölün 
riızgfı.rla hafif hafif köpürdüğü. 
ne baka baka yemek yerler. 

Berlinde en rok dilenen mü
~ika as':eri mu~ikfdir. Berlin 
istiyen herhangi bir mUessese 
a~l\M'i mlizik hevetini kiralay'a. 

Profesör Pikardın imalini dü 
şündü~rü denizaltı cihazı armudi 
biçiminde olacaktır. En geniş yeri. 
nin kutru· iki metre on santimdir. 
Bu cihaz'7.5 santimetre kalınlığın. 
d~i çelikten imal olunacaktır. 
Çünkü ancak bu kalınlıktaki bir 
çelik dört kilometre derinlikte su~ 
yun tazyikine mukavemet edebilir. 
Denizaltı kabinesi di)1ebileceğimiz 
bu cihaz bir kablo ile yukarıya 
merbut bulunacaksa da kopmarna
ı:ı için kablo çok gevşek bırakıla
caktır. Bu şekilde kabine deniz di. 
binde kole.yl-rkla duracaktır. 

Frar.sız kültürü dostları cemıye
tinde bu izahatı veren. Profesör 
Pikard konuştukça açılıyor ve co
şuyor .. Binlerce metre derinlikler. 
~ resmini çekeceği, filme alacağı 
emsals!z manzaralan anlatıyor ve 
dünyanın görmediği birçok şeyler 
meydana koymak yolundaki gay. 
retine kendisine iştirak edecek o· 
lan arkadaşlannı da.ha şimdiden 

1 tebrik ediyor. 

Bu denizaltı kabinesinin ağırlığı 
tam on ton olacaktır. Fakat suya Profesör Pı'kard tecrübesini na-
girdiği zaman bu siklet dört tona wıl yapa~ını şöyle anlatıyor: 
kadar dü~cektir. Bundan maada , _ Evvela k' ıle bin metre-
bu cihaz benzin ile dolu vedi flo . ~- ıne b" d 
tör ıle techiz edilecek ve 

0

ağırlığı ı ye kadar ın~ım .. B~ ır ene. 
sıfıra indink-cektir. Bu şekilde de-1 me olacak. Nasılsa bın metrede 

· it k b" · d · · d'b'ne ga hiçbir tehlike yoktur Sonra bu de nıza ı a meo:ı cruzın ı ı - I . . .. 
ti • ekti' B'ır elektrik nizaltı kabinesini ıçınde murette-ye e vavaş ınec r. • · d' 

motörliııün harekete getire<:ebıi bir 1 00~.do!mada:ı 3 ~ın metrey~ ın ıre 
...ı- • it ı abinesı'n' ufkAı · cegım .. Makinenın otomatık ola-

rctk suyun üstüne çıkması Hizım. 
pervane '-1\:nıza ;ı c ın 1 

-- ci:ır. Bu tecrübe muvaffak olunca 
. . 1 muavir.im ile birlikte 2000 metre. 

bılır. Meşhur otell~, lokanta. ye katlar ineceğim. Sonra yine 
larda hemen her gün askeri mürettebatsız olarak cihazı 6000 
bandolar ~ar. . d" ... bu d 

Berlin yeni lbir şehirdir. Yac- metreye m ırecegım ve a -~u-
lan çok güzeldir. K11Şı ça.'buk •-ı;- vaffak olduktan sonra muavınım 
lir, sert ve rUzgirlıdrr. ile b1rlikte 4000 metreye inip ha-

Faknt bunlar maziye ait ihatı_ yatımın en büyük tt"Vkini tadaca. 
ralardır. Bugün arlık eski Berlin ğım 
yok. Gece olunca elarm i~ret- "" 
leri veriliyor ve şehir kapka
lra.ramktır. Motor sesi ft top 
gürül~ü1eri. Vilhelmştrasse bom 
tm pa.rçaa.111 •• 

Ne ya.palnn, var: 

Profesör Pikardm ondört bin met 
reye inmesi meselesi tahakkuk e
derse bu hakikaten dünyada eşi 
ohnıyan bir hAdise te§kn edecektir. 

(Bu liUtunda okuyuculanmıun gR· 

zctem\x yanındaki J.-uponla birlikte 
gönderecekleri 
l~VLENME TEKLlFLF.:Rt, tŞ AHA • 
L\IA. iŞ \'EJU\IE, ALIM. SATIM 
gibi ticari mahiyeti haiz olmıyıın kU· 
çille UAnları para.117. neşrolunur.) 

Evlenme teltlifleri: 

• 87 yaşındayım. tstanbuldak1 mıı.. 
essesclerdcn birinde iyi bir mevkilm 
var. Kazancım net olarak vasaU 
200 Jl.rn olmakla ayrıca ayda 120 ıı.. 

rayı geçcn iradım var. İki llsaıı bilL 
rlm. Eski bir sporcuyum. Boyum 1,79 
kilom 75, Geniş omuzlu mUtcnaslp vU 
cutluyum. Saçlarım .rtumral, gözlerim 
ye.51ldlr. Pek az Jçkl kullıınırım. Ha
yatta yalnızım. Orta boylu miltenıı

slp \lilcuUu gen, §uh sesi güzel musi
kiye 4f1na bir bayanla (24 IIA 35 Ya§ 
arasında) yuva kurmak arzusunda.. 
yım. Taliplelin (F.S.F. 22) remzine 
tafsi!Atıı mektupla mUracaa.tıarı. 
Fotoğrafları iadede edilecektir. 

• Asil bir aileden 35 yaşuıda dul 
bJr kadınım ince bir zevkle ~öşenmi' 
dört odalı bir de evim vardır. Çirkin 
dcğlll.ın. YUksek tahsil görmüş kazan 
cı 150 liradan aşağı olmıyan sivil ve
ya asker, yaşmıla mUtenasip bir er. 
kekle hayat arkadaşı olmak istlyo,. 
rum. "Ltsazı bilenler ''e vazifesi daimi 
lstanbulda olanlar tercih edilir,. Arzu 

edenler mahrem tutulacağına ve he
men iade edileceğine emin olarak bi
rer fotoğraflarile meslek yaş, ve ha
kiki aoresler!ni (İdeal 35) remzine 
yaza bilirler. 

• Resrnt dairelerden birinde liQ llrn 
ücretle çalışıyorwn. Bir evim vardır. 
Ev kirası vermemekteylm. Esmerim. 

Saçlarını da siyahtır. Kendime C§ ola. 
cak kızın tip ve huyu da şöyle olmalı.. 
dır. I<:umral saçlı, ela gözlll, beyaz 
tenll, l,66 boyunda ve balık etinde el
macık kt mlklerl bari?. bir şekilde; çıkık 
tabın.ten ise. munls, işg1J1ar, muU ve 
sıhhatli. Ben 80 yaşındayım Ne stgn
rave ne de içki ile hic; altı.lmm yok 
tur. 20 illi 25 yaşında olan bir kızla 
evlenmek istiyorum. Müracaat etmek 
lstlyenlerin bil!Uııra inde edilmek şar
tile fotoğraflarını ıış:ığtd:ı yazılı açık 
adresime göndermeleri rica olunur.,. 

Sıtkı Argtit, Demlrfırka mahallesin 
de GözU sokak numara ( 11) t.' 

Ankara) 

• 35 yasında orta tahsll görmüş ol
dukça ynktşıklı bir gencim. 1'"rnnsı1.cn 
bilırim. içki kullanmam,. TUtiln, rakı 
meze .sa:tnn bJr dUkkAnım var. lşl.m 
sağlam. Arzum 25-'30 yaşlarında be
::ılm ,ı,.,,vlyemde alafranga müzikten 
anlayım kız veya dul bir bayanla yu.. 
v:ı kurm:ılı:tır. Ayda. otuz Ura kazanı.. 
yorum. Bu parayı yuva kurmak için 
kM.! bulmatllğımdan tııllp olan ba)·~ 
nın ks7.ancımla birleştirecek paraBI 
veya· bir mU,.sst".sedc- çalışarak kazan 
ması lazımaır. Rum, Ermeni, musevi 
bayan un olalı'lır. Ciddi tekliflerin 
(1. Tail remzine mektupla mUracnııt
ları. 

• ı. 57 boy, 51 kilo nğırlıktayıın, 

buğday tenHyim. Hayatı her cephe
sinden g-örcbilen bir karakterim vur. 
Asilzade bir aileye mensubum . Ha. 
yatta hastalık geçirmedim, Anzanı 

yolctur. Hassaaıın. MUzlk hoşuma gi
der, i · m iyldır. Dnns severim. ı.·u

lnca neşeliyim. Muhitimde çok '!e\111-
rJm. Kocasından ye.Dl ayrılmış bir 
yuvayı mükemmel §i!klldc idare ede
blllrlm. 24 ya.şlnrmda genç ve ideal 
b!r e\' kadınıyım. Aradığım hayat ar. 
kada'ı Şeref ve şohrete sahip 30-3ri 
ya~l:ı.nneıa, ,·arhğile iftihar edllır, tam 
mnnıuıllc olgun çirkin sayılmıyan bir 
bay 1stıyenkr (ÇlDEM) remzine rnU 
racnnt edebilirler. 

"' 27 yaşında ikiz lkJ kardeşiz; 

17E-166 boylnrmda rcnkler'.mlz buğ. 
day, karakaş kara göz kumral saç
lıyız. Mesleklerimiz ressam, toto, bey 
keltra§, ukerllgimlzl henUz bitirdik. 
Halen mevcut biraz paramızla 7 odalı 
bir evim.iz var. Aylık gelırlmlz her L 
ldml.ziiı 175-200 lira a.rMmdadır. lkiz 
voy..ı. henı§lre olmak şartllc lki kızla 
ebedi bir yuva kuı-ruak arzusundayız. 
İstlyenterin gösterilen §artlara i'Ö~ 
mektupla mUracaatlan: 

l - Kumral veya sarışm fakat ma
vi gözlü olmamak. 

2 - Ev işlerinden ve Sosyet-e haya.
tından anlamak ve ideal görl.İ§IU açık 
dU.,Uncell olmak. 

!! - Şimdiye ka<mr hiç nişanlnnnıa
mı!i; en az ortıı tahsili! olmak; tazın 
zengin olmamak, \'e hiç geliri olmıı... 

ya tercihan kabul olunur. Haber ga.. 
zew.stndo (Ne. De. 14G. F .D. ı) 

'* 23 YS§mdayım. ticaret lisesi me
zunuyum, boyum ı.70 kilom, 65, esmer 
kanıgözlU bir gencim. Halen 90 ltra 
maaşla bir banltada muhasebe memu.. 
ruyum, tıtlm parlaktır. Slgnm, içk1 
kullanmam, dans, mUzik .sinema bil
hassa roman okumasını severim. Evi 
me dU.,knnum, kendime eş olacak ba

yanm tall.!ill fik veya orta rn<'ktcp 

aılcye men up •nr baynn'ı h yatımı 
birle tinnek nrzusund yım T<k !Oc
rimt kabul edenler muf ı n ktup 
ve s.ı.rih adreslerik Hat ·r gaute 
vasıtasile (Güneş 15) remzine y zabi
llrler. 

* 23 yaşındayım. Namuslu bır deU.. 
kanlıyım. Vazifem: .Aımdolu ckspre.e
lerindc lwntrol memuruyum. 72 lira 
maaşım var. 20 il! 25 ynşlaı ı arasın.. 
da namuslu bir bayanla bir yuva kllr-
mak isterim. Taliplerin Hab<>r<i 
(R. F. 18) rumuzuna mektur 
müracaatlan. 

lı arayanl.-

• Lisenin 10 uncu sınıfına dt"Vtlm c. 
dıyorum ÖğlC'dcn so..ıra bo h.aıan 8-; 

saatimde çall§llln.k ısuyorum O sen 
romcnce tabstllm vardır \'C romencc. 

• yl çok iyi biliyorum. Rom ncc d<'r 
vcrcbllirim. Alo.kalı mUcssesclcrd ça
lışabilir ve aynı z:ımanda tercllnuuı

llk ta yapabilirim . ., lstıyenler gazct('. 
sinde (N - 107. Ziya) remzine mek.. 
lupl..ı. mUracııat edcbU!.rler. 

• 25 yaşındayım. Askerlik ~ nzl!cnı! 

yeni t>IUrdlm. Tahsilim orta Uç ka
dardır. Muameleye ll.şınayım. &ıkı ~
ni yazılan fe\'kaltı.dc okur yazarım. 

Herbang! bir müessesede vazif almalı 

lsUyorum. Istl~nlerf.n Zonguldakta 
halk fırkası ktltUphane memuru ~ 
Nuri yazımda (H.Ç) rcmzme r.Uratle 
mUracaatlan. 

• S5 YIL§lJldayım. Bundan eVYel dok 
tor yanında çalıştım. Şimdi de blr dok 
tor veya dişc1 yanında çal~mu isti 
yorum. EnJekslyon yapmasını da biti 
rlm. Istıyenlerl.n şu adrese müracaat
ıan: Topktı.pı ~'ntmasultan EtC'me.ff.'n· 
dJ sokak 10 numarada bayaıı 7...a.bel 

• Orta.mektep mezunuyum, .>3 yll§ır 
dayım. Askerl!kle bir illşığlm yoktur 
Eskl nur!leri mUkeınmel"n ok ır yaza 
nm. Daktilo da blllrim. MU<'ss,.selerd• 

• Yeni harflerle mUkemml'l n dak
tilo ol!eo orta tahsili! tecrübeli gen 
btr l'ilrK bayan resmi, hususi d:ılre Vt 

mUes<ıcselerde iş aramaktadır lbtı. 

yacı oııınlıı.nn Şehremini Ed lkadır. 
sokag"• 13 numarada iffet adre:ıılnt> m 
racaatın.rı. 

kAtıplil< tsUyonım. Aza kanıınt ed<' 

rım. lstcklllerin, B. K. rumuzuna tah 
riren nıUracaatları. 

• 1837 tevellütlUyUm, l!.9<'yl ıµ ete 
recede ikmal ettim. Herhangt bir mu_ 
giderim. Her lş.i kabul ederim lstt>k
t>ssesede b.lr iş arıyorum. Tıı.şrııya da 
lilerln {Er Tam) rumuzuna bıldlrmc. 
leri. 

• l.Jsede okumaktayım, auevı vazı 
yetim mektepte okumama engt'I ol _ 
duğundan, ben de hayatımı kazan • 
malı: mecburiyetindeyim. Herhangi 
bir mUcssesede veya yazıh nede ka. 
ttpllk l apablllrim, arzu cd nlerln r~ 
Son Dakika gazetesi vasıtnsile ıM ~ı 
rumuzuna mUracaatları. · 

• ı.ise 2 inci sınıfından tıısdıknam 
aldım. Şımdl hayatımı ltaz:ınmak mt'<'.' 

burlyetındcylm. BUro, mll"ss \'C)a 
yuzıhandrr l yazıcı olarıık çalışabil 

rlnı. İı>Uycnlcrlrı Habl'r ga7.t't,.-;I va_ 
ı:ııtasılc (0.H N.) remzine rnC'kltıpla 

mUrncaatları. 

Müteferrik 

Ap:ırtunan '" lmt sahlplerlnP: 
El emeği mulcnblhnd hiçbir <'Y ıs.. 

tcrneden ha.dana ve 'S' ~lı boya y. p bl· 
!('('ek kabfllyett namuslu bir sruıat.\tllr 
5C.51) Ura aylık get:rercı< bır all<'yi 
geçindirecek bir apartım:ınd knpı

cılık nramnktadır. Hava parası vel'C. 
cek iktidarda değildir. tstıycnlt>r <\olt 
rodan doğruya Galatnda Yllk kl<al. 
dınmd., 179 numarod:ı ku:,.çu Pnrs1h 
mUraraat edcblllrler. 

Dersler .. 

• Ortamektep ve lise tal11belı.>r'.ne 

hvcn bir fiyatla riyaziye ve fizik d~I! 
Ierl vermek lsUyen bir genç vardır. 

lJJteklllerin Haber ı;azcte8inde M M !\ 
rumuzuna mliracanUan. 

•Llııe mezunuyum, Alman~ ıda mu 
bendi.silk tahsili glirdilm tsuy nlM'C 
evleriDdc hususi Almanca VI.' türkçe 
ı;lenılerl vermek istiyorum. Arzu C<k'n 
lerln Hal>er gazetesi vasıtasllt' ( A M. 
S .) rumuzuna mllracaatıarı. 

Af&iula nı•ua•n yUllll ela• • 
k•:ru-ularlllllmm ualar•• c.ı• 

••Jrtuplan idareaaaemlzdn aeTJ;'ill 

aalııaltt.aa ötleye kadar nya Hat 17 
•• -n aldırmalan rica eluaUT 
(Boylu 90) fGF:RÇEKl ı Do u bz 
tSndıkJ fM.38) (C'.X.C) iT r 3001) 
(Dike!nl tSt-. G. 25> (AD.) t t t) 

(Arayan) {S.O.) (R.E. 90) ıA 1 1..!2) 
(AkyUz 23) (R.P.Z.) (Orh n Fıruz.. 

oğlu) !Deniz 12) (R urı ı B 12 
(Tabir Güler) (H F.H.E 1003 • 

rn«tUlu olmam, aarışrn veya. esllK!r or zlne mektup yazan "N K mn r 
ta boylu ev "1'erlnden anlar mazisi ııı rlcasfle adına bir mektup · ır ı 
tt-mlz 17..22 y~ aruı ciddi ve iyi bir ltll§tır.) (B.B.K.) 
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Renklerin havatımızdaki 
rolü nedir? 

Bav an sizin ren
Sliniz han~isidir 

Ba\anlar .. bılır iniz ki, guJle!;İ. 
ziyala~ bir prizma \e} ahut boş· 

lukta curan bir su damlasındar 
geçtiğı zaman yedi esas ren~e av 
nlır. Evet b ıım IX'\a ordu- ı 

müz güne;in ışıklamıda yedı ahl· 
renk nle\ cuttur. Bu renkler şun
lardır: Mor, lfıcivert, mavı, yeşil 
san. turuncu port1 ,al renı;ti) w 
kırmtz1. 

"\: .tı günleri yağmurdan sonra 
göni~ alairnü semada da arm 
renkleri bulursunuz. 

Fıı·k muteha ı lan yaptıklar• 

tetkikler sonunda'bu renklerin her 
birinin hu usi evsafı haız olcıul; la 
n neticesıne varmıc:lardır. F ıllukt· 
ka tn~raviyole ziyalan buyuk kıy. 
meti olduğu vıe bırçok h3 ta ı arın 
tedavisinde kullaru!dığı h r halde 
hepinizin malQmudur. 

lşte bu sebeplerle daima etrafı
nmda. bulunan veyahut bizim in
tihap ettiğimiz renklerin fi1.eıimiz
de tesiri olduğunu kabul etmek hiç 
de ,·anhş bir hareket olmaz. 

Evet renklerin hayatımız ü1.e· 
rindoe büyük bir rol oynadığı mu 
hakkaktrr. 1\ teselA giydiğimiz elbi. 
Sf'nin, kulland•ğımız kağıdın. tak
bğımız kravatın veyahut odamı
zı, yatak takmılanmızı yaparken 
intihap ettıiğimiz rengi bizim dü
şunüşierimiz ve bilvesile karakte. 
rimiı üzerine tesir eder ve başka 
bir <ö6yleyisle karakterimizi akset
tirir. 

& nra birçok renklerin gönil) 
dinl • 'ırici veyahut neşeli, daha 
doğ u u neşe verici oldukı.n. di
ğerle··' nin hiizün getirdl~i de mu
hSlkkakhr. Hatta bazı renkler in
sanı mf'l~nkoliye, kara kara hayal. 
ler !runna~a da sevkedebilir. 

Binaenaleyh evvela renklerin ev. 
sahnı tanıma\ ve ona göre karak
ter tahlıli y pmak her halde mu
\>ahk olur. 

Her ın..anın tesiri altında doğ
duğu ~ ıldı a göre kendi ine iyi ge. 
Jt-cek bır rengi -. ar. 

\: azımızın sonunda do~ um ta
rihlerine göre herkese hangi ren
gin saadet getıreceğini SÖ} liyece
ğiz, irndı renklerin evsafı üzerin· 
de duralım: 

Btyaz: Beyaz renk marumıre. 
tin semboludOr. Uzak Şarkta ma. 

hane rengı gıbı se,mezıer. Hatta 
birçok kimseler sarının meşum bh 
renk olduğuna inanırlar. Halbuki 
san katıyyen mesum bir renk de. 
ğildir. Bilaki san saadet getiren 
bir renk olarak kabul edilir. Tez. 
yini sana'tlar ve tıb meslekleri i
çin iyi bir renk olan san ayni za. 
manda zenginliğin sembolüdür. 

Portakal rengi (Tımmcu): Oto
rite ve karara i"'1ret eder. 

Kahverengi ise büyük arayıcıla. 
rm, kütüphanecilerin, arşivcilerin, 
filiınlerin rengidir. İhtiyat ve ruhi. 
fikri enerjik sembolüdür. 

Mavi renkler ailesi: San3mlann 
pek se\diği mavi renk dinin ~ sa. 
dakatin sembolüdür. Mavi renk 
muallimler ve edebiyatçılar ii?.e
rinde mesut bir tesir iaa eder. Gri 
ile mavi birleştiği zaman zeka sür
atini w sosyal bayatta muvaffa. 
ki~·etl gösterir. 

Mor, diğerkamtığın ve alicenap. 
!ığın sembolüdür. 

Efül!On ise anlayış ve fedakar. 
lığı gösterir. 

Yt~ıl feli.iket getirir ,,,;? Birçok 
kimSP.ler yeşilin felket getirdiğine 
inanırlar: Halbuki yeşil canlı bir 
ümidı gösteren renk değil midir? 

Fakat butün buna rağmen yeşil 
renk~e elbise giymeyi şiddetle red· 
deden kadınlara, yeşil kalem!e ya· 
zı yu .. "llayanlara hemen her zaman 
rastliyoruz. 

Sizin renginiz 

hangisidir 

tem rer.gı İ}ah değıl beyazdır. Bu Bav2nlar, izin renginiz hangisi. 
renk. insana sadakat ta \erir, ilmi dir? .• Bunu öğrenmek istiyorsanız 
araştırmalan kola} laştırır, bast:ı· ac:ağıdaki izahatı okuyunuz. Sev. 
lara, ve çocuklara karsı ;E>fkat hıs- I ··~· , cıa· tr.afmda gönnt'.k . ilham eder oıgınız \e ıına ~ 
st · istedığmiz renkler doğum tarihle. 

Musikı inaslann, avukatların rini7.e nazaran muhakkak ~unlar· 
:tile kadın memurelerin sevdikleri dır: 
rem de beyv.dır. Kfuıunuevvelin son haftasıncb 

Siy:ıh oe Grı · Olum, gam, ma- doğanlar, se\diğiniz renk siyahtır. 
tem ~ti olan si)•ah sarışın ka. Esasen bu sizin renginizdir. Kanu· 
dmlara pek çok }araşan bir renk. nusaninin onuna kadar doğalar, 
tir. Eğer beyanlar, kanunuevvelin tercih Ettiğiniz renk kahverengidir 
son haftasında d\ınyaya gelmiş ıse- Kanwıusaninin sonlarında dolan· 
ruz '.Ju renk ize muvaffak o'abil· lar s!zin renginiz de deniz mavisi 
meniz için limımlu ihtiyat ve cid- c!ir. Şnbat ayının ilk on gününde 
diyeti verec:ektır. doğanlar gri, ikinci on gününde 

Gri renk melankoliyi hatırlatır doğanlar siyah ve beyaz, son haf .. 
sa da yaratıcı muhan ileyi fevka. tasında doğanlar ite yine deniz 
lMe inkişaf ettim. l mavismi sevmektedirler. Martın 

Kırmızı ve Penbe: Herkes bilir son haftasında dolanlar ite yine 
kı, kı•mızı aşk ihtırasınm cesaret deniz mavisini sevmektedirler. 
sembulüdür. Bu renk ış veya spor Martı11 onuna kadar dünyaya ge
faali} etlcrinde \e wnumiyetle ya· !enler mor, yirmisine kadar doğan· 
pılacl:\k ~r hangi bir te,ebbüste lar eflM\ln ve martın son on günü 
ınsaııa ce:::.aret verir. zarfııda dünyaya gelenler kımu-

Dalıa mahcup bir renk olan zıyı sevmektedirler. Nisanın ilk on 
penoo \-OCukluk rengı ve mesut bir günürı<'e doğanlar turuncuyu, yir. 
:-.ukur. L embolüdur. misine kadar do~anlar penbeyi, 0-

ln anı ı,;1 ğe, a'icenaphğa mer· tuzuPa kadar doğanlar silik renkle-
ıamet se\keder. Esasen hayatı ri se\erler. Mayısm ilk on günün

penbe gort'nler daima nıkbın olan de dünvaya gelenlerin tercih f'ttik· 
lin nlK ctepıer mıdır? Penbe ile leri re:Jc penbe ~ beyazdrr. ikin. 
benı bir araya g~ !itiM•ııliılıip ci on gün zarfında doğanlar siyah 
'e ~' mli ir ha "asiyete.işaret ite penbtyi 'e üçüncü on günün<W 
d rl r doğanMıda gn ile maviyi severler 
San '" ..,,,.,. "k.,. rmkl«r: HUi!'8Jlm onuna kadar dünyaya 

BiJ'\'Ok kim:ıe1er san mıci hasta- ıelenlerin uiurlu rengi iri ile pen.. 

r-------1941 JKRAMIYELER1~ 

T. ış Bankası 
941küçük 
f asarruf Heaabl~n 
iKRAMiYE PLANI 

1 adet 2000 UrallJ& - l!OOO.-t.a. 
1 • 1000 • - 8000.- • 
1 • 700 • - UICJO.- • 
1 • 500 • - aooo.- . 
- • 2.50 • - 3000.- . 

8ll • 100 • - 8600.- . 
"O • GO • - tOOO.- . 

300 • 20 • - 6000.- . 
Kcşid ler: 4 §Ubat, 2 mayıs, 1 Afwı. 

tos. a ikinclteşrin tarihlerinde yapdır 
' .................................................... 

Jtlaalat oe ihracat Birlikleri Umumi katipli
:ı:.:-..1 .u .. ea: 

2'-3-941 tarihinde btaı bul rıcıırr t oao ıçtima salonunda :oplanan 
manifatura lthal&tçılar: birliği enı:1 k A.dı umumi heyetinde yapılan idare 
heyeti intihabatı ticaret vekA.Jetınce tasdik edilmediğinden yeniden ı lre he.. 
yeti 8eÇimin1 yapmak Uzere bl rli~e knyıtu A7.anm 29-3-941 tarihine mD· 
118.dif Cumarte8l gilnf\ aaat (11) on bırd\. lııt:.ı.nbul Ticaret Odaaı içtima il&. 1 

!onunu tql'Ulerl rica olunur. (1978) 
JlıaJe saatinden bir &aat evvel kornı.syona vermeleri (2105), (1972) 

Bava ledlkllsl a ıaıyor 
TDrk hava kurumu gedikli yuv~na gedi:cıi namzedi alınacaktır. Kabul 

§&rtlan ve mUracaa.t 1uıullert hakkınc.akl mufeasal talimat Ttlrk h&\•a kuru.. 
mu gubelennde mevcuttur. 

Yuvaya girmek 11Uyenlerin w·ur.~ı.klan mahallin hava kurumu §Ubclerine 
mUracaaUan, (2062) 

LApıelll ıalb BAklmllGlnc!ea 
Llplıekinln ha.ita.ne mahall.,sındo oturmakta 1k n ölen UskUp goçmenlc. 

rinden Şakir kansı Ömer kızı 281 doğnnlu Hast:.n Vardallınm I.Apaeklde 
klrnae.ııl bıılunmadığı cihetle su!h !ı kımllğinc ter<'l'C'siM el konmuş ve mez. 
burenin Ankarada Demtryo:tarınd Mustal ı \"e S yaı~ oy öğretmeni Şerif la. 
mlnde iki mlraaçm oldı:~ söylenmekte ı de a ıı· hüviyet v adresleri ma. 
h"ım olmadığmd&n fll}uatanna t"blı~at yapılamamış ''e bu suretle mut.evet. 
tanm mlraııçılannm kim olaugu blıt..1m dl$:1nrlcn v nıa al kadarların ıh\n tn. 
rihinden itibaren 11ç ay zarfında hllvly Ucr•nı beyan et u Uzt>re kAğıt ve 
veslkularile birlikte LAksekl sulh hiklmlığln müracaat eyi mel rl ve bu 
mUddet içinde mllr caat vaki olmaz v mlnıs<:ılarınm m 'cudiycU anlaşıl. 
mazaa mirası tntfkal ed n hazineye tevdi edlJeccği kanunu mcd uwln 354 
UncD maddesine tevfikan llAn c.ıunur. (2077) 

Maltepe aıkerı ıııeıı Md. ~e~: 
Maltepe uluıı1 llae.linde bulaşık yıkama n;akiııeslnı kullanacak bir ma

kinlate ihtiyaç vardır. Taliplerin vcsiklllarile birlikte Top cap h rldnd M ı_ 

tepe ukerl ll8eal Jıld. ne milracae.tlıın. (212 ) (2090) 

bedir. Yirmi bir hazirana kadar r ile beyazdır. nicteşrinin on ilçünt: 
doğanlarm gri ile san ve haziranın kadar doğan.ar deniz mavisi, yir
son on gününde dünyaya gelenle- mi u iıne kadar doğanlar koyu 
rinde tercih ettikleri renk penbe i- ma\İ v ayın son on günü zarfın. 
le hava: rna\ idir.Temmuzun on ikı c d ,sanlar da kırmızı rengi ter. 
sine kadar diınyaya gelen bayan- dh ederler. 
lann renkleri açık gridir. Yirmi 

iki temmuza kadar beyaz ve iki a. 
lustosa kadar dünyaya gelenlerin 
tercih ettikleri renk de kahver n.. 
gidir. Ağustosun on ikısine kadar 
dünyaya gelenlerin sevdiği renk 
san ile ma\ idir. 

Yirmi iki Ağustosa kadar porta· 
kal ren!li ve iki eylüle kadar dun
yaya 1Zf"lenlerin ise gri ile sandır 
On V.ı Eylu'e kadar dünya~ a ge. 

Teşrinisaninin on ikisine kadar 
doğa•11ann rengi turuncu, yirmı 
ikisine kadar doğanların penbe ve 
l Ka 'lunueV\ ele kadar doğanların 
da 30;muş mavidır. On iki kanunu
e\ \ e' kadar doğanı nn terc'h et
tikleri renk ıse tna\İ ve be)az, yir. 
mı bır kanunu ' ele kadar dunya. 
y gclenlerin de renk eri deniı ma
\ İ idir. 

lenle•in gri \e ma\i, yirmi iki e iste bayan ar bu h teyi dikkatle 
tilie k:ırlar dün} a~ a gelenle · • en geçirirseniz doğdu~nuz 

Tt T - tM1 

ı · ı.taı~u Lıvazım a111rh 11~111 vırı.en L narıcı askırı kıtull ılln arı 
Beberine tahmin edilen fıyatl ~lira olan 10 acLt kamyon ,._.. 

zarlıkla satm alınacaktır. lhaleııl 25.3.941 sau gUnU saat H te ADkarada 
.M. V. Satmalma komısyonunda yapılac.aktır. KaU tenımatı 7:.:i5 liradır. 
nameııl komısyon'1a görUlur. Iıuiı-Jerm belli valutte komısyona gelmel 

(2113) (1990 

• • • 
Beher kilosu 19 kurugtan 100 ton un çuvııllarlle birlikte pazarlıkla 

alınacaktır. Tahmin tutarı 19.00 :ıra, ilk teminatı 142:> liıadır. lhaleai 
941 perşembe günü saat 15 te Adaııaaa a kerf aatmaıma komlayonunda 
pılacaktır. Taliplerin bellı vakitli.• .ı:omlııyon.ı gelmeleri. (2127) (2092) 

• • • 
4000 çift fotin almacaktır. Paz:ıı hkl eksiltmesi 22.3.Ml cumarteal 

nll saat 10 da Oiyarbalurda aııkeri satınal.ma komisyonunda yapda 
Tahmin bedeli 24.000 lıra teminatı S600 liradır NUmune ve prtnametd 
mlSyonda görWOr. Taliplerin bclll vakıttc komısyona gelmeleri. (2129) l 

• • • 
10 ton sadeyağı almacaktır. Pao;arlıkla ek iltmes! 27.8.941 g1lDO 

14 de Konyada aııkerl ııatınalma homlsyonunda yapılacaktır. Tahmin 
16.000 Uradır. Pazarlıktan eonra yüzde 15 katı teminat aıu: caktır. T8'1 
rin belll vakitte ı om;ayooa gelmeleri. {2131J (2096) 

• • • 
Beherlne 82 Ura tahmin edl!en lM> adet çift atlı ıııhhlye arabası ko 

pazarlıkla satm almacaktır. lhaJ~si 21.S.941 cuma gUnU aaat 15 te lzml.r 
Amirliği satmalma komUıyonundJ\ yapılacaktır. Hepsinin tutan 12.300 
dır. Takarrür edecek fiyat üzerinden kaU teminat almacaktır. Şartn 

komisyonda görWUr. Taliplerin b•lll vakitte komisyona gelmeleri. 
(2133) (2098) 

K.unıl\li tanhi. 1888. - :ie."'ma}est. 100 000,000 1 urk ürata. 
Şube ve Aıans adedı: 265. 

Zirai '" tıcari lın rwvı banka muomelelnw. 
Para lllrlkUn!Blere IKJIOO Ura ikramiye nrlJ• 

.Mraat BMkumda lrumtıarab "Oıtıarsıı ta•mıf ll•"-'R-~ • u 
Ml llruı bU!unanJara menede • defa ·PkUecelıı kura O• ... tıdalD 

plAaa '°" lknlııiJ• datıtıJaUktır. 
1 eded ··- ....... .... ... ... ..,, 118 ........ ..., .. 
•• a. ....... 121.ıe ...... . 
• • t6I • ..... • ı• . • • .... . 
.. • 100 • &.OM • 

OIKKA T: B~plarmdak! ııaraıar bir eene tctncı. llO llndalı 
1 mi) W"re iJuam!J• çıktıt"ı takdır~ tıro :.t tazlutv'le 9ertleftle 

K~l'""'"r. 11 1' t, 11 Haziran 11 J!:)'(U, 11 Blrinclklılun ~ 
rinde yapılır. 

Şehir Tiyatrosu 
Tepelıqı Dram kııımmda 

Aksam ... * ıo.so d~ 
imralınm 
lnsanlan 

• • • 
- c9lt ~ QIM'Ull ............ 

lcUI Mlet wwtJll 

Beyazı~ LIJelf AJuarav Şetıremt 

-ıı ve Topkapıya otobüa waam ohm 
-n~tur. 

--0--

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugıia Mlıtlne ... * 11 de gece 8 de 
1 - lllotunun Yemini. 
t - ('OM1k llt1"'11Zlan Lorel nal'dl. 
a - Rrnkll !Dkl. 

17 KART - 1041 
Kapan11 

1 Sterlın 1) 24 
100 Dolar 129.20 
100 i'n:. 
100 Uret 
100 l&vlçre fr e. 2998 
100 11'101111 

100 ftayt§mal'ls 
100 Belga 

100 Drahmi 0997~ 

100 Leva 1.6225 
ıoo Çek kl'ODQ 

100 Pezeta 12 9370 
100 .ıtott 

100 PeqO 
100 LeJ 
100 Dinar 8.176 

100 Yen 81187~ 
100 hveç kronu 31.00GO 
100 lı&Ule 

m:.eı.m ft t'almlat 
l:lhsm ve tabril&t ~lae muame. 

8.0I Ajana 
l.lA Hafif 

parç.a:ıır 

&.U Yl'ılilt"k 
Listesi 

1%.11 Türkçe 
pi klar 

12.50 AjaH 
tll.03 TUrl<~ 

plAklar 
J S.20 Kan,ık 

pl'O!?l'llm 
18.0S Konu-ıma 
ı 8 08 (' zbaıı.: 
18.30 Çiftçinin 

.. u 
UJ.46 Ku~ -
ıtoo Otta 

mmıllcl.ıl 
19.IO AjAu 
19.46 l"IUll 
IO.U Baclyo 

~f'teml 
IO.U Saloa 

ı-·~---Çocuk llfoklml 

Ahmet Akkoyunlu 
Taı..lm Tallmba e .,_... No. t .. 

Göz Hekimi 
Dr. Murat R. Aytlın 

U.eyotlu Pumakkapa. ıa.. 
No. ı, Tel: UMI MDa:re- ft 

ttlrlö ' ame!17ab fdlara iClll 
P ra!llL 

t 'rar yollan haıtab 
lan mütehauı• 

,.,..m-ianla.rı renkler " teşrinıe ı ı e göre &ıe saadet getirecek 
ikisi~ kadar dünyaya ıeıenlenn rengin hangisı olduğunu da ögren
de tercih ettikleri mık1er penbe miş olur:unuz. le oam.uıu.tır4 


