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münasebetlerin.i muhafaza 
etmek istiyenlerin topr kla
rın , milli haysiyetlerine bir 
tecavüz mahiyetini haiz ola
bilecek propağcndalard n 
çekinmek kuvvetlerine güve· 
nenler içiu bir hareket düıı · 
turu olmahdı ... 

Bu güo bit raflar böyle 
leh itler karşısında şu su
retle düşüamcktedirler : 

işte meydan v düşm o ... 
Bazusuna güvenen meydana 
atılır. 

Küçük meydanı r, küçük 
p~bliv nl r r maz. 

IRRI SANLI 

Ne,,iyat Amiri oe 
Baş Muharriri 
SIRRI SANLI 

CSi Ahon : :, .. nelik 7,:, b lıgı 

Nevyork, ( A.A ) - B. 
Vilki tayyare ile Londraya 
hareket etmi~tir. B. Vilkiye 

Loodro elçiliğini t yin hak
kında sordukları suale ce
vnbeo ben böyle bir şeyden 
haberdar değilim demiştir. 

--o·-·--
Amiral 
Namoranın 
Beyanatı 

1 

Tokyo (a.a)-japonyanın 
yeni Amerika Elçisi amiral 
Namora beyanatta bulunarak 
bilhassa demiştir ki : 

- hıgiliz ve Amerika ta
rafından yardım görmekte 
olan Şan-Kay-Şek hükumeti 
pek yakında yıkılacaktır. 

Diğer tarafta Avrupa harbi 
nin uzun süreceğini 
etmekteyim. 

--o--
ümit 

Yu anlilar 
Ü im mıktar 

lneilizl~-;- as- da h0ar.~ ı:natze 
5 ayı zapt mesı u?tınam 

etti e • ettı er 
Atin (a.a) - Yunan baş 

K bire, (a.a) - Sud nds 
kıtaatımız Ka sal yı işgal 
etmiştir. Düşman civardaki 

kuvvetli mevzilerini tahliye 
mecburiyetinde k lmıştır. 
ltalyanlar biltün cephe bo
yunca ricat etmektedirler. 

Büyük Ustad ve 
an'atkar 

ERTUGRUL 11~uH-

. SlNIN ibdag cttıği 

·' ahv c· G z -
il , ~ i ca l ndu 
~ıym tıi s u' tk r 
1 rı ı) 1 1l b r l f çt 

bu mistesn. fılm 'n 

gö tcıilm sıa (EL 

HA\1RA) siı m 

sı da cJev m olt -
ı U} or. 

kumacdanhğının 85 numaralı 
tebliği: 

Mahdud mevzii hareketler 
olmuş ve Italyanlardan yeni
den bir miktar esir ahnmış 
ve mühim harp malz~meıi 
iğtinam edilmiştir. 

f E L E F O N No. 3.;,03 

FlY ATI (100) PARA 

int gençleri 
Londra fahri-
kal ye

k . 
Yeni Delbi (a.a) - lngi· 

Jiz mes i nazırı beyanatta bu· 
hıo rak demıştir ki: 

"le giliz fabrikalarında Hind 
gençler ioin yetiştirilmesi için 
bir proje hazırladık. Bu 
gençler Locdraya gönderile
cek ve orada fabrikalarda 
iyi bir san'atkir olarak ye· 
tıştirildikten sonra Hindiı

tana dönecekler ve ilk ka · 
fıle yakında Londraya sevk 
edileceklerdir. 

--o-
Bay Kenedi 

diyor ki : 
Vaşington (a.ö) - Ameri· 

kanın Londra eski büyilk 
elçisi 8. Kenedi ra dyoda 
söylediği bir nutukt• de
miıtir ki : 

- logiliz milletinin ma
neviyatı çok yiikıektir. 

Dünkerkten sonra arkaıı 
arkasına Franııı hezimetleri 
esnasında logilterenia vazi
yeti acınacak bir halde idi. 
Fakat lngiltere müdafaa11n
da devam etti. Avrupanın 

mukadderatı lngiliz adala
rının mu kav emeline baih 
idi. 

Almanlar maksatlarına u
lışamamış1ard1r. 

B. Kenedi Amerika ıiya
seti hakkındaki noktai na
urıl!ı da şu ıuretle izah 
etmiştir. 

- Harp ilin edildiği za· 
man Almanyanın tahıkk6m 
niyetlerinden emindim •• 
taraftardım. 

Fakat Amerika tedafiU 
bir harbi bile tekabül ede· 
cek bir vaziyette değildi. 
Alman zaferinin manası ib· 
la. ve demokrasinin ıonu · 

dur. 
Bin enaleyh lngiltereyi 

korumalı ve silihlandırmalı· 
yız . 

. o 
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i it 
Bir çok defa apandisit l riıleıi teşbi i 

pratisyen doktor] rı müşkül vaılycte dü· 
ıürmektedir. Çün ü klD il itapl rd 

tarif edilen ve bütün ar 21 ile kendini 
gösteren p ndi it ~razı her ı m n ken· 
dini göstermemektedir. Çol. defa mide 

o hiyesindeki sancıJarl h•tt' s fr ktse ine 
aidiyetini d rh tar edecek şekilde vcc 
nokt lan görülüyor. Bir çek kere teş 

yükeelmiyor. Nabız d b za ı derecei b -
raret ile tev fuk etmiyor. K y v bul ntı 

da ekseriyetle mu yyen ve bat'i değildir. 
işte böyle v kalarda pratisyen t bibler 

bihakkm bir tereddüde dii mcktedirler. 
Fak t bütün harın ğrılan ıda muti ko 

her doktorun ııpandisıti düşünme i ı~zım
dır. 

Asla müshil v rmiye ysntişm malıdar. 

Mümkün ise kriz üzerinde L anıı:ıın kürey

vatı beyzasıdı s ychrm lıdır. Ve nih yet 
yirmi dört aat intizara m< zuniyet var
dır. 

Bu müddet bile azamidir. Çünkü dab 

geçenlerde h d bir p odi it krizini mü

te kip sekiz sa t sonr y pıl ın ameliy tta 
ap udi itin içinin cerehatl dolu olduğunu 

gördük, bu vak nın ncak dnh altı t 
beklemeye t hammülü v rdı. 

Ert i gü c kals ydı tehlil:c çok büyük 
olacaktı. 

Prati yen hekimler böyle arışık vak • 
Jara sür tle onsült syon tek lif t:tmeJidir· 
ler. 

Böylece hem t şhisin d b mfikemmel 
elarak konmasına hem de mc suliyetin tak
simine imk o ha ıl olur. 

ş 1 
Seveyş k n lı Şap denizi ile Akd nızı 

birbirine b ğfadığı gibi Hin fistanı ve bir 

çok cenubi A y ve rki P. frik Tic ret 
Jim nlarını Avrupay b ğlıyor. Uzuolugu 

160 ldlometre, genişliği 75 r:ıetre olan bu 
k n lın çılm sun e ki fıravunlar bil dü-

şünmüşler, Ar .. pl r, Mı!ırhlar hep t şeb· 
büs etmişlerdi. 

1854 yılıod bir Fr nsız rket kurula-
rak işe b şlnmış, o beş .. unede knl! lı 
açmıştır. - ---~ 

1 • • t 

iki ko kek ko:ıuşuyorlardı; biri : 
- ÖyJ korktum ki; s çl rım dimdik 

oldu, şapk m yers düştü 
- Y ben? .• Korkud n 

kaf m dimdik oldu 

( HALKIN SESi ) 

oğl • 1 b b - S P O R 
d •. u. 

Berg manan Kınık nahiye
sine b ğlı Koc ağa kö)'Ütı· 
d oturan Osm n Akın on 
dokuz y şınd oğlu lsmaili 
il hl vur rak öldürmUş· 

tiır. 

K til baba k çmış a da 
J ndarmal rımız tarafından 
yak lan ı k adliyeye teslim 
edilmiştir, 

--o--
w• 

egı n er • 

eze z e. 
Değirmeudere aabiyeainde 

hafıf surdte zelzeleler dev m 
etmektedir. 

Evvel i gllıı nohuddan dn
ba büyük dolu d ynğmıştır. 

--o--
Alı f~ati d .. -

•• 1 or. 
lstanbuld ltın fİl•ti 22 

lir 90 kuruştur. Altın fiati 
düşmekfedir. 

---o---
• s 

nize c;t 
kız çocuğ 
b ğ u. 

lst nbul-Ahm t ve Meh· 
met dında iki k rdeş ile 
Ahmedin ııı Ilı y şında 
Aytenin bindikleri motosik· 
let Tr by d Tokotlıy n 
otolinin önünd ki vir jda 
denize uçmuş, b hkçıl r, 
Ahmetle Mehmedi kurtar
mışl r Ayten boğulmuştur. 

---o--

HABERLERİ 
Dü lik m çların Alsan· 

c k stadında binlerce me
raklıoın huzurunda devam 
eylemiştir. 

ilk defa Kar~ıyak ile 
Demirspor t luml rı k rşı
Jsştı. Karşıy k lıl r 2 - O 
Demirsporu yendiler, Altay 
ile Altınordu 1 • 1 ber b -
re k ldılar. 

lst nbul (Hususi) - K r 
ve şiddetli soğuk) rd n dün 
hiç bir m ç y pılmamıştır. 
H va mfis it oJurs ... gelecek 
p z r dev m edilecektir. 

Ank r (Hususi)-19 Ma· 
yıs st dında düo Gençler 
Birliği ile A nkar Giicii 

ra nıdn şilt moçı y pılmış 
ve Gençler Birliği 4 2 An· 
kar Gücünü eomiştir. 

---o--
a 

ar Si 
D biliye m halli 

umum müdürlüğü şube mO
dür ınuavinleriod n B. lız t 
Ö s Söke k ymakamhğınn 
Çerkeş k yrııakamı Halil 

Tekin üçüncü sınıf mülkiye 
müfettişliğine, Söke kayma· 
kamı Ömer Eritkcn Çerk ş 
k ymeknmhğnıa, Kırıkhan 

kaymakamı İhs n Nuri Ol
gun üçüncü sınıf mülkiye 
müfettişliğine, Midyat kay· 

mak mı Mehmet Ali Duru· 
soy Kmkban kaym kamh
ğın , Reybaniye k ym kamı 

Mecdet Yılmaz üçüncü sınıf 
mülkiye müfettişliğine, mül-
kiye müfettişi Hulfui Tun 

b ş Reyhaniye k ymakamlı· 250 1 

• 
ı 

• ğınıı, Hiz n keymskamı Ni· 
yazi kın Midyat k ym • 
kamlığına n kJen tayio edil
mişlerdir . 

Vişi, ( ) - Y bancı 
memleketlerd bulunan 250 
Fransız vatandaşlıktan isk t 
cdilmi§lcrdir. Bu k rar na
zırlar mecli ince t svip edil
mi~tir. 

---o--

•• •• 
U ' U. 

sa
y 

Berlio ( ) - D. N. B. 
Bü şten bildiriyor : 

D ... biliye müsteşarı Rumen 
k r11suı rıo mayn döküldü· 
ğ ı hakkı . laki yab ucı rad· 
yo b berleriPl k ti o' rak 
}alı nlamışll. M ye dökiil· 
mfiş olan mah< ut mmtaka· 
lar za01 ı gelince teblığ 

o ' tı ktır. 

• 

18.00 Program ve mem· 
lcket saat nyuı, 18.03 Mü
ıik: R dyo c z '.>Jkc trası, 

18 40 Müıik: K rışık ş rln
lar, 19.15 Müzik: ~Pi.), 19.30 
Memleket sa t y rı ve 

j us haberleri, 19.45 Mü· 
ıik: Rad)o ince z heyeti, 
20.15 Rad)o gazck i, 20.45 
Müzik: Seviimi parç 1 r, 
21.00 Müzil:: DınJeyici istck-
1 ri, 21.30 Konuşma, 21.4; 
Müzik: R dyo orkestrası, 

22 30 M nılekd aat y ,, 

ve ja . h ne leri, bors lıu 
fıaı J, ri, 22 45 Müzik: (Pı ), 
23.25 23 30 Y rınki pro g· 
ram ve kapanış. 

K ..,ı v saus, podra, ve kr~mleri 
Türkiye-m .,.d misli o!mıy n bu en n

fe kokul r bıç şupbc iı lui \ 1 şişder 
modl!. o atııbal. jl.-ırılc B.ıyr m ve ıal .. şı 
hediyelerimh~i daim olduğu gibı bo-
ında gelecektir. 

8 nı r i imi ril talditl rin 

20 · 2 lacl klaun 1941 

N 

(49) 

Klaur bu sözü reddetti. Bunu ala ber• · 
ber arkad şlık dev m ediyordu. Klaıer 
P o m kanalınd ki tahkimatın fotoğraf• 
larını vermek gibi ufak tefek ca u işleri· 
ni görmeğe başl dı. 

938 yılı son kanun yıoda, top~a onb•· 
şısı ıfahnı to ıyan Ki zer bai casuslui• 
terfi ve tayy reye o kil için talepte bır 
lundu. Rumrihin bulduğu iltimaslar yardı~ 
miyle onbeşrnıo dilekl ri k bul edildi. A• 
müddet sonra t yyareci b şçavuş Kfa:ıer 
Rumrihi t yyarc k mpın götürdü.. . 

Or deki hang rl ıla atelyeleri gösterd1• 

H .ıtta orada gizli t yyore t lim tnamete· 
rinde iki sahife opy etti. Rumrib bd 
kopyayı Slustere göndermişti. 

O d bun ydmiş dolarlık bir kıymet 
takdir etmişti, ki matm zel Yenni Hofın• · 
nın getirdiği yetmiş dolar bu para idi. . 

Federal istibb rat z biti nlamıodı ~1 
, 6 

Klozer Rumrih için. Rumrih de Siustef dG 
için birer k z uç ort ğı idiler, ot 

Anlamıştı ki Berlio hükumeti casuslu~ tG 
için büyük bir para tahsis edildiği bald• ~a 
bu p ra elden ele parçalanmak suretiyl' ı.1 
t ksime uğraru kt idi. le 
Anlamı'h ki bu p ramn çoğu jaabrot' 

k törler, postacılar, mutavassıt casuslar ıı· .. 
f aliyle Sluster, Veygand, Ey tel, Shust f 1 0

l'I 
Şmit gibilerinin elinde kalıyor, onlar d• 
lüks bir bay t y şıyor ve gece gündD• . 
içki lemlerin de bulunuyorlardı. ~ır 

• . ~tc 
Gar p b hadi e ~?'' 

pi am Kıazozuo itodeıi alınirken ıurı-
1
Ye 

z bitinin telefonu çaldı. 
B. Turra k lemi etindea bıraktı. 

nua hzesioe sarıldı ve sordu: ' 
- Alo, lo ! Neresi? e}' 

- Alm oyanın N evyork gener kon•0' İç 
•i~d .. losu. .. 

- Kimsiaiz b yim? Q, 
- Ben, "doktor Riş r Butler, almaof' ? 

konsola b aesı hukuk müşaviri. ~t -~. 
- Ne emriniz var? . ; 1.ıtt_, 
- Şizdea m tmazel Yenni Hofaı• 1 ' 

şimdi ve cele fak t hususi bir ıurejt~ ~- • 
görebilmek içia sizden müsaade t lep ed ;t ~. 
yorum. . .oı-. 

Konsolosh mni müş viri olduğuD t~~ı d 
dair bir de ve~ikayı h mil olduğunuz b' ~1Hiıı, 

de gelip gör bilirsniz. · J •ııı,t 
Ancak f d\.r 1 bıi:-odan bir mümessil '•~İta 

!lizin mü] katıcız.d hazır bulun caktır· ' ı 
ş .. rtla bir lll t. kad.ır buyurua.. •ııı 

Subay "!"urı u he.men c sus kadın tt oj 
pt'stdd hficresine gitti, kendisine: ....... a 

- M tmazd, izi ziy ret etmek n•0 •hi,· 
Alm n gecual konso osluğuoun bU~1 ' 

1 

müşaviri Bı:.tlt!r adınd biri bir aate "'ilcf.tJ'I 
d r gelecekti·. 1.ıtf.tJ,t 

Bu ziyar lt .. ben de 
tedbirli davrc oıntz, b"tıiın 
ğımi bu d a n oğııln ve oe de . 
ışar tile sezdirmiy ccksfo, emrini verd~; 

Bir & t bile tam2nılırnml mıştı. Do'' 
Butler g idi. Siliudır k f lı, pancar 'f 
iri yuı bir dem .. 

Tnrıu berifi görllocP kurduğu 

d6şH.eği kar. ıatirıi kuvvetlendidi. 
bu tipt i cd mi r bütnn dünyayı ' 

l k d ·ı . . fi 
Ya rıı eo ı rını uroaz s yan ve . 

'ti her ı men ld nrn gbaıaklar olm sı J 

riyle bu k nu.tınl uvv ti ndirmej'• 
kı tla vardı. · 
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iliz 
la 

1-

~fan cebinde küçü · bey z 1 

, hır şişe çıkard; bunu 'güçlükle 

....... 01 
ele geçirdim, dedi. 

ı,t l!.U} Ul'ıuz. uyüyunuz .. 
n saat on bir. 

0 ( Bay Cemalin evinde 
~ el güzel bir radyo var ki 
il enı k . . .. ? Si d' ıstemez mısınız 

lt rn 1 geç.:rken sevgiliniz 
l'Jtlıtd b" l 

irfan cebinden küçük be
yaz bir şişe çıketdı; bunu 
güçlükle ele geçirdim, dedi; 
belki biraz kendimden ge
çerim de .. 

- Ay, siz kokainman mı· 
sınız? 

a • 
Londra, ( .n ) - Deyli 

Telgr fın Trablusgarpteki 
muhabiri bildiriyor: 

- logiliz kuvvetlerinin 
halen Trablusgarbın şimal 

kö esinde 45 bin kilometre 
mur bbaı bir saha işgal 
ettiğini söylemek müb lııgalı 
olmnz. Tobruku çeviren 40 
kilometre kutrundaki d ire 
içinde kalan mınt ka buna 
dahil değildir. Münak !atın dtı. an ır parça ça ıyor-

........ v 
• İıt" il hi b.emeu y tmak 

- Hayır bay n Ha~r:ye, 
emin emin olunuz, bu ikinci 

1 üçte ikisi rızalı olen 800 
·kilometre uzunluğunda bir 
yoldan temin edildiği düşü
nülürse bir ay süren bu 
taarruzdan sonra böyle bir 
netice lınm ı ufak bir şey 
telakki edilmemelidir. 

d 'Yoruı:n bay 1 fan, !iı: .. "'~\. . ,, ız. 

t do ......... Beş on dakilı:a durur ı "' . rız. ne olacak? 

' d6
8

•Y•n Hayriye g ce gfin-
t 0 '-ad · • ö -l&tk as: ar samımı g ru· 

O )• etı Şimdi l"ece iki adım 
... t~ • 

.. ,t Rtlmcyı reddetmek bi 
d&. tuhaf olur diye düşün-

. , •o 
k,lak llra! bu beş on daki-
k,.,d. ~d"katte bay irfanın 
46ıı ~~ındco korktuğunu dü
dG t denesi ibrine dokun 

defadır nlıyorum. Siz biç 
t.:c übe ettiniz mi? 

- Hayır, bay lıfan, öyle 
müaaswbdsiz şcykı i tec-

rübeye kalluşmam; bırakınız 
onu eliuizden, rica ederim. 

- Yioe scrtleşmtğe b~ş· 
ladııı.ı. 

- Yok, sertlik değil, bay 
irfan, size arkadaşç söyli 

yorum. Cım sıkıntınızı geçi
recek başk şey bul madı· 
nız mı? ~ ot~ ~Uvıfekat etti. Yirmi 

ç&kı ~dım yürüdüler. Kü- - Bırakıuız rica ederim, 
• kalk bır ağacın arkasındaki bir damla alayını. 
1' ı,16 ~c güzel bir radyo ça- - Şimdi ehusnız, yarın 

l,tıl~ .. u. Yere oturarak din- akşam yine almağa kalkar-
,. ie başlad•iar. sınız. 
l' ' 8 -

fe 0,1, 
1Jan Hayıiye, sizden Bakınız bu ikinci defa di-

d' , ~orkoyorum ki! yorsuouz. Şu halde bir üçü-
as ' Tuhaf şey, nedeo? CÜ, dördüucü dtfa da ala-

~İr L ·Ne bileyim, bana öyle caksınız. Yazık değil mi, 
Qls v d" . s· . ı· ger:çsiniz, ıevceoız, çocuk-hc .. ıl'.• er ıı:ıız. ıze soy 1• 
"gıın ı b larıoız var .. 6)Ji . Şey eri ir tütfil 

ıl :dih >'~tnıyorum. Darıhrsınız - Am n efendim, siz de 
g 11:orkuyorum. beni halis kokain müpte)isı 
0, ·~i;' Darıl cağım bir şeyse zanoettioiz, bir daml şey 

~tı:siniz! koklamaktan ue çıkar? Siz 

t~ a .. ~nce hiç darılacak biç meı ak etmiyor musunuz? 

0·liç 1/iıl, amma, ne bileyim - H yır bay İrfan. söy-
•itd, •r kadınd&n korkmadım, iedim ya, size, öyle müoa!ie· 
~ il korkuyorum. betsiz şeyleri merak. etmem. 

of' , '~•il Hayriye gülüyordu. - Ye, ben demek mü· 
tf~~ en urumacı mıyım bay nuebetsizlik ediyorum. 

~lltt~ ile Yaptım da sizi kor- - Sonu v~r -
, in? 

• 'li ttt'• , iç bir şt:y )•pmadı- Gripli hastala-
edı kit b ~111•, bazı sert. sert 1 k I 
.,,.;ı' ot. 1 •1 nı1 var; öyle tid- rın ta 1 m arını 

tı..i~i :>'hrıunuz ki!. llköace ı 08511 YI 8 alı? 
b' ~1Ui:. • mülayim zanoet-

•1ıı, ' Yeni tanıdığım za- Evde rripli bir hastanız 
ta~i:" Sonra ne kadar Yarsa hutanıo bardak, ka-
' olduğunuzu anladım. şık, çatal hıbakl rını ayrı 
'il! ~ınınına göre bay oiarak yıkayırıız. Sod h sıcak 
tt <>I •zan mülayim, bazan suyla yıkanau !akımlar bol 
' atb•k lazımdır.. çalkandıktan sonra iyice ku-

''hiy· u ıece fena halde rulamalıdır. 
lı / ıın bayan H yriye. Bir Bu surdle yıkanan t kırn~ 
~ l'leı:/'Pac•ğım, kimseye lar hastalığın başka bir kim-

llt tı ın · · · ? K d" · . t . . M ~•k . ısınız cc ımı ıeye suayet c .ııesıne maıll 
~ ~ ,, 

1 tıyorum. o'ur. 
11 ~.. - -------------

!,~~it;· Rii·y· ~··K~i;··;;~ ...... l 
"'Jlt' 1( 1 

olooyasiyJc ın~şhur eden ECZACI KEMAL : 
AKTAŞ'ın ş huerleriııden : 

'", H 1 LAL ECZANE Si J ı 
ijljlt ....... - ........ ~··· ....... ··-···· .... _................ .... .. _~ 1 

~'t >\ /1 UI( NIEZUNU D F 1 k 1 

't "t ~Diri ÔZONARAN r. a şı 
'tı "1 tınlak hmir Memleket hastanesi ıt'• tica icar ve is· Roatkea mütehasa111 

' •tr ret ve sanayi er- Rontlı•n ve Ele~ırık tedaYial 
1 tnt •t• ıahiplerini ta· 

••bhiid ede. Orta ikinci J;e ;., Sokak 

--o--
frand bü 

m·r f brı· a-d 
lar ku uluyor 

Tıhrnn ( a. ) - Roytcr 
ajansı bildiriyor: 

Iranda deniz sanayiinde 
mühim bir inkişaf devam 
etmektedir. 1939 senesinde 
kurnlmasına bsşlanılan mu· 
ezzam demir fabrikalarının 
inşatı 1942 senesi martında 
hitam bulac hr. 

---o---
im 

tayyar sı dü
şürüldü. 

Loodra, ( ı.a ) - Malt 
Ü'Z.nine Alm n tayy releri· 
nin yaptıkl rı akında 7 
Alman tayyaresi düşürülm6ş 
ve 2 lngiliz tayyaresi üsle
rine dönmemiştir. 

---o---
Yabancı para
ları . altı ay ık 

vasatile ı 
Ecnebi paral rla yazılı 

d mğa re!mioe tabi evr k 
ve senetler bedelleriyle ban
k "e .uigorta şirketleri mu· 
amele vergilerinin hes p ve 

istifasında kull nılacak ol n 
y bancı p r ların altı aylık 
vasati fiyatları tesbit edil
miştir. 

Bu fiyatlar bazıran 1941 
sonun kadar meri olacak
tır. 

Sterlin. 523 kuruş 32 pa
ra, dolar 13351 kuruş 5 
para, fıansız frangı 260 ku
ruş ~2 para, İsviçre f rnr.gı 
2075 kuı uş 12 p ra, florin 
8264 kuruş, Ra} şnıark SOSp 
kuruş, belga 3708 kuı.uş, 
drahmi 99 kuru" 26 para, 
lev 163 L utuş 33 p rn, 
Çt:koslovak kronu 476 ku
ruş, pezet 1277 kuruş 12 
para, ıloti 2358 kuruş, pe .. 
gö 2663 kuıuş 15 p rn, ley 
62,S lnıı uş, dinar 320 kuruş 
13 para, y n 4149,S kuı uş 

1 v: kronu 3086 kuru 1 S 

usy 
ı ... caristan 
arasında 

Demiruoıu ile doğ. 
ru nakliga t. 

Moskovn (a.a) - D. N. B. 
e jarısı bildiri} or: 

Diplom tik mahafilden öğ
ıer; ildiğine gore Karp Har 

arasında demiryolu ile doğru 
sefe1 ve u ldiyat y pılaıası 

için Macar hükumetiyle ya
kında görüşülmeğe başlana
caktır. 

Su iş için yakında M car 
demiryollarıoın mümessilleri 
Moskovaya gelecektir. 

--o--
Hap si 

p· r da 

.. 
ıne 

gönderilecek 
Cenevre (a.a) - D. N. B. 

ajansından: 

Almanyada bulunan harp 
esirlerine badema mektup-

tan başka para d gönderil
mesi tekerrür etmiştir. 

--o- -
abeş vatan

perveri rinin 
mukavemeti 
tanzim edi

liyor. 
K bire, (a.a) - Azimkir 

ve becerikli logiliz subay 

ve erleri H beşi tan hudu
dundan 600 kilometre içe-

ride müteca~iz ltalyanlara 
karşi Hl!Leş votanperlerinin 
mukavametini tanzim et-

mekte ve H beş ordusuna 

yei'i silahları kullanmasını 
öğrdmektedir. 

---o---
Ati a aja sı
ın bir tekzibi 
Atioa, ( a . a ) - Atina 

ajansı bildiriyor: 

Selanikte loriliz kıtaları
nın bulunduğu hakkında 
ltalyan kaynaklarından çı-

kan haber baıtan başa uy

durmadır. Selinikte biç bir 
lngiliz kuvveti yoktur. Ital
yan haberi bir yolcunun ifa
desine dayanmaktadır. 
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• BAZI DİKEN, 
BAZI GOL 

Komşumun 
Derdi 
Karanlıkta yatmış tam 
Sırtı sıra üç gece 
Sordu bana : - OJurmu 
"Bundan büyük iıkeoce ... 

" Haydi söyle dilinle 
" Ben bu yüzden dilsizim 
" Derdinizi söylemek 
" Elbet h kkımız bizim .. 

" Gazı olan bakkallar 
" Derebeyi kesildi 
" Küçüle müıterileri 
11 MüşteriJikden ıildi .. 

" Her sokağın bakk lı 
" Sokağını kollcayor 

" Başka yerden geleni 
" Başka yere yolluyor 

" Alakadar olanlar 
" Buna ederek nazar 
Verince, her bakkala 
Vermeli azar azar 

Dinleyenler komıumu 
Hepsi birden hak verdi. 

Derdimden büyük 1reldi 
Komşumun bu gaz derdi 

Bıtmaıdiken 

Yaralamak 
KüHürpHkta Murat otlu 

Hasan ve Hüseyin oğlu atıf 

poligonu müıteciri lbrabim 
bir iı meseleıinden Hasan 

lbrahimi sol bacağındaa ya
ral dığı, lbr bim de Hasaaı 
dövdüğünden her ikisi ya
kalanmışhr. 

§ Gaziler caddesinde Ha· 
s n oğlu lsm il sarboı olda· 
ğu halde para meselesinden 

Ahmet oğlu Aliyi çekiçle 
başından hafif ıurctte yara· 
raladığından yakalanmııtır. 

Gençlik 
Artist bayanlarımııdan 

birinin evinde oturuyordak. 
Duvardaki saatin iineleri 
on ikinin üıtiindeydi, artiıt 
kalktı : 

- Dostlarım dedi, ben 
dünyaya geleli tam yirmi 
dokuz sene oldu, 

Bir arkadaıı ,akalaıtı: 
- Evet amma, on beı 

senedenberi de ıaatı kur
ma ğı unutmuşsun! 

~:ır::+::r~~~ ~~~~~Glll~ 

Bu haf ta T YY ARE sineması 
TELEFON : 3646 

D nille D rrieuks-Jan Kipura ve Lucien Barroukı 
• 

i Gönül Bir Olunca 
Muhteşem ş rkılı filimde Monte Karlonun lllks vegeee 

r hayatı ı, operasını, g zinosanu tasvir edencanlı ve 
~t cazibeli bir aşk macera"ı 

IB OLGUN GüL 
Gi ,j iki Franiızca sözlii güzel filmi sayın mndnvimleriae 

~ takdim eder. Matineler: 3·5.30·8.15 Cumartesi paıar 



SA FE 

. -----------=ıııı 1 Amerikad 2a-· Matbuat hülasaıarı 
ma ı h cı ta
şıyan bir A -
man bayr -

"' gı paça-
landı •• 

San Fransisko (a a) -
Bııı ıençler Alman konso
losluğu tarafından çekilen 
gamalı hacı taııyan Alman 
bayı ğını indirmiş ve bu 
h111ust polisin bir kaç mü
dahalesine meydan vermiş
lerdir. 

Bayrak indirilirken parç. -
lanmııhr. 

---o---
Mareşa et n 
Bay Lavale 

2örüştü. 
Londra (a.a.) - Mareşal 

Paten dün bay Lavalle bu
Juımuıtur. 

Bu buluımakla Lavalin isti· 
fa ettiği hakkında sui teehhüm
Jer ortedan kalkmış bulunuyor. 
Yakında görüşmelerin siya· 
ıi akıülimeUeri görülecek
tir. 

B, Laval Parise ve M re
şal Peten de Viıiye hare· 
ket etmiştir. 

--o,--
Bitle meçhul 
bir istikamete 
hareket etti 
Lonrda (a. ) - Berlinden 

bildiriliyor: 
B. Hitler dün meçhul bir 

iıtikamete hareket etmi§tir. 
B. Mussolini de Romnda bu
lunmadığı anlaşılmakt dır. 

- .... o.--

Ruzvelt Vil • 
ı 

i e gÖ üştü. 
Vaşington ( ı.a ) - Son 

reisicümhur intihabatında B. 
Ruzveltin rakibi olan ve ya· 
kında lnriltereye gidecek 
olan B. Vilki reisicümhar 
tarafından bugün kabul edil
mi§ ve uzun mfiddet görüş· 
mfiılerdir. 

---o--
Dünkü hava 
muharebesi 
Londra, (a. ) - (Haıva ve 

d bili ne: ıaretinin tebliği) 
stı hillerimiz ttr fı da dfin 
Almnn t yy releri müoferid 
uçuşl r yap rak bomba at· 
mışlardır. Bombalardan bir 
kaç ölü ve y ralı vardır. 

Sarhoşluk ve 
tehdit 

Karantinada Haoim oilu 
Muammer, sRrhoş o'duğu 

halde Huım oğlu Hu nii}'ü 
tehdit ettiğirıdfn y k lan· 
mııtır. 

ULUS: 

Bir harp 
Unsuru 
Bir buçuk yıla yaklaıan 

harp devresinde mihverin 

m li vaziyetine gelince, ora· 
da b\itün hnrp masrafları 

içeride yapılmakta, dışarı 
ile olan mahdut mübadele-

de ise m 1 karşi m 1 esası 
g5rülmektedir. 

Böylece altın ve döviz 
bulmak gilçlüğü oıtadan 

k lkıyors d dış müb dele 
büyük ib iyaca rağmen e9a-

sen sz hacimdedir. So\'ytt· 

lerl yapılan son aqfaşm nın 

d hi nakliyat rüçlüğü ve 

bizzat Sovyet ekonomisinin 

mü sa desizliği sebebiyle faz 
la bir şey temin ctmiyece· 

ği rakamlar! isbat oluumak· 
tadır. 

Binaen leyh mihver için 

daha daha çok h rbin iç 

masraf J ra üı.erinde kurmak 
icabeder. Bu hususta bitaraf 

bir lsviçıe gazetesinde Al

manyay ait bazı haberler 

neşredilmiştir. 

Burada d niliyor ki vergi 
k ynaklarıodan son haddine 
k dar istifade edilm kle be-

r ber Almanyada dahili borç 

harbin başında 37,4 milyar 

mark ik n bir sene 11onra 

66,S mily r olmuştur. Her 
ay 2,4 milycr bir artış v r· 
dır. 

lsviçre gazetesinin bildir

diği bu rtış yoi tempod 

devem edebilse dahi enfl· -

yon gidecek bir yol oldu

ğunu düşündukçe demokra· 

Herdeki nikbinleri hatırı -
mamak mll·'Dkün olmıyor. 

-o-
VATAN: 

Mütecavizler 
arşısında 

Amerika 
Ahmet Emin Yalman : 

Bunlara karşı her vakit 
için müşterek emniyet ai-

p rl ri kuı m k mesuliyetine 
niha> et Amerika da, biraz 

geç te ols yilzde yüz de· 
tecede iştir k etmiştiı·. 

Ameri ' nnm bu karıuile 
z rJar atılmış, harbin yeni 

ve k ti bir saf b 1!11 b ~la· 
mıştır Kim ~e dt-r e desiu, 

Sovy t Rus} , Aıncrik nıo 

iş\ ı l i .., l. uvvetlc nen ıdiş· 

terek e""' iyct ccph. si c 
ay ırı H" düşml!ın b"r }Ol 

tul maz. Hadiscleriıı pek 
yalund hııl nm ımı bek· 
lemek 1 zımdır. 
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• 1 ret e 
ş l • 1 ta 

A e 

Kadın v e erkek isçi- ık· a Od
1

.. 1" k s = bJ' ıerin itisini temin eden 1 umum . m .~r 0 ve ar oş u 
kanun pro)esi tetki agrıca ~ır mu&a!ere çak teşhiri ,,e 

ediligor ı ı heget!dl"tueoırekkUI Kar~~~!° Ia~6 cad· 
Ank ra - Kodın erkek U desinde Bekir oğlu köfteıl 

bütün Tilrk işçisinin alisini Ankara - iaşe teşkilatı- H cı, Muh rrem oğlu •f~ 
h ıırlıyan ve hükukunu mü- mn büyük bir mü teşarhk G lip, Hasan oğlu atef~ 
dafaa eden gebelile ve kaza ol rak Tıcaret vekaletine Cemil, sarhoş oJdukl•~ 
devlet sigorta kanunu pro · b ğl oması fikriodwu t ma· b Jdc: bağmp ç ğırm k sO 

j sinin sıhhat ve içtimai miyle s rfı nazar edilmiştir. retile rez ltt çıknrdıkl rı f 

mu venet encümenince müs ôg· reodig·tmiıe göre, ia•e ·ı·• 
... yanlarına gel n Cerııı 1 

tccilcn tetkike başlanmıştır. maddelerini ve h yata li:oo- ~ 
metresi R ğıp kızı Raziye1 

Büyük millet meclisinin trol edebilmek ve cemiyet ti 
ilk lopl ntısına yetiştirilmesi bıçak teşhir ettikleri 

~artlarımızın inkişafı ic ıpla- f t 
kar rlaştırıl n bu proJ'eye bundan muğbet ol•n Ra e 

rına wygun l arlar slabil- d8 
göre gebelik anında kadın palHka ile G libi döv 

mek mak1 diylc doğrudan ı • 
işçi derhol tedavi altına lı- ğünden c ınJesi y ka • doğruy Tic rel v kaletinc 
nacak ve doktorların tekrar mışhr. 

bağlı iki umum müdürlük 
çahşma ına mü11 de edece- ---0--

ve yrıc mü~ vere heyetin-
ği zaman k d r evin e is· 
tirabat edecek ve yevmiye
sini kesilmeden alacaktır. 

Herhangi bir suretle kazaya 
uğrayan işçi hakkında d 

den mürek <' p bir teşkilat 
vücude getirilecektir. 

Bu umum müdürlüklerden 
bir t nesi halkımızın ve teş-

kilatımızın ibtiy çlarıua ait 
kanunun ayni ahkamı l tbik gıd ve sair maddeleri temin 
edilecektir. 

Ölüm nınd işçi erkekse 
karısıua ve çocuk! rına ve 
ölen işçi k dın ise koc sınn 
ve evlatlarına tazminat ve 
ayrıca ikr miye verilecehtir. 
Bütün bu mevzularda ka
nunı müeyyide ile beraber 

şefkat b kımından dn pat
ronların rolu çok ehemmi
yetlidir. işçisine k nunun 
en şiddetli cez i bükümleri 
tatbik olun caktır. Ayrıca 
gebeHk ve k za devltt 

sigortaları baz1rlaoırken 
amdenin iıtikb li bakımın 

dan bütün teferru t göz 
önünde lutulac tır. Bu 
cüml den ol r k ihtiyarla
yan veya sakntJ;n rak ça
lış mıyacak h le g len işçi 
ölü. ceye kadar yevmiyesi 
nisbetinde bir aylık lecak· 
tır. 

Bu büyük projenin t tbi
kine şekle ve v ziyetine 
göre bütün devlet teşkilitı 
memur olacaktır. 

Be tekir Muh
is Sabahedd·n 

Kudretli san'atkir Muhlis 
Sabaheddin'in kırk beş ki· 
ıilik değerli ve gllıide bir 
k dro ve çok ıeııgin dekor· 
]arla önfimütdcki b fta şeh
rimize gelerek dört l>eş tem
sil vereceğini mem11urıiyetle 
h ber aldık. 

J pon 
aş 1 1 
Tokyo (n. ) - Jepon b ş 

vekilinin ba.)ığınd bir tor-
1 utı y pıimı · bu topl o~ 
tıd Alm o elçiısi d hazır 
bulunmuştur. GörOşm iki 
s at devam etmiotir. 

ve mür kabe, diğeri de hal-
kımızın hakiki ihtiyaçlarını 

tesbit ctmelc vazifelerini 
Üzerlerine al caklardır. 

---o--
ıda 

lerin 
ma 'de e
kont olu 

Ankara, - Sıbh t Veka
letince hazırlanmış bulunan 

gıd maddeleri kontrolu 
h kkınd ki nizamn me pro· 

jesi Devlet Şürası umumi 
heyetince üzakere edil
mektedir. 

Öğrendiğimize göre, gıda 
maddelerinin sıhbt koutrolu 

muntazaman yapılacak ve 

icnp ettiği takdird\; bu 

kontrolu t helıkuk ettirebil
mek için aiğer devlet me-

murlarından da istifade 
edilectıktir. 

--o--
Çay, k lay ve 

istik geldi 
latanbul (Hususi) - Dün 

muhtelif memleketlerden çok 

mikt rda idhaliit eşyası gel· 
ınıştir. 

Nusaybin yoliyle Çay, ka· 
lay, otomobil yedek aksamı 

1 !ahiye yoiiylc çok miktar
da çay, Bulg ristend n elli 

bin kilo mangal kömür il ~el· 
miştir. 

---o---
şla y ral 

ak 
-

Hil ld Mrbm t oğlu Kit· 
xıı:n, C\} un meselcfıinden 

Hamza oğlu Necddi taşlo 
bn ından hafıf uretle yor -
1 t:ı • ındau y kal nmıştır. 

u a 
Oynamak 

Sinekli c ddesinde şer 

oğlu berber Hüseyin dülı~j 
nına topladığı Mehmet ol 
lbrabim, ishak oğlu MebOl,ı 
HüseYİn oğlu Mustafaya ~ 
mar oynattığı görülerek ~ 
kuruş para ve bir deste 

kambil k ğıdı ile birli~ 
suç üstü yakal nmışlardır· 

§ Karşıy kada 1700 0' 
sokakta Kazım oğlu kabtr 

Cevat ve ortağı Davut ict1 
altında bulun o kabveletl 

de ilyas oğlu Hüseyio 

Ahmet oğlu Yusufa kU 
oynattıklarıod n yakalaO 
)ardır. 

---o---
H sızl k 

Rüştü Ar s bulvarı# 
Ali oğlu Bergam h Mu•tl 
Suphinia inşaatınd n iofi 
bekçisi Ahmedin bar•~ 
nın kilidini kırarak bir 

mayı çalıp k çtığı ıi~~ 
edilmiş ve suçlu kaıoı' 
birlikte yakalanmıştır· 

---o-----
Tehdit 

Alsanc-.k Mersini' 
Ali oğlu amele Rıza, • 

çık bulunan karısı ·r 
meyi ölümle tehdit ettı 
kendisini su ırmağın• ' 

ise de kurtarılmış ,e 
yakalan r k h:ıhkikat• 
Janmışbr. 

-~o-
l 

k secil• 
J 

Hükumette nüfus ı'' 
sinde Mehmet oğlu 

y 

·şl' 
rili C ~mal nüfusta ~I~ 
kip eden Mustaf og 1 ., 
zadıo k 1 lıalıkt o 1

1 • ti 
eduek çeket ccb1 ~ 
bıçağiyl keserek 7S J1 
parcsını şır c ğı sır' 
kalanmışl!r. 
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