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Almanya, harbi 
Balkanlara mı 

,·aymak iatiyor? 
-------~ 

....... .. ..,. ... .. 
Münakale Vekili 
bu sabah lzmire 

hareket etti 

J

. lzmirdekl tetkik· 
lerlnden sonr• 

'

Ankarayadönacek 
Bayramı tehrlmizde geçiren Mü· 

Romanyadaki tabti
dat, Filuf'ua nutku etra
f ında söaterilen ~nud
auzluk, 1tal1an aJ~•': 
nan zımni bir tehdıdı 
mihverin Balkanlar me• 
suu üzerinde ~· ~_ler ı 
hazırladıiıDI ıoz ÖDUM 
koJID&ktadır. Mihver 7a 
blöf 7ap17or, 7ahud ~a 
harbi Balkanlar yolu ıle 
dünya7a 7aymak üti--
7or-

nakallt Vekili Cevdet Kenm 1nce
dayı bu sabah saaı 8,15 -de Marakaz 
vapurile Bandırmaya hareket et -
mi§tir. Orada tetkikler yaptıktan 
90nra İzmi.re gidecektir. 

ı· azan: ETEM iZZET BENiCE 

Bardiyada hanp ltalyaıa bflalan ve metruk mmt menzilli bir top 

Vekille beraber İstanbul liman 
reisi Reftk Ayantur da Bandırmaya 
gitmıştir. Cevdet Kerım İncedayı 
İzmirde de tetkikler yapacak ve 
oradan Ankaraya donccektır. 

---oo---
Mangaldan yana· 
rak tutuştu ve 
hastanede öldü 

Bulıar Baınk.ili Filof wı Bus
rukta irat ellı&i nutuk llalya ve 
AJmanyada bota ıiuuenıiştıt. Bu
llun sebebi açıktır. Bulg11rı~tanın 
nıeuınunıyetaııJıtını veya uınidini 
te§kıl eden mevzular ve vazıyeder 
ııe olursa obun ısulgarlar kendi 
btıklil ve milli beulıklerini mU-

r· dafaaya azmetmişler ve ber tur u 

Harp gayesinden • · Avlonya ve Berat 65 1aşında bir kadın 
Sovyetlerın ve- şehirleri ağır surette 1andı 

teca\ uıc karşı koymak kararları~ 
ilan e.) lenıışlerdir. Bu kararı Fa· 
loCun nutku bühin dünyaya yay· 
nuştır. Halbuki, Almanyanın ~ul-

. d. ·· es• bu ıaristan hakkındaki uşuıır 

k • tam .,.1•,. 
kararın tam ma usu ve 
dır. llerıeyia batında Almıuıya: 
cKuçük ve müstakil devlet var· 
)ağma• mini n muhaliftir: Avz:u: 
pa Jut'ıw beriade elclus11 cıbı 
Balkan yarımada9' Uaerindeki 

111usta.kil devletlerin de kendi em· 
rlne, kendi nizamına, kendi istis· 
marına ıeçmesini istiyor. Bu istek 
etrafında Jtalya ile mutabık kal· 
m1şlu 'H Balkanları da bayat, 
niıam ve istismar bölgesi olarak 

paylaımıtlırdır. Romanya dışında 
bu planı baprmaJı ltalya üzerine 
alm11 ve Ywıaniıtandan it• başla· 
ml§tır. Fakat, muvaffak olamamış, 
plin altüst olmuştur. Almanya 
Romanyının parçalanmasından ve 
kendi .~ altına alınmasmdan 
aonrı Bulgarlstanın da kayıtsız ve 
prtsııı: kendisine tibi olacağından 
filphe etmiyordu. Bunua iki sebe

bi vardı: 

1_ C.enubi Dobrucanın ilhakın· 
elan mütevellit minnettarlığın ö
denmesi ve bu misalın milstaklel 
nıı:iyctler için örnek tutulması 

z_ Bulgar milH taleplerinin 
tahrik mevzuu olarak elde tutul· 
ması, Alman ukeri mavaffaklyet
lerinin kU(ük Bulıaristanın slnlr
ı .. ri üzerinde müessir bir rol oyna· 
aıası eski silah arkadaşlığının pıi
kolojik bir istismar unsuru olarak 

kullaıulnıaıı .. 
(Devamı 5 fnci sahijed~) 

ziyade sulh ga
yesi nedir? receği buğday boşaltılıyor 

lapanyaya tea· 
Harp ga~~sl ma- 1 lim edilecek 
ıum· .. Duşmanı 

ğ' I O t k n Vaşington 15 (A.A.) - Kolom-
m 8 p 9 me biya radyosu: Berlindeld Ameri-

kan muhabirlerinin telgraflarına 

j •ıt • /h göre, Almanya, Sovyet - Alman 
1ngı erenın ıu iktısadi mukavelesi mucıbınce 

• Sovy Uerden alacağı hububatın 

g a )' e 8 ı büyük bır )r:ısnum bpanyaya vere-

İzah edile c e k ce~~~~ taraftan öğrenildiğine ,a-
Londra 15 (A.A.) - Reuter'in dip

lomatik muhabıri yazıyor: 

İngiltere hük\JmeUnden birçok 
defa harp gayelerini bildirmesi ı~ 
tenmiştir. Yüksek mahfıllerde, bu 
hususta, csulb gayeleri· kelimt
lerini kullanmak tercih edilmek · 
tedir. 

imar ve sulh meselelerini tetkik 
etmekte bulunan devlet nazın B. 

(Daoomı S incı IGhifede) 

T obruğa karşı 
topçu ateşi 
devam ediyor 
Kahire 15 (A.A.) - Tobruk mın

takasında İngiliz kıt'alannın tahıi
dine devam edilmektedır. Ağır İn
gilız bataryaları inkıtasız ateşe de
vam etmektedir. 

re, Sovyet Rusya Yakınprka Al
man ihracatının gönderilmesi ıçin 
demiryollannı Almanyanm emri
ne bırakmıştır. 

ltalyanların bütün 
mukabil taarruz
ları püskürtüldü 

Atina 15 ( A.A.) - ltalyan
lcaın Avlonya ve Berattaki lta
d ın ve ~lılmı tahliye ettik
fm öğrmilmiflir. 

Yunan Tebliği 
Atina 15 (A.A.) - Dün alqam'k 

80 numaralı resmi tebliğ: 

Mahdut faaliyet. Birkaç esir al
dık. 

Atina 15 (A.A.) - Re8mt Yunan 

(DftHımi 5 hıd ao\ıfede) 

CU A GÜNÜ BAŞLIYORUZ 

Yeni büyük aşk romanımız: 
Çllıle bir ltalyan tankı 

Vefada Hımmet soka nda 7 nu 
maralı evde oturan Şukrunun 7 
yaşındaki oğlu Burhan dun ablası 
Fehimcnin yanmak tizerckapı onu
ne bıraktığı mangala duşmuş ve 
etekleri tutuşup yanarak Şışli has
tanesine kaldırılmışsa <la olmuştur 

Mangaldan tutuıarak 
J&naalar 

İstinycde, Yeni yol sokağında 11 
sayılı evde oturan lstemat km 65 

yaşında Marika odasında y ktıgı 

mangalda ısınırken, bır aralık dal 
mış ve maogaldan sıçnyan kıvıl -
cımlardan etekleri tutuşmuş, buturı 
vücudılnden ağır surette yanmış 

ve tedavi altına alınmıştır. 
---oo~--

Sevda buhranı 
) . 

1 geçıren genç 
bir bayan 

E7Qpte Detterdarda Çeşme 10kağında 
1 numr:ıda oturan Alinin kw 111 Yll$lll· 
da Hatice uzun müddettenberl Silley
man ısminde blrlnJ sevınekıedir. Fakat 
ailesi iki ıencin evlenmesine raı.ı olma
dılından Hatice ııon zamanlarda ır1nlr 

bu!ıMınlan ı~lrmete başlaffilllır. 

1'ün de bu tekilde bir buhran sırasın. 
da ıllç yerine yanlıalıkla ırilrür ltmlı 
,,. 7etişen ııllesi 1aratındnn baygın bir 
halde hastahaneye kaldınlınııtar. 

ASKER GÖZILE . 
·c E P H ·E L E.-R 

.. f obruk ve 
Tepedelen 

Saıaı.n~ 
STSM iZZET 8SNICa 

YILı 4 

14-16 Cildlik milli 
bir "lnönü Ansiklo
pedisi,, hazırlanıyor 
Memleket irfanı için büyük bir 

ehemmiyeti olan bu güzel 
ve değerli işe başlanmıştır 
Maarif Veklleti, blr 'busuk se- , 

•elik mesaiden sonra f asıküllerl 
neşredilmeie başlanan •İldim an- 1 
ıiklopedisit nin buyuk bir boşluğu 
doldurmakta olduğunu gözôniine 

alarak, milli bir ansiklopedi yap

mağa karar vermiştir. lUemleket 
irfanı için büyük bir ehemmiyet 

taş13 an bu işın ba langıcı olmak 
üzere, hazırlık bürosu faaliyete 
ıeçmiştir. 

Türk ilminin ve kultürüniln da
ima yuksek himayelerile ıelişıne
sine 've bıi3 üme.sıne hız ve imkan 

vermiş olan çok sa~ ın Milli Şefi· 
miz ve Reisicumhurumuz İsmet 

İnönü yapılac:ık milli ansiklope -
dimiı.e yüksek adlarının verilmesi 

Jütf unu u şerefini Cumhuriyet 
maarifine bahş buyurmuşlardır. 

İnönü ansiklopedisi 14-16 elit 

Kasapların hiç 
biri et narhına 
riayet etmiyor! 

Fiat mürakabe komis
yonu kararlara k ağ 1 t 
üstünde kaimamahdır 1 

Belediye iktısat müdürlü~ mQ. 
rakıp ve memurlan tarafından dün 

tehr.bnizin muhtelıf semtlerınde 

yapılan teftışlerde hemen hemen 

hıçbır kasabın fiat murakabe ko -

misyonunun et narhına rıayel et -

mediğ.ni ve gelişı güzel 1ıat koy
duklarını .görmüşler ve ceza za -

bıtları tutmuşlardır. Mürakaoe 
komisyonu kararlarının kağıt ü

zerinde kalmaması için bunlar §ld 

detle tecziye olunacaklardır. 

olacaktır. Buna altı ciltlik •Laro ... 
1e de XX. e S!ecle» MAi tqkil .. 
deeektir. Milli tarih ve cotrafya • 
muta ldiltürlimüze taallfik edea 

kelimeler hariç olmak üzere bti • 
din has isimler, ilim mevzuları ve 
terimler hakkındaki mal6mat ba 
eserden tercüme edilecek, Tilrki-
7eye ve Türklüğe, şark ve islim 
kültür ve tarihine aıt kelimeler de 
ebemmiyetlerile mütenasip ölçü -
)erde ve eserin tertibindeki nisbet 
muhafaza edılmek prtile ;yeniden 
telif olunarak ilave edilecektir. 

fnönü ansiklopedisinin 'ilcude 
getirilmesine emeklerini verecek 
salahiyetli nadan mürekkep he
yetin reisliğini Çankın meb'u111 
Hüseyin Cahil Yalçın ve umumi 
katipliğini de lstanbul meb una 
İbrahim Aliettin Gövaa deruhte 
etmişlerdir. 

Kaymakamlar 
Bugün Vilayette 
Toplanıyor 

Askere gidenlerin 
ailelerine yardım ip 

ıörüıülecck 
Bütün kaymakamlar bugiin ... 

at 10 da Vali muavini Ahmet Ka

nığın reisliğinde viliyette ıopla • 

nacaklardır. Toplantıda ask.!r an.. 
!erine yardım işı hakkında gorra.. 
ıülecek ve ayni zamanda yakında 
yapılacak buyuk hava denemeat 

hakkında da kaymakamlara dırek

tiller verılecektır. 
---oo---
Mayin mi? 

Diğer taraftan fıat rnürakabe k"· KaradeniJae Bartın ile Amura 
misyonu kasapların ve toptancıla- arasında sularla surilklenen kır • 

rın fiatlara itirazlannı yann tetkik mızı boyah mahrutimahruU tekıl· 
edecektir. KAr nisbetinin yenıden 

tesbit edllıp et fıatlarınm miktarı 

artacağı kuvvetle tahmin olwıınak
tadır. 

ÇERÇEVE 

Tekziplerin ruhu 

de büyük bir pmandıra gorülmut
ıilr. Vapur kaptanlarının ihtlyath 

bulunmalan alakadarlara bildiriı. 
mıştir. 

bulunmamua ihtimalinden 
daha kuvvetlıdir. 

ikinci tebip, tekzip d• 
iil de teblii Almanyadan.. 

BILLOR KÖŞK 
L SELA~:AN~ZZET 1 

Belediye her zaman 
niçin geç tedbir ahr? 

Kllsura mils1tlhkem mevkılnln Yu- .'VECIP F AZiL KISAKOREK 
nanlılar tarafından ııüngu hücumu ile Sovyetlerin iialubundan da

ha manalı bir ualupla kale-

Y d .. l'k çağına sirmek üze. 
arı dul bir genç ka ın •• uenç 1 ~ b' k k 

re ol.n aüzel bir kız .. Genç, güzel, bekar ır er e ... 

IE.BiLLÜR KÖŞK=m 
Bir l&ı"l tabii hayatın tabii bir mace-
d u muamması, b' k z bir 

raıı ır. Bir aenç kadı bir genç erkek, ır ı~nç ı . 
ara1a ıelince erı tabii ~ at ~zülmeıi ıüç bar muamma 
olmaz mı?. 1 

BİLLÜR KÖŞK 
SO~u;.a••ını . Selimi izzet Cuma gününden itibaren 

G.RAF ta çözmiye bqlıyacaktır • - -

Dondan kayan yerler niçin 
öğleye kadar temizlenmedi? 
Dun şehrunızin muhtelif semt -. 

lerinde yerlerın don olması mü -
nasebetile halk ve vesaıti naklıye 
mü külaila gıdlp gelmişlerdir. Bil

hassa yokuş yerlerde arabalar, otır 
mobiller çalısamamış, asfalt yol -
}arda ise seyrusef er hem n hemen 

dur.muştur. 

Don yüzünden -düşenler, aakatıa. 
nan, yaralananlar olmuştur. Niha
yet bu vaziyet ancak öğleden sonra 
beledıyenin nazarı dikkatini cel -
bedebilmiş ve temizlik işleri mü-

dürluğu tarafından asfalt, yokuş 
yerlere kalorıfer külu döktürul -
mek sure ıle kayma önlenebilmış
tir. 

Fakat bu tedbir hernedense ço.s: 

geç alınmış, öğleye kadar hıç bir 
yokuşa kömür, kul dökmek kim· 
senin aklına gelmemiştir. 

Temizlık leri amelesi de Be
şiktaş ve hatta köprüde bıle yol
ları temlzlemeğe ancak saat 8 de 
başlamıılardır. Halbuki saat 6 dan 

(Devamı S md sahifede) 

z.aptındnn sonra, tahaddils eden vaziyet 
ehcmmiyeUnı artınnakt dır. Yunanlı. 

lar, daha flmaldekl italyan müda!aa 
(Devamı 5 mcı sııhıfedc' 

, ' Bir roman değil, bir qk mace-
rası deiil, fakat bir romandan 
ve bir atk maceraundan daba 
heyecanlı ve meraklı bir eser 

UMUMi HARPTE 
DONEN DOLAPLAR 
İskeııder Fahrettln Sertellinla 
tefrika ettijimis •Perde arka
amda oynıyanlar• e1erialıa 

ikinci laımubr. 

YARIN 
SON TELGRAFDA 
~=====~ 

Bir haber yayılmııb: 
Bulgariatanda Alman u

keri kıt'aları vardu; bır la· 

raftan da ayni kıt'alar, ayl!1 
memlekete aevkedilmekte
dir. 

Bu haber bir tekzip fırta
nuı doiurdu. 

ilk tekzip SoTyet Ruaya
dan ••• Fakat Alman ukerl 
kıt'alannın Bulıariatanda 
bulunup bulunmdıiına da
ir dejil; bu huauıta hem 
Almanyanın, hem de BuJ. 
ıariıtanın Sovyet Ru17aya 
danıtmak lüzumunu du7• 
madıiına dair... Sovyet 
tekzibine ıare Bulıaris
tanda Alman askeri kıt'al 
nma bulunmaıı ibtimala, 

me alınan bu teblii, adeta 
cSovyetlere aormaya mec
buriyetim mi var 7 .• a ~ 
aaaına. •• 

Pe,inden biri Almany .. 
...... &bürii Bulıari1a11du 
iki rami Ye hakiki tekzipt 
Bula'ariıtanda Alman .... 

ker" kıt'a'ları yoktur ... 
Bulaarittanda IUçblr , .. 

hancı ukeri kıt'a 7oktm-
Sonuncular da clahil ol

cluiu halde, tebiplerdea 
hiçbirini tekzip etmeie im. 
kin yok. Zira Bulaariıtan
da, ukeri kıt'a denebilecek 
ffkilde, Gniformalı ve ra
mi teıkilitlı Alman kıt'ala
n bulunmadıiı muhekkak
br l I! 



ARAb'A 

VAPURU 

«Neveser» isimli asırd"d , e
mektar ve tarihi vapur, araoa 
vapuru haline korunu§; yakın
da seferleı:-ıne başlıyacakmq. •. 
Bilmiyorum, bu geminin iami, 
araba vapuru haline geldikten 
ıonra da, bu «Neve1er• adını 
muhafazada devam edecek 

"? mı .. 
Yapılan tadilat, hakikaten, 

yeni bir i!t amma, her halde 
yeni bir eser değil} 
TECRÜBE 

EDiYORLAR 
Bir gazetede fU aerlev- gö

züme ilitti: «Granıersizlık; 
orta mekteplere verilen tecrii• 
belik kitap ite yaramadı.• 

Bu serlevhayı koyan gazetıe,. 
nin yazı itleri müdürü, bizzat 
kendisi gramerdcp ,manbk
tan, bihaber bir vatandqa 
benziyor. 

Y abu, ı-. tecrübeli.k kitap, 
diyorsun, heıııııı de bir ite yara• 
madı, diyorsun.. Tabii ite ya
rpuyacak. Deh. tecriihe ~ 
yorlar. Her tecrübe mutlaka 
müabet netice yermez. 
K.APTANSIZ 

GEMi 

Geçenlerde Marmarada çi. 
mento yüklü bir motör babnlf
b. Bizim gazetenin haber ver• 
diğine göre, meğer, bıı tekne, 
kaptanı almadan yola çıkmı~ .• 
kaptansız gemi nasıl gider?. 
Tabii babnıf .• 

Bizim Osman Cemal: 
- Belki de, geminin huauai 

bir kaadi yoktu, dedi, gemi o 
kadar aüratle yol almııtır ki, 
kaptanı arkada kalmıştır. 
ARTiSTLERiN 
KOSTÜMÜ 

ı 

Bizim Şehir tiyatrosu artiıt
lerinin, tahmin edersiniz ki e&. 
biae masrafı çok olur. Tiyatroj 
idaresi karar vermiı .. B~ • 
aonra, artiatlerin ele elbise 
masrafını idare görecekıniı .. 
Şu bale göre, sanatkarla • 

rımızın bir yedikleri yemek 
kalıyor, bir de karınlarını do
yursalar iyi olacak. Çünkü, iç
lerinde 30 • 40 lira ma&§ alan. 
lar var. Hiç olmana., o vakit, 
aldıklara parayı da barceder· 
ler • 
SEYRÜSEFER 
TEDBlRLERl 

Şehirde, yeniden bazı ıeyrü
aefer tedbirleri alınıyormlJ! .. 
Dört yeni güzergah teshil edil. 
mit, bundan böyle, Karaköy, 
Eminönü annakalarmda 
tramvaylar, otobiiıler, otomo
lailler birikip kalmayacak,, 
yollar bkanmıyacak, nakil va• 
11taluı d.alıa liratle gidehile
c:ek I 

Fkat, •)'riiaefer için yeai 
tedbirler almak, arbk pek d~ 
lüzumlu bir it deiil.. Çünkü, 
tramvaylar, otobüsler, otomo-
biller lnırdalqıp ~an 
çekildikçe, yollar, kendil~ 
d.a botalmvar mu?. 

Alam.t Raul 

Bun n için bir mÜ· 
aab.aiır.A açılm aı ka· 

rarlaşhrıl ı 

Üniversi e bayrağının biran eN

~l hazırlaıınıası için bir heyet 
teşkil olunmuştlll'. Bu h<'yet bir 
ıınüsabaka a~caktı.r. Neticede uy
gun görülenler tercihan kabul e
dilecektir. 

Yeni para•ız 
Sıhhi muayene 
Evleri acılacak • 

Halkevlerlndeki cparasız sıhhl 

muayenehane• !erin peyderpey 
şehrimizdeki tekmil Halkevlerine 
teşmil olumnıısı kararlaştırılrıı1" 

tır. Esasen Halltevleri talimatna
mesinin 611 uncu madde9i mucibin
ce vilayet merkezlerinde bulunan 
hamane mütehassısları Halkevleri 
.muayenehanelerinde para.;ız mu

ayene ve tedavi yapmağa mecbur 
bulunduklarından buralarda rna -
rı>f mütehassıslardan da istifade 
olunabilecekt.ir. 

FalrIT "" muhtaç oldukları anla· 
jllan vatandaşlara verilen para
sız ilaçlar tahsisatı da arttırıla -
calrtır. 

Tahsisat teminine yardım olmU: 
üzere her Halkevi musiki ve tem
sil şubesi yılda üç defayı ııeçme
mek üzere paralı konser ve müsa
mere verebileoelrtir. 

İlk partide hangi Halkevlerin 
de bu parasız muayene evlerınin 
açılacağı te31:ıit oluımıakta<iır. 

~ÜÇÜK HABERLEi1 
MAARiF, UNIVERS!I_E_: _ 
* Dün şehrimiz orta mektep ve 

lise müdürleri maarif müdürü B, 
Tevfik Kutun reisliğinde bir top· 

lantı yapmışlardır. Verilen karar
lara göre kasket giyıniyen tale -
belere tramvaylarda, vapurlarda 
tenzilat yapılmıyacaktır. füıgıine 

kadar kahvelerde bulunan dok:;an 
yedi talebe teczıye olunmuştur. 

Kontroller ş.iddetlendirilecektir. 

* İkinci yazılı imtihan notları 
alınıncaya kadar talebeler şenir 
dahilinde mektep değiştirebilecek
lerdir. Bunun için polisten ev nak
li \):miihaberi almak lazımdır. 

MÜTEFERRllC: 

* Ziraat Vekili Muhlis Erkınen 
İzın.irden Ankaı·aya dönmü1ti.ı.r. * İhtısas mevkileri hakkındaki 
kanun dünkü resmi gazetedo çıl<
mışlır. 

* Sebze Vl! meyva HaHnde kab
zımal Vehbinin evine Mahmı.ıt 

Aksüt isıninde bir hamal gide -
rek: cEfendi denize düştü ıslandı!• 

demiş ve bir takım elbisesi iie a • 
yakkabısını alıp salmıştır. Mah • 
mut Alı:süt tevkif olunmuştur. 

*Şark Derniryolları memurla -
mıın şirlı:etleft iııtedilı:leri !azmi • 

nata ait karar 3 şubat günü sut ı 
15 de ~hrimiz birinci ticaret mah
kemesinde verilecektir. 
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Küçük Haıı Yavaş Gel! 
SEi AMt fZzET SEDES 

Genç ve çelimsiz kadm o anda 
\endinde beşerden üstün bir e -
nerıi huldu. Geri döndü, merdi • 
V'enleri çıktı, kapıyı açtı ve ?rada 
hav kırdı: 

- Yet~niz dokt<:ır öldü! 

Doktoru alıp yukarı çıkardılar. 
Ölmem;şti. 

A agı kayıp düşen doktor alnın
dan agır yaralanmıştı. Karısı gö

remı or bir şey anlıyaıruyor, bo
yuna soru ordu. Orıu yatış•ırdıl .,.. 
Merak edecek birşey yuktu. He

men bir doktor geldi, ilk tedaviyi 
yaptı. 

Bu ~elen dokttır ııer ~ı.i, dcktor 
Kiıfınin mesaiwıi bıliyordu. Onu 

o halde giırünce: 
- Yazık olur! dıye mırıldandı. 
Doktor Kifi yav;q yavaş ken • 

dine geldı. Bırkaç kelrme homur
dandı, sonra karısını çağırdı: 

- Canım? .. Neredesin? 
- Buradayım canım! 

KMi karısının elini tuttu; bira 
evvel düşerken bı.ralı:t.ığı elı tuUu: 

- Bana ne oldu? 

Ve birdenbire hatırlamış gil:ıi: 

- ~gidiyorduk. .. An-
sızın.. .. Lafontenin bir hlkiıye.•i var
dır: cKyuuya d~en astrolog• in
san yıldWan tetlı:ilı: edeyim dar
ken bir bodnıma yuvarlanır!. 
B~ ucunda tanmıaclıiı bir yüz 

Ansiklopediye Dair .• 
Güzel bir haber verildi. Maa • 

rif Vekaleti, İnönü ansiklupedm 
ismi altında Ui ciltten miirekkep 
büyük bir esu hnırlanıak kara -
rmı vermiş ve hı.ı işin mali ci.hetillİ 
temin için de, V ~killer HeyetiM 
bir proje sunmu~tur. 

Bu, bugüne kadar bizim rnemle
btimizde yapılan ilk resmi ye ı.. 
kikaten mc'haz olabilecek bir kafa 
kaynağı tepcil e4ecek. Ansiklo • 
pedi, elbette ilim değildir, Fakat, 
medeni bir cemiyet için, bu çapta 
bir ansiklopedi mutlaka elzemdir. 

Bu eseri hazırlıyacak mütehass1S 
heyt't, !ıir rivayete göre teşeklriil 
etmiştir. İhuri göriişmeler dahi 
başlamıştır. 

Eser hazırlanırken, Fransızların 
20 lnci asır Larouse'u .,.... t11tala
cak ve • bu haberi veren guet&
lerin fuzuli bir ciin>lesiıai de kıd
lanayun - Türkiyeye, şarka ıDt 

daha geniş bir kısım ayrılacak. 
Muhakkak ki, bu ansiklopedi ıı. 

yük bir harekettir. Huırlıyacak • 
!ara, timdiden muvafiakiyd te • 
menni edilebüir. 

Ancak, bu vadiye söz tlökühn~ 
ken, bir gazete başmıdıarririaia 
ortaya koyduğu bir fikir üzeri1tde 
durmamak mümkün değil Biru 
ifrata kaçan eda ve zilıniyete Hl· 
men, büyiik Türk ansiklopedisiui. 
hazırlamadan evvel, Ttirk dilini-. 
Türk gramerinin ve hatta Türk im
liıaırua istikrar bulm"' olman 1&
zım değil midir? 

Fakat, ansiklopedi fikrmi ı.. -
lup fizerinde çalışmağa başhy ... 
lamı. işaret ettiğimiz diğ"r fikri 
hatırlamamaları ümit edilemes. 
Yok•a, na.'11 olıır ki, vücude gele
cek 16 ciltlik ansiklopedi hakkın· 
da, bilahare doksan dokuz ciltlik 
ek, hiısiYe ve ilave vücnde ptir
mek iktiza eder. 

REŞAT FEYZi 
~--~----~ 

TiCARET 11e SANAYi: 
* Dün Nemlizade firması tara

fından İngiltereye 77 bin liralı.it 
tütün ihraç olunmuştur. 
* Şehrimiz buzhaneleriııde pey

nir tüccarlarınca piyasaya çıka • 
rılmayıp bekletilen peynirlerdan 
bir kışnıının Trakyaya kaçınldığı 
anlaşılın~tır. Dün bu şekilde 200 
sand·k peynirin Kırklareline yol· 
!andığı tesbit edilmiştir. Fiat miı
rakabe kom is) onu bu vaziyet ü
zerine harekete geçmiştir. Diğer 

taraftan peynir tüccarları fiatlara 
zam istemişlerdir. Fiat mürakabi! 
komisyonu yarın bu işi görüşecek· 
tir. * Dün şehrimizden muhtel'f 
memleketlere 916 bin liralık ihra
cat yapılınl§tır. 

*Ticaret Vekaleti müsteşan B. 
Halit Nazminin reisliğinde dün 
ticaret müdürlüifünde bir toplantı 
yapılarak fiat müral<abe Y.oıru.

yonunun calış:ma tarzı ve gıda !ı18d
deleri fiatları işi görü~lmü,tür. 

ViLAYET aıe BELEDiYE: 
* Polis mektebine alınanlara 

halen ayda beş lira maaş veril • 
melı.ledir. Badema eylülde b&J • 
lıyacak olan yeni devre tedrisatın
dan itibaren iki bin lwnış maaşı 

asli üzerinden, yani polisler gibi 
maaş verilecektir. 

görünce ~aşaladı. 
- Siz kimsiniz? 
- Genç doktor: 
- Hayranlarınızdan biriyim üs-

tad! 
- Ha.vranlarım 1 • Hayranlarım 

o kadar az ki ... Fakat beşeriyetin 
üçüncü gözi,inii bulduğwn zaman .. 
beH<i de bugun, evet bugün bula
ca.,ıın ... Öyle değıl mi karıcığım?. 

Gene coşuyoı'\lu. Hararetı artı -
yordu. 

Genç doktor: 
- Asabıleşmeyıniz! dedi. 

Diıktor soz dınlıyecek, merı.m 

anlıyacak halde değildi. Devam 
ettı: 

- Havır, havır, bugün son tec· 
rübeıni yapmak istiyonım, yapina
lıynn. 

Birden sustu, genç doktorun yü
züne baktı: 

- Siz üçüncü göze inanın.yor 

musunuz? 
- İnanıyorum üstadım. Bula 

caksınız! Bulacağınıza da inanıvo-

Glinün mesele•i: 

u yıl ne ~eıer· 
imar dilecek? 

Belediye Fen Heyeti Müdiil'lü.ğ{J 
1941 programını hazırladı 

Belediye fen İflel"İ miidürlüjii. 
haziranda baflıyacak alnı 1941 ma-

ll yılında yapılaellk olan yeni yol 
ve imar prognımm.ı huırlımııştır. 

asfaltı .Akı;a_,. kadıııı- temdit .. 
decdrtb:. 

Ka'R"lpAŞader w: .;..ı..ya bdar 
açılmuı mu1ac t reı • daha 8lilıil 

yokı da bu - iı14& olaıNCalrts. 
Bu ,ol K»ı.mpap • Haaloöy - Ha • 

Esnaf 
kongresi 

Cemi7etlerin toplan• 
tılarına ayıa 23 ünde 

ba~lao17or 

Esnaf ccnı.iyetlerinin ytllrlı: lımt

greıerme ayın 23 ünde başl.aml • 
ması. ve 7 şuıbatia nihayet veril • 
_.; U..arlaşt.nkıuftr. İllı: top
lantılarda ~ bnWnıym 

cemiyetler bu tarihten aonr.a lrat1 
lıııınpalerini ııktedeeeklerdi. tık 
oienık ayın 23 ünde sat 14 de _. 
mamolar cemiyelinin ilk korıplSi 

Bu programa göre 1941 ma1! yı
hııda evvela Beyazıt vıe AyWJfyt 
meydanları tannm. olunacaktır. 

Esasen Su! tana:lmıet ve Ayasofya 
meydanlarının tanzimi~. 

da şehircilik mükılıassım Prost l:ıl.ı: 

ta tbi kat pJanı hazır laıııııştır. S. 
plana nazaran Su1tanahmet " 
Ayasofya meydanlan aııfalt ola • 
rak yapılacak vıe meydanın birp 
yerlerinde bulvarlar ve çiçek tarh 
ları meydana getirilecektir. &*i 
adliye sarayı enlı:azı da kal.dırı • 
larak bu saba tamim olunacak ve 
İahakp~ vıe K•esıtkal mmta • 
blarile bir l.ikte muazzam bir Yfllİl 
saha muıtaitaa tefkjl edecektir. 

Iıcıoğh& tarilrilıe KanaPca kadlır yap•1-ktır. 

Beyazıt me,dıanı. bu ın.ıntaıı:.-. 
lti isümUtkler ı:.:-Iandrlı:tan -. 
ra derhal asfalt olıırak inşa oluna
cak, bu inşaatı tramvay idaresi ya

pacaktır. Tramvay idvesi ayni -
manda Sultanahmet - Beyazıt ye
lunu asfalt olarak yapacak ve bu 

gideceKtir. Bu 9UftÜe buflÜn HiİI'- ---oo---
riyeti Ebediye tepeııinden ~ 
mezbaha yolu 1,5 kilı., tıe ~ 

Yıldızdaki ma-
~olacaktır. . ruf Acem lıö-eka 

Bunlardan başka. .aka çevri». Y 
oek cadde ve meydanJardan çıık• 
parke taşlarla LA.leli w Fatih .mm
takalaruıdaki w • leaddit toprak, 
taş )"Ollar pua,ıe tüoftl oMına -
caktır. 

Taksim k!fla rl =- taıızı.t 
bu yıl twmam!an~ ft bugünkü 
remı.igeçit tribünlerinin -*asın -
dıan T.ıaıim beltçıeııine kadar gi -
decek bulvarlıır •İnönü gezgisi• • 
tanziıni ve asfalt> da 11M111 yı1ma. 
yapilacalrtır. 
Diğer taraftan 1941 meli yılıRdlı 

Kadıköy, Er.,rrlı:öy, Büyiikdere, 
Kanlıca, fiııküdar gibi yerlerde Y"" 
pılacak yol, inı&r faaı;y.ti de h&
nüz hazırlanmaktadır. 

yıktırılıyor ! 
Yıldız sarayının bazı kısımlan

Dm belediyeye devrolmıacağmı 

yazmıştık. Bu husuatalı:i muamele 

tekaıuııöl ederken diğer taraftan 
defterdarlık idaresi buradaki elki 

- köşkünün yı:ktınlmamu ka
rarl"ftırıruştır. Buradan çıkacak o
lan enkaz Kağıthanedelri Çağlı,.ı 
Jı:ıöş1ı:üne naklolunacak ve çağlıyan 
kasrı takviye, tamir edilecektir. 
Bu işe önümüroeki ayın 3 ünde 
b~nılacak ve 35 bin lira sarfo
lunacaktır. 

Bir ecnebi sigorta tirketi daha 
memleketimizde iti terk etti 

uhtekir e·r Ku
m aşçı Adliyed 

Şehrimu.de faaliyette bulunan 
ecnebi sigorta şirketlerinden cKon 
pagnia di Assikurazione de Milano• 
da mi!mlcketmıizdeki faalıyetine 
nihayet verdiğini Ticaret Vekale
tinP bildirmiştir. Vekalet bu şir -
ke le sigorta mukavelesi olanları 
keyfiyetten habrdar emiştir. 

Maarif vekili yarın ıehrimize 
geliyor 

Maarif Vekilımiz B. Hasan Ali 
Yücelin yann sabah Ankaradan 
şehrimize gelmesi beklenmektedir. 
Vekil vvk.ek tıcaret ve iktısat 
mektebinın 58 inci vııldönümü mti
nasobet:le yann rr·ektepte yapıla
ca k nlan ın 'rasime riyaset ede • 
cektir. Bu merasimden sonra gec•· 
Taksim bele<lıve gazinosunda B. 
Hasan Alı Yücelin reisliğinde bir 
balo verı!ee<'ktir. 

Sultanhaınamında manifatura -
cılık yapan İlya isminde biri as • 
tarlık ipek kum~lan pahalı fiada 

sattığından dün akşam birinci a
ğır ceza mahkemesine verilm~ ve 
sorgusunu müteakıp tevkif olun
muştur. 

Muhakemesi mevkufen görüle • 
cektır. 

DİGER İHTİKA DAVALARI 

Diğer taraftan dün asliye 2 inci 
ceza mahkemesinde iki ihtikar d.ı

vasına bakılmştıır. Bunlardan :>i

ri Fatihde kömürciHülı: yapan Bar
diktir. Mahkeme Bardiğin köırn;lrii 

fahiş fiatla sattığını sabit görmliş, 
kendisini 25 lira agır para cezasına 

ve dükkanının da 7 gün kapatıl
masına mahkUm etmiştir. 

Diğer ihtrkir maznunu da Ojaı'ı 
isminde bir kadındır. Bu kadının 
evinde kiracı olan Parsih polise 
müracaat ederek Ojeninin kirayı 

8 liradan 10 liraya çıkardığını söy
lemiş ve bdın yakalanarak mah
kemeye verilmiftir. 
M.ıhkeme, duruşma sonunda bu 

iddianın yersiz olduğuna ve Oje
ninin Uxtivaç telrlifini reddetmesi 
üzerine Parsih ta:afından kendi -

rum. Eger siz ararsanız bulursu. • 
nuz. 

Yeni nesilden birinin kendisine 
inanması doktorun göğsünü kabart
tı. Karısına: 

- Duydun ya dedi, bana ina -
nıyorlar. 

Karısı eğildi, büvük bir ınanla 
kocasının elini öptü: Sanki bir 
peygamberi ldkdis ediyor, bir pey
gamber eli öpüyor gibiydi. 

Doktor K 'fi biraz sonra 6116tu, 
daldı adeta komaya düşlü. 

Genç doktor telaşlandı ve endi
şesini ş•ı cümle ile tekrar ifade etk: 

- Yazık olur! .. 
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sine iftira edildiği neticesine var
mış. kadın hakkında beraet karan 
vermiştir. Aynca Parsih hakkında 
da takibat yapılacaktır. 

büyükada is\celesinden 
deı:ıize düşea yolcıı I 

Büyükadada Türkoğlu sokağın -

da 13 nUJTiaralı evde oturan Ali 

Rıza oğlu 14 yaşında Hasan Suya

batmaz Büyükada vapur iskelesin

de vapura binmek için ko~arken 

ayağı kayıp denlııe düşm~ ve su

lara batıp boğulllI'ken kurtarıl • 

mıştır. 

---oo----
Tramvay seferlerindeki 
intizamaızbk hakkında 

bir emir 

Tramvay seferlerindeki intizam

sızlık ve bu huStlslardaki şikiıyo?t

ler belediye reisliğinin nazan dik
katini celbetmiş v dün bir tez
'kere ile tramvay, elektrik, tünel 

idaresine müracaat edilerek se • 

ferlerde tadili! yapılmaı;ına ıınkim 

ll!'arunası hakkında letkikat yapa!

ması istenilmiştir. 

- O beni kurtardl, onu kurla -
racaklardır! dedi. 

Jale ile Cahlt her gün gidip do~ 
torun sıhhatini soruyorlardı. Dok
torun vaziyeti her gün ağırlaşıyor, 
bazı gün iyiliğe yüz tutuyordu. 
Doktorlar kat'i bir şey söyliye -
miyOl'lardı. 

Cahil dokotrların bir şey sakla
dıklarına emindL 

Saklanan şey şuydu: Düşme ne
ticesi doktor Kfıfi şuurunu kay -
betmişti. Meşhur doktor Kafi, ta
nınmış asabiyeci budala olmuştu. 

SPO.: 
Bugünkü mektepliler 

müsabakası 
İstanbt 1 erkek mektep~ri futbo· 

musabakaları bugünkü çarşamba 
günıı Şeref stadında ) apılacaktır. 
Bugünkü maçlar şunlardır. Saha 
komiseri: Z. Koplu. 

Ticaret L. - Şişli Terakki L. saat 
14 hakem Ş. Tezcan 

Taks>rrı L. - Işık lisesi saat 15.15 
hakt>m Ş. Tezcan. 

Bugünkü çarşamba günü Eminö
nü Hal kevi salonunda yapılac.ık 

voleybol maçları da şunlardır: 
Saha komiseri: S. Gölı:çeıı. Kız 

öğretmen O. - Şişli Terakki L. sa

at 14 hakem S. Açı 1'öney, Çamlıca 
lisee.i - ist. Kız lisesi saat 14.JO ııa
lcem S. Açıköney. 

mak üzere Karagümrükteki evin 
kapısını çaldı, karşısına tanunadığı 
bir adam çatı. 

- Evde kimse yok! dedi. 
Cahit ş~ladı: 
- Nasıl olur?. 
-Karı koca gittiıel 

- Gittiler mi? Nereye? 
- B ilıniyoruz. 
- İhtiyar dadıyı görebilir mı • 

yim? 

- O da yok, o da onlarla bera
ber gitti. Doktorun karısı ondan 
aynlaınaz. 

- Peki d<Jktora mektup yazmak 
östersem? 

- Adresini bibniyoruz. 
- Buraya gönderirsem? 

Adam kapının üstündeki l~yı 
gösterdi: cKiralık hane. evi boş 
bırakmak istemediler, bize de yenı 
adreslerini bırakmadılar. 

Alman - Sovyet ticare 
anla~maaı 

Yuan: Ahmet Şükrü E~ ,r.R 

Almanya ile S..vyetler Bırlıjl 
yeni hir ticaret aulaşnı.as.ı iınzala· 
mışlarclu. İki memleket arasında
ki ıniilıadelAıyi artt.r a.k maksa
dını istihdaf eden bu anlaşma, gr 
Iaa, iki .tene iç.inde ,rapılau •çiir 
CÜ ticaret 11Nbvelesl olu~·or. BI• 
rinci anla~ma ağustos 193ıl da yr 
pdnnştı. H attıi bu tinTet ım.ISJ • 
nuw, Almanya ile Sovyetler Bir
liği U'BSIDdaki 8akltmıa:rlılı: peltl 

tmıa ıe.eliai ıe.Jul etmişti. Bil 
mukavele aktedild iıı;i zaman, AJ• 
manyanıa Sovyetlerle yapacağı ti
caretten neler ümit ettiği, Berlin· 
den •yarı resmi. kaytlile bildiriMI 
tu haberden anl~ılınakta idi: 

•Bu, Aln1anya1111n genis bir en• 
düstri memleketi ve Kusyanın da 
bitmez tükenmn bir iptidai mad
de ın~mleketi ofu~una istiııat et
mektedir .. 

Fakat bu ümitler tahakkuk et
memit olacaktır ki Almanya il• 
Sovyetler Birliği, ~ubat 1940 tari
hinde ikinci bir ticaret anfaşındl 
akdettiler. Bu anlaıma;yı Tass r 
jaııaı tiiyle blrif etmişti: 

cBu ulatınaya güre, Sovyetler 
Birliği Almanyaya iptidai madde 
ilaraç edecek ve bu ihracat Al • 
manyadan Sovyeller Birliğine en
düstri maddeleri verilm.esile le • 
Wi olunacaktır.• 
Şubat 1940 aıılaşnıasile, bir se

ne zarfında iki memleket arasıo.
da.ki ıuünıısebetlerin l'ekiıuu, bir 
mil ·ar iki ;>: ÜL ıııilyon marka b ... 
!iğ ola::aklL Şimdi 19U senes• şu
batı yaklaştığı bir sırt.da Almao.
ya ile Sovyctler Birliği arasuıd• 
bir l·carct anlaşması daha imza
la Jığı haber \'crilmektediı·, B• 
anla§nıa ild ·Almanya Sovyetler 
Birliğine sanayie ait at.it, edevat 
,.e makineler verecek ve Sovyet • 
ler Birliği de Alnıanyaya iptidai 
madde ile petrol ve gıda madde! ... 
ri ve billiassa buğday verecek.• 

Bu defa imzalanan ticaret an • 
laşmasil.,, Almanya ile Sov etler 
Birliği arasındaki emtia .nakliyııb 
da tanzim edilmektedir. filhakik• 
eğer iki memleket arasındaki mü
nakale tanzim edilirse, ağu tol 
1939 tarihinde beslenen ümitlerill 
tahakkuku için ortadan en bii • 
yük J;ir engel kaldırılmış olarak• 
tır. Çünkü nakliyat meselesi, Al
man _ Sovyet ticaretinin inkisafı· 
ııa mani bir engel olmuştur. Nak· 
livat meselesi de şümullü bir ma• 
n~da alııunalıdır. Müşkiiliıt yalnd 
Almanya ile Sovyetler arasında 
karşılıklı eşya nakli meseleoıhl• 
.nünhasır değil, Sovyet memle • 
ketleri ve Almanyanın hudutları 
içinde de demiryolları muntazad 

işlememektedir. 

Fakat iki memlekd arasmda mr 
kavele ile derpiş edilen geniş öl
çüde mübadelenin yapılmasıd 
miıni olan vaziyet yalnız naktiyııt 
meselesine inhisar etmemekted"d'• 
Hakikat şudur ki, iki memleleti• 
birihirile mübadele eclttel eşyııtl 
zannedildiği kadar çok değildir· 
Gerçi 1931 senesinde Sovyetler 9;. 
!iği ile Almanya ara51ndaki mii
ba«elelıin 1r.ııemi bir milyar marta 
aeçiyardu. Fakat ondan sonra ıe ... 
ricen azalmıya başlıwlı ve 1936 5' 
nesinde yfüı milyona bile baliğ a> 
mu:y-.nlM. Gnıi bu, büyük iilçliılf 
nasyonal • -yalist Almanyas 
Sovyetler aleyhinde takip ettiiJ 
husumet politikasının neticesi iclJ 
Fakat bunda iktısa4i sebepler " 
imil olmuştur. Gerek Sovyetlll 
ve gerek Almanya iktisadi kifay9' 

politikası takip etmişler "' So 
yetler Birliği, endüstrisini 1. urd 
tan seara dııarıdan daha az 
kine celbetmiştir. Buna muka 
Sovyetlerin ıie taşraya ham m 
de ve benzin ihracatları azal 
Binaenaleyh eğer hngün iki me 
leket arasınılaki miibadele ltaı< 
minin tezyidi bahis mevzuu ise, 
normal tiuret muamelesinden 
yade siyasi doatluk tezahürii 
malt gerektir. Filhakika ticaret 
laşmasile birlikte iki memle 
arasındaki hudutların yeni bat 

Jale ile Cahit doktor Kafinin ge
çirdigi kazavı gazetede ok•ıdular 
ve hemen d-Oktorun ev'İne koştu • 
!ar. 
Ha•tanuı yanına kimseyi sok -

muvorlardı. Diıktorun karısı ken
dılerine teşekkür etti. Cahit: 

Bir şey görmiyen karr.51, her şeyi 
olrluğu gibi anlamak istedi. Ondan 
saklamadılar, saklıyamazlardı. Bor 
nun üzerin" kad:n, kocasını bu haJ.. 
de kimseye göstennemeğe karar 
verdi. Onu kimseye göstenni)'OE, 
yanına kimseyi sokmuyordu. So • 
rıılanlara kaçamaklı cevaplar ve
riyordu. 

Doktor Kiti iyileşiJ'Ul', fakat *° 
lını l<>playaınıyordu. 

Bit gün Cahit yine doktoru sar-

- Demek nereye gitfıi:klerini bı-f 
len yok? 

- Hiç kimse bilmiyor. 
fD~ııar) 

tan ~izilmesi ve ahali mübadel 
gibi bazı anlaşmaların da Y~. 
mıt olduğu J,ilıtiriltliğiııe g 
yeni iktısadl anlaşmayı, Al_... 

(D~ 5 İllCıi • 



ıji. 

la· 
la-

f· 
r 

AVRUPA HARBiNiN 
.YEN/ MESELELERi 

Avusturalyanın 
Can Damarı f 

Trablusgarp cephesindeki 1ııgi
lİ7. taarruzuna, A\ u!-itraJyalılarm 
taarr.ızu demek daha münasip o
lacak!. 

Bu taarruz dola) ısile, gayriilt
tiya • olarak diin)·aııın ta öbür u
cunda buluııan Avııstral) a ha· 
tıra geliyor. Geçen unıunıi harpte 
de bu uzak diyardan Çanakkale

e de bir sefer heyeti gönderıl • 
mişti. 

A\ ustralya de) ince, e\·vela ba 
menıleketin Vaşiııgtonu olan Kan
berrayı bilmek laumdır. Belki siI 

leeping Beauty City• ismini hiç 
işitmemiş in izdir. Bunu •L') uyan 
orman şehri• diye tercilme ede • 
biliriz. İşle bu isim Avustrıılvaya 
yeni hiikCı.met merkezi olmak fi· 
·ere bundan 25 sene evvel inşa 
edilmiş olan Kanberra tehrinin di
ler bir ismidir. 

Bu ebri inşa edenler, burasını 
tıpkı Birleşik Amerikanın merkezi 
Vaşington• benzetmek i temi§ler
di. i\lalCı.mdur ki Vaşingıon Aıne
rik nın siyasi ve idarı hayatının 
candaman, hilkümetin ve en yük· 
sek adli makam!.uın, eııtellektüel 
hareketlerin, fenol arayışların 

merkezidir. 
Fakat Kanberraya bütün gay • 

retlere rağmen hu nimet nasip ol· 
mam~tır .Onun içindir ki, şehrin 
süJ..;.netiuden kinaye olarak, bu
raya •uyuyan orman ıehri- di • 
yorlar. 
Şehrin banileri, çöliln orfa'lnda 

çok güzel muazzam bir belde vü
cude getirmenin, asıl istenilen can· 
lı hareketi temine kafi geleceğini 
zannepnek gibi büyük bir hataya 
düşmüşlerdir. Onlar bu ıehro a
kııt edecek Avu trnlyalı valan • 
daşların oraya yerleşerek, .ş•hrin 
nüfusunu, faaliyetini ve cau lılıjiuu 
artıracağını hulya ettiler. 
Kanberranın in~aSlna milyarlar 

&atfedildi. Nadir gilz ilikte ve her 
fürltt konforu cami olan tehir, bü
tün gııyretlCTo rağmen boş kaldı. 
elıir, şimdiki halde yarım mil • 

yon niifuau lerah ferah barmdın· 
tak bir halde olduğu halole, buırüa 
nlifus• on bini aıoçmes. 

Kanberralllll V aşingto U1l ka· 

Avutralylllllll cbt politiluı • 

sınıu iclau edildiii Kaulıerra 

şehrinde, Tralılustaki. harekat, 

dünyalllll bor yerindea daha 

büyük bir alaka ile takip e

dilmektedir. 

rete ı:elmişlerdi. Fakat bu ziya
retler de bekleuilen mucizeyi ta
hakkıık ettirememipir. Sidney -
ele, l\lelburuda, bu iki müıntu 
şahsiyet bütÜJl halk tarafından 
karşılandıkiarı halde, Kanberracla 
ancak rcsıni zevat tarafından is
tikbal edilmişlerdir. 

•Kanberraya yerieıiniz!•, ·K•n
berrada sara) farınız •izi bekli • 
yor!• şeklindeki propagandalar da 
hiçbir fayda vumemektedir. 

Kanberrada ku ..ve!L mali kon• 
sorsiyomlar teşekkül eımiş, fakat 
bunlar hükiımet merJ.eziui caıı

landıraınaınışlardır. 

Bu şerait dahilinde Kanberra -
nın bundan sourı;ki mukaddera -
tının ne olacağı sorulmaktadır. 

Bununla beraber, K nberra A· 
vu'tralyanın iç ve dı1 politikasını 
idare eden mühim bir merkez ol· 
mak mahiyetinden çıkmış değil· 
dir. 
Şimdi Trablus cephesinde bat

lıyau muhareb !erin inkişafı bu -
rada, dünyanın htr y.:rinden da • 
ha bü:;ük bir alaka ile takip edil
mektedir. 

• • 
----------

Hasisliğt dair 
bazı sözler 

IU.4Jll MAHKEMELERDE: 
Mütevazı müstehliki• Fatihten Balıkpazarı-

muhtaç olduğu 
para ıekli na rakı içmeğe gelmiş 

«Biletçiler para deiiftir-
meğe mecbur tutulamaz, yol- 8 k d } b• b• • • k 
cuların bilet ücretini ulaklık a tım, a am ar ır ırıne g-ırece -
olarak ve tamamen ödemui ı • •• • • 
lazundın 1eklinde levhaların ı~r, garsona hır goz ışarclı çaktım 
tramvaylara mebzulen cuılma
•ına rağmen escu dava halledil 
miı değildir. Yani bozt lı para 
•ıkıntı•ı yine mevcuttur. 

Bozuk para buhranı yalnız 
tramoaylarda değil, bir çok 
yerlerde her gün rastlanan bir 
hadisedir. O halde, anlQfılıyor 
ki, teduvülde mevcud bozuk 
paralar kifayetsizdir. 

Biz, fakir milletiz. Müıteh
likin kazancı mütevazıdir; bi
naenaleyh gayet tabii olarak' 
•arliyatı da mütevazidır. O
nun için de daima küçük para
larla alıfveriı ederiz. Halkın 
mühim bir ekseriyeti böyledir. 

. İkisi. cl.e geuç.' ikisi de şık~ Biri· ı 
run yuıu gozu beyaz sargılar ı· 

çimle .• Biribirlerine düşınauca ba-
kıyorlar.. · 

Yiizü güzü sardı olan, yiizü gözii ' 
sarılı olmıynndan davacL. Dava • 1 
cının adı ı ccdet Bicnn ınaznunun 
adı Hüseyin K•nan .• 
Davacı anlatı,·or: 

- Geı·en gün, içmek için ber•· 
ber Baııkpazanna -:ittik. O, biru 
fazlaca içli. Ben zaten içmem. 1 a· 
tır içiu, bir kadeh rakı içtim. 1,.ı..

tıktan sonra, sokakta etmediği ha• 
k•ret knlınadı .. Hırsını ~·eneıuedc. 
Elindeki bastonla kafama ,özüme 
\Utdu. E, sarhoş.. Ne ~·apanın? Re
ni eczaneye, bunu karakola gıiılır· 
<lüler. İ~te, şu gördüğünüz hale 
ı:eldim. Davarıyım .. Maddi v:- ına· 

uni zarar isterim. Bunun da ce-

Belki, başka zengin memle
ketlerde, bozuk para bizde ol
duğu kadar mühim bir rol oy
namaz. ihtimal ki, oralarda, 
tedavülde bulunan paranın bo-

ı.aJandırılmasını. 
zu~ paraya niabeti çok daha 

k F k Söz hakkı mazouaun. Maznun büyü tür. a at, bizde, böyle 
olmamak gerek. aul•tıyor: 

Herhalde, daha fazla mik- - Durun, ıize işin evvellyatmı 
tarda bozuk para basarak te- anlatayım. Gl>rün; «kabahat ölen-

!ie mi, öld Ül'ende mi?·• davüle çıkarılmak lazımdır. 

- Şuraılan bir otom .. blle bine-
lim. dedı. 1 

- Yazık paraya .. Daha erken .. , 
Acelemiz ne? Tramvayla gıderiz, 
dedim. 
Atladık Edirnrknpı tramva ıua. 

Sirkeci) e indik. Sirkecide, 
- lln1 di, dedi bir tramvaya da· 

he b:ııip Beyoğluııa çıkalım. 
- ~l~rafa ~azık de~il mi? Be· 

yoi\lıında içki pahalıdır. Gel u -
radan Balıkpaznrına ı:idelinı. Bir 
)erde oturup birkaç tane içelim, 
dertleşeJ;ın. 

Kararı verdik. llalıkpazarına 

doğnılduk. Orada bır meyhanede 
oturduk. Bizden ba•ka da müş • 
teri ~·ok •. Bu, emrrtti: 

- Getir birer rakL!. 
Birer duble rakı geldi, Sırak sı· 

cak balık mezesi ele getirdiler. Ü· 
teberi, midye pilaki i, fasulye pi-
7azı, turp, turşu da var. 

- Haydi, dedik, şerefc-

[Yerli, yabancı birçolı me
ıahirin h isler hakkında aöy- - ·· 
ledikleri bazı söz.leri yazıyo

rıız.:] j 

BÜRHAN CEVAT Iatihe, g~cenlerde taşındık .. Bu 
zatla da ahbap olduk; bir müddet 
uhhaplık ettik. Arkadaş gayet ha· 
f~cofir .. On ı>aranın üz.erine on dÜ· i 

~Ü~~ 
ğılm ,·urur. Ben biraz hovardncıı • 
yımdır. Beş kannırsam heş de 
borç eder, on yerim. Ben SJk sık 
parasız kalırun. Bu daima paralı 
dır. Fakat, hunun par !ılığı ile 
brniın pare<ızlıf:ım arasındo zerre 

ce fark yoktur. Onun var yivemez. 
}J,•ııım yok yi eme11ı .. Hatta, Len, 
borç eder, yine yerim. 

Birer yudum Bu, söyle dııdak -
!arını ıslattı .. Ben k•dehi y~rısına 
kadar )'"11\Url•dıın. Ben pek nıe:e 
yemem.. Bu ha adı masawn ii"· 
tiinde gezinmrı'!e- Aman efendim 
o ne sümiirliş.. Ben kadehi tckTnr : 
di' tim, O da )'İne dudaklarını ıs· i 
lattL Yine meu•lerl sflmtlrdli. Ma· : 
aanın tıstil yar.!(tn yerine döndft. ' * Evet, faktr!n birçok şeylerı 

eksiktir, fakat hasisin her :ıeyi ek· 
siktir. Onun yapacagı en guzel bir 
ıey varsa ölmektir. * Hasis ayni za.."nanda hem zen. 
ginin bütün endi~lerinl geçirir, 
hem fakirin bütün azaplarını du-
yar. * Hasiıı nek dar pHa yığarsa, 
o katlar fa.kirleşır. Çüırkü parası 

çoğaldıkça, ço almak hırsı artar. 
Bu da fıkaralıktan ba a bir şey 
degıldir. * Yimeyenın parasım yerler. 
(ata •Özü) * Dünyanın en zengin adamı 

arruf etmesini bilen adamdır. 

Isınmak bahsi 
-3-

ma.nnt 7&.kanJt 1! mırlar. Mmp''a 
:ra.lulaıı odım kö...-. odımlanıı ha.-
sen usüll d1ireaindo 1.a.ıpamU .... ;rakıL 

....,,._,dan b-1 olur. llJ>vada marl 
aln ıı...ı <>derfk yaaar. Bo uCT lı.ömii-. 
rıin O<ıi< mllı.\arda bamız Ye bamııı.t p.r. 
boo a.....,ımeotndcn ilen celir. 

Boıılar ııehlrll c""lar olcloiw>dıın kil· 
ı mür i?ioe yanmad.iw. maıwr&l oc1a,.a 
ıhnm1mehhr0 

Gelelim vak'a gününe .• O gün, 
beniın cebımde, yine sekiz kuruş 
mu. sekiz lı uçuk kur~ mu Jldra I 
var. Cauım sıkılıyor .. Kahvede o•J 
turdum. ıı:azete okudum .. Büsbü -
tün sıkıldım. Kara kara düşünil -
yorum. Bican geldi.. Konuşmağa 
başladık: : 

Garson> seslendi: 
- Sıcak balık ııctir.. u me78· 

lerı tazele!. 
Adam fena fena hakıyordu. Da· 

l.a bir kadeh ı·akı oııündo duru· 
yor .. l'\lezc kulmanu~. Ayıp değil 
nli"'. Yerlere geçi)orwn aıuJLa, n~ 

yapı•yını? Param yok. Yol-.sd, gel· 
ı:ii;i1ne, geleccğiıne bin l<crc piı· 
man oldum .. Di~imi sıkıyorum. 

• pitolünü bile gıptaya dütiirecek j 
uazzam bir parlamentosu vardır ' . . 

En fakiri de hasistir. * Servetini ruütı>madiyen yığıp 
durma' Bu para ile öteki dünya
da mı y~yacaksın? Kasımı ahre
te mi götürecek~in' 

u .. , ... pd eobüan Takllması kolay, 

ralıat «rer....ı fazla br •"alı .....ıuı 
oıdu.E u ha.ide blıc do ı.ek o kMlar taam.. 
mum .-mı.t.ır. El<k~rilı. ..,balan da 

but.ün kola1lıta nimcn. belki blnıa 

pahalı oJdutu ve u ıs&.!!ıt• için o da 

ia&mmüa etnlıftmitÜr. Fa.kat en BLllbl 
t<ekJn VIMIMt lı<rındau. biri de, fiiı>h<'eb 

elek~ aolNıoıldır. 

- Ne dllJilnüyonun böyle?, Ne 
derdin var?, Karadenizde gemile· 
riD mi battı?. 

Bir duble daha getirttim. Onu 
da içtim .. Bu, hiıla rakı ile dudak· 
larını ıslatıp nıasanın üı:erıni t~ 

mizlrmekle meşgul_ Beninı ikinf'I 
clııl.le de bitti. Üzcrino bir kırmızı 
turp aldım. Üçüncü dubleyi sÖy· 
!eoıim; geldi. Bu, tekrar seslendi: 

- Şu sıcak balıklardan iki tane 
daha getir .• Batta ıueb'u. !ar bile, içtimalara 

iştirak etmek üzere Kanberraya 
citmek mecburiyelino ı:üçlöklo 

tlanınaktıulırlar. 

Bu sebepten içtima devreleri p
yet kısa sürmekte ve meb'uslar 
derhal daha cazip tehirlere eıua 

• atınaktadular. 

Parlıim ntonu.n civarında. yine 
uazzam ve geniş bir bina vardır 

ki, burası ÜniversitedİT. Dört fa· 
ültesi faaliyctıeclir. Tedriı heyeti 

arasında dünyanı• bliyük şöhret
leri bulunmaktadır. Yine Ö) le ol· 
du~'ll halde, Avustralyalı talebe, 
ııon derece modern bir şelrild teç· 
biz edilmiş bu fakültelere pek rog· • 

t gostermemektedirler. 1 
ehriu cazibe:ıini arttırmak 1- 1 

çin 1927 senesinde Dük Dö Glo- 1 
~ester, ondan sonra da bir uman
lar İngiliz tahtına oturmuş olan, 
timdiki Dük dö Vindsbr bile zi)a· 
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* Hemen bütün hasisler zeki ve 
esprı sahıbi insanlardır. Onlara 
nazaran. ben a!ımak olayun daha 

iyi! 

Tavşanların siir'ati 
Avc.lan a!Akadar eden bir me

sele ... Bır tavşanın saa•te kaç ki
lometre kogtuğu çok de!a sorulan 
bir sualdir. 
Amerıkalı bır fcir te.;adüfen 

bunu öğrenmiştır. Şoför, Nevyork· 
tan itıbaren bır tavşanı takibe ba~.I 
lam ıştır. 500 JY tre mesafeden, tav-1 

şanın saatte 50 kılometre ırür"atle 
koştuğunu gem ı.i:j ur. 

En ıyi koşucu bır ıns n ise saatte 1 

35 kılometr n fazla scır atle .co- ı· 
şamaz. 

Sen de Sevecek in I 
Yazan : ETEM iZZET BENIC_E 
-

Genç kadın, hiç değişmiyen du
nışu 'e "" abengile: 

- f.akat, ınaale.ef öyle de&iL. 
J)edı · hemen -Clamıya hazır bir 

ıç sızlaıunası ile· 

- Belki hatalı L. .. ,,,_ •
1 . &0nu.,.un. ua8D 

ll~erıude durm•Yac•" k L 

-""· Aaca "" ı ~ndık üzerindeki ll<>r1lJll ilk clo-
~l. Kaç kere soruma ite .__ . 

. , P-na aynı 
ŞC)I yaptın, Nedir bu •n-.1.L 

ki?. -- &all· 

l..iıtfiye için ı:erçekte. b • 
ba\. l ··1 ,, .. , . • bır 

ıı o tusunueki tlenıir llRndık 

muawnıa halindeydi"' iri .... .• ırı çkoi 
başlarile •li lenon \'e k' • oşe Per .. 
çem~erıııe hır hayli enıek verilditı 
gorulen bu aırarengi:ıı sandığıa 
kendi kilidilHlen ba·ı·a ü . .,. ıeıınde 

ayrıca hir asma ye açılması da, 
kırılnıa.ı da güç çeşitlerden bir 

kilit vardı. 
Lütfiye j te bu sandığı, o kilidi, 

onun bir sır halinde ve Salilıia 
diliado saklı kalışuu çıldırarak -
rak ediyor, 

_ Bir kocanın katı1ıııdan saldı 

neı.i olabilir?. . 
Diyordu ki, bu soruyu Saliho 

de tekrarlıyarak: 
_ Niçin bu sandığı bana ·~· 

., Neden onuıı içindekileri yorsun.. Jıx>. 

baun göstermiyorsun?. Karı ve . 
canın biribirlcrindcn ı;aklı en k~
çük birşeyleri bile olması bu go· 

.. .. t ·k' fakat, hakikatte tek 
runuş e ı ı, 

varlığı kundaldamu mı?· 
Salih bu serzeniş karp;ında oy• 

E•leri lllit'&maok kin üç Va.&lt& kalla.. I 
mJmaktad&r: Şöalne. soba... ka.lorifer, 

Şömine. blsde tt.h lrlf"rden ıly&de 

köyler• da.ha ooktur. Oradaki O("ata 
odana 7lju ve 7akar, bu ~urrtle hır 

1mle &f'k'tl. harar~tt"n L"'Uladfo ederlott, 
Şömtnt"~ pyrt ıhhldlr. Çunku oda· ı 
.nLD ıı.ava.Mnı ihlal ebneı.ıer. kupkuru bı. 
raknıular, bila~lı havanın Yf'nılenuw-.... 

sini mllt'.3p olurlar. Kaf1i1Sınc)a. otunıı .. 
dutu zaman a:vaklır ve bunun ~ 
nar:ır ak.u.oh ı ııııf, \.'Ucut blla. va.~ta 

bı(i..pr eden bir han..retlJı tt;stri 1Ll1ında 
bulunur. F"at arka '3raf pek ty. -.. 

narnıyM"aitnda.n, uzun müddet bu &~ .. 

şin ' ı"'ında oı.urnıak gOIUJ h ia ... 

lıltla.rını mucip ula.bilir. bir ma.1u: ... 
ru da m:alıruleıt.ı.n 7anma.rile husule 
celen hararetin " "' lı. dOrtte blrlndea 
istifade odilcl>Umcoldlr. 

l'ıınnkl vazımwla ııobalanlaa ~ 

deeei!z. 

li) r.:1.-k bir öz b lamadı Fakat 
onda da bu sandıı;ın ırrını saki~- 1 
.mak lırlki bir inat halinde)·di. ' 

- Karırıırıın itunat et ana, l· ! 

çinde hiç.bir ey 'ok onun. Bir 
asker çantası. O k:ıdar. Yaln11: me

şin değil de demir. Cephede, gez- , 
gin olduğum vakitlenle işime ya- ı 
rar .. di)·e yaphrmıştım. 

- Ni(in açmıyorsun?. 

- Anahtarları yawnıda cleiil de 
oııdaa •. 

- Nerede?. 

- Kışlada bırakmıştım bir güa. 
Bili orada •. 

Lıitfiye, anahtarların Salibin ce
binde olduğıınu biliyordu. Fakat 

yeni evliliğin uysal kadına ver • 
diği . ahırla onu yüzlemek istemı· 

yordıı: 
_ Pek giiıel; sandığın bili tıl· 

ı;ıuıını muhafaza etsin. Zararı oyk! 
Dedi ve .. kendi kendisine dü • 

şündil: 
_ a, bnna itimadı )Ok. 

- Ne derdim olacak Param yok! 

- Adam sende, o da dert mi?. 
dedi. Bende epey para 11ar. Gel 
seninle şöyle bir .~ere gidip otu

ralım. Hem iki kalem konuşuruz, ı 
hem de birkaç kadeh içer, ııam 
defrderiz. 

Ceketinin iç cPbinden bir tomar 
para çıkardı. Eıı fi,tünde bir ellı 

liralık sarıhydL 

_ Bcu, dedi öbür gün fzmire 
gidi,·oruın. Zaten epe~· paranı ' 

dı. Evde bir kiiçlik seccade vard~ 
lüzumsuz .. Onu da ı ili liraya sat
tım. Par&dau yaua darlığım yok. 

Ha) di yiirü. ~Ö) le !ıir ·ıkııhm da ... 
- Seri~e gideceğiz? 
_ Seriye olsa gideriz .. Hele çı· 

kalım .. 
Kall<tık .• C.-binırloki Pklz bu· 

çuk uru ·tnu k: ine pnrn ını ver• 
dim .. O, belledi. Çıkınca: 

Ya bu kendi,j için hır ın i .. 
Va iç nde buna ı:öst..,rmek i te· 

mediği birşeyler vur!, 

!?al at, bütün bu kararsızlık i· 
çiude tek vazıh fikri ~uydu: 

- Bıı adam beni anlıyamıyor!. 
Ve .. bu fikir, bu ı:örıi h•·r giln 

onun için biraz daha k<-r irt.•n, 
duygularına biras daha yayılan 
bir inan oluyordu. 

BİR ISRAR ANINDA 

Firdevs ona ıelmitti. 
Birkaç saat beraber oturdular. 

Firdevs gent kod111dan bir aa sor
du: 

- Niye bö)·le durıru- Lih
{i~·c'!. 

Ve .. bu sorn bir ko.ıınpıuı silsi
lesine yol açtı: 

- Durgun değilim. 

- Nasıl değilsin a yavrum, Her 
nkit gillen, şenliğinden, şakrak· 
lığıııdan geçilıniyen :U'tt.fiyenin 
yrrine dur un, daima dii ünt"ell, 
dalgın bir Lıilfiye yeruldı. Sen, 

Balık da, İııtauitin tavası .. İki 
istavrit tavasını dnlıa yedi. Ben U
çüucü dublrnin ~armndayım. 

- Uaydi artık, dedi, unları da 
çekelim de kaçalım. 

Aaaa! Fatihten Balıkpaıarına, 

üç duble rakı içmeğe gelmışiz me
ğer .• Fakat, dedim ya. param yok. 

e dese •ıırki. demeğc ıneebu • 
rıım .. Ona da peki.. 

Cebinden para drsteslni tıkardı. 
En içerisinden bir iki bu ·uk lira· 
!ık sıyırdı, verdi: 

- Nedir hesabımız? dedi. 
- miri duble SO .. Bir porsiyon 

balık 011 •• Altmış. 

- O br !·k mezeydi, l\Iezeye de 
ayrı pa ı mı al•caksın?. diye tut
turdu. 

- Baktım .. Adamla birhirlerine 
gir ece ler. Garsona bir göz · reli ' 

(Devamı 6 ıncı sayfada) 

şimdi osun!. 
{:enç kadın, dudaklarında biri

lı~n i miıa•lı yanaklarının çuku· 

J uııda bir tebessüm halinde dal· 

galnıulırabilmiye kendisini ~orlu· 
yarak: 

- Size öyle geliyor, hiçbir ıe· 
yim yok. 

Dedi, Firdevs her üstüne ılüt • 

tüğü meseledeki urarlı al&kaunı 

bir inat halUıde lnıada da ele al
mıştı. 

- Muhakkak detilsin. Eski IAt· 
fiye değilsin. Evlilik sana bir qır

lık, durgunluk cetirdi desem bile, 
bu evliliiia ııetirdiii aiırhk do • 
iiL 

Esmer güzeli kadıa, l>akqlan da. 

ima bir aevı;i kıvılcUDJ ile tutııe· 

turan geuç kadın, 

- Bayir .. 

Demekte direni:rorılu. Ve bir aa 

snnki beyin tasiuın ve bütüa •nur 
hücrclerlnia iciode ne varaa hep-

HALK 
=süTUNU 

Evelenmek iatiyenler, 
İf ve i§çi arıyanlar, fİ· 
kayetl,.-r, temenniler ve 

müıküller 

İı:divaç teklifleri ' 
- 31 yaşında, İstanbullu, sıh • 

1ıati yerinde bir gencım. Pederi • 
mın yaoıında bakkaliye, ve meyva 

ticaretı!e meşgulum. Kazancım 

kuracağım yuvayı pek iyi geçindi 

rcbil.r. Şimdiye kadar hıç evlen· 
med·m. Hayat arkadaşımda sadec~ 

guzel alı lak arıyorum. 4 hayat na 
atıt'.:'.la.m;ş bırkaç türlü vazifede ça• 

\ı<rı:aır.ış olması ve ailece kalabalı
ğı da bulunmaması da şarttır. (Son 

Telgraf Hali< sıitunwıda E. N. R) 

!htct kanun t!) t 

90!1:1!1:11 
l•J:ı: fi•]) 
Sarışın ve lagar 

otobüsler 
Muharrir Muhiddin Birgen 

tramvay idaresine ne kadaı. 
çata~, yine içimizin aletin• 
tercuman olamaz. Hepimiz, 0 
kadar kızgınız. İyi ediyor. 

Tramvaylar, malzeme yok· 
luğundan boyuna seferden 
kaldırılıyor, karda, kışda, i .. 
tanbullu hemıehrilerin hali bir 
garip maceraya döndü , 

Şimdi, yeni bir haber daha 
veriliyor: Ayni idarenin Tak
simle Betikta;: ar aında iş i

yen aarı boyalı otobiısleri de 
hurdalatmıf, yakında sefer. 

ııd•<"Sıne müracaat olunmll!illll dı· 
lcııun den kaldırılacakmı~ •• Bu oto. 

büslerden birini, bayram gÜ• 
- Otuz üç yıışmda 1,66 boyunda 

VC' altmış altı kıloyum. Zev~im öl- nü, Akaretler yoku§u batında 
muştur Ev hayatına ait bütün ev· stop etmit, melül melül tami

afa rnalıkım. Namuslu, aıle ter- r~t ua~sı beklerken görmüf-
biyesi gormuş bir erk<'klc evlen- tum. Bılmem, bu otobüslerle 
mek istiyorum. Güzel ve zengin o- seyahat etmek fıraabnı hic; 

lup oL"lıaınası mevzuubahs değil- buldunuz mu?· Bazan, yokuıu 
dır. Benden kliçük olmamakla Dl'- çıkarken, öyle bir in gelir ki, 

rabcr 8-10 yaş dalın büyuk bulun· zavallı otobüs, lagar hayvan
masını da istemem. Taliplerin (Son !ar gibi, duraklar, çıkamaz; 
Telgraf Hallı: sütununtla H. Ç. T) 

1
haydi bakalım, polculardan, ar. 

adresine mürac:ıatlarını rica ede- ka sahanlıkta duranlıır indiri
rim. lir. Beş on adım y'l.ya yürütülür. 

- Yirmi bir yaşında orta boyh, Otobüs, en dik kısmı geçtikteo 
a?k. ku1'."'al renkte, orta tahsilli, sonra, tekrar binilir. Bu ya:e. 
durust hır aılo kızıyım. Hassas ruh- dıklanmı latife zannetmeyin 
lu, ince duygulu bir devlet l'."lemu· doirudur. 

ru ıle evlenip yuva kurmak tstıyo- Çünkü, öyle günler olur ki, 
rum Kendim içli olduğum ~çin bu otobüslere ben diyeyim 50, 
bı lıa a bu .noktaya ~at edıyor, siz diyin 80 yolcu biner. B11ı 
tıpe ehC!"mıyet vermıyorum. Ad- ıiklete can mı dayanır? 
rl'Sli cıddi tekliflerin (Son Telgraf Efe d" b" "dd" • • ·• 
H ık _ ) n ım, ır ı ıaya lfON 

a sulunu Sabahat adresin~ de b 1 b'" l . d" , u o o us er zıyan e ıyor, 
yazılmasını dilerim. 

Gelen mektuplar 

Bayan H. B. - Üçü Beykozdan 
döı lü t.tanbul 'büyük postaneden 
diğer tki;i Yeşilköy ve Kanlıca -
dan verilmiş dokuz mektubunw: 
Yardır. Lüt! n aldırınız. 

Bayan Behıre - İstanbul büyük 
postaneden bir mektubunuz var
dır. Llıtfen aldırınız. 

(l\f M H. 20), (Bayan Naime 
Dalgı . (N. H) dün ilan ettlğimız 

mektuplarınızı muhakkak aldırı

nız veya adres 'bildirinız. 

M. Ş. C. - Kadıköy ve Utıl<a -
panından iki mektubunuz vardır. 

MÜHİM NOTLAR 

İzdivaç teklüleri ile teklif sa • 
hipkrine göndcril~n ırnektupların 

kir getirmiyormuı 1 Bu, tra.m.-
vay idaresinin iddiası •• Tabii, 

komik bir iddia •• Komik diyo
rum. Çünkü, hatırımda kaldt

iına ıröre, sabık ve mefsuh tir· 
ket, bu emektar ve hurda ara

baları yeni idareye 300 küsur 
liraya aabnıfb. Biraz insaf et

meli.. yahu, zaten ıermayesi, 
değeri 300 lira olan bir otobüa. 

bunca zaman itledikten, her 
aeferinde 50 yolcu l&fıdıktaa 
aonra, hi.li, onun zararmdaD 
bahsedilir mi?. 

Anlamıyorum, tramvay ida
resi, bu otobüalerden naııl bir 
ki.r bekliyor 7 •• Doktor apart. 
manian gibi, oluk halinde 
para mı akıtaın?. 

bil<lirilmesı ve Halk ütunumuı:a !----~
R. Sabit 

yollanan di er m<:-ktuplar ma~ 
'-·'' ıa geli.j tarihleri ıtiılıarile neş· 
rol nmaklad r. Yeriınizın darlığı 

yuzcı · n hcpsıni birden n re im
kıin olrr adığından vaki gecikme • 

!er :1 .mazur gonilıncsinl nca e
der ve sıra ile hepsının ıınwıta • 
zaman y zılııcağrnı hıydcyleıiz, 

Namlar na mektup geldiği bll
dirıl n okuy1ıcularnı.zın, gönde • 

renlen meraltta bırakmamak ve 

mektupları bmktirmcrrnek uzcre 
sur'atle müracaat eLmelerini ve 

mcki.ıpların her gun saat 15 den 
19 a dar Halle Sutunı· muharri
n."lli'Zd n alır rr ası da mcrcudur. 

ini dışarcya •nruyormıqcasına, 
- Ben seni yeni taıııınıyorum 

kı. On •~neyi geçti, yanımdasın. 
Birşeyim yok .• diye beyhude :ısrar 
ediyorsun. 

Dedi, sôılerine knvvet ve haki
miyet vererek iliıvc etti: 

- Ben senin annen deıı:ilim am
ma, ablanım ve .. saua kartı bir aa
ne kadar da içten bai':lıyım. Söyle 
bakayım. nen var. Yok.sa kocam 
sevmiyor mu un? Ondan ruat do
iil misin?. 

LCı.tfiye içini kemir a bir ~ 
ıunun böyle pcldetli bir reabiyea 
halınde yüzüne ve kulııldarıaa 
carpılmasından cloian bir itrkünt8 
içinde ilkönce tüylerinin diltea cli
kea olduCıınu ve bütün vileudll-
11ün buz kownut &lbi dondujwın 
hissetti. 
Fırden ısrar ediyordu: 

- Sôyle, bana en doğruyıa ali)'· 
le Kocanı sevmiyor muııun?. On· 
dan rahat dcfil ıuisın?. 

lDevamı var> 

Aranılan uistanlar 

Üniversite fen fakültesi ıııaı 
kimya enstitusunc hır asıstan alı 

nacaktır. Ayrıca llp fakultesınin 
de radyoloji, fizikotrapi enstitü • 
lerile oroloji, kulak, boğaz, burun 
derı.. frengi ve göz hastalıklan 
kliniklerine de asistanlar aran 
maktadır. 

BiRiMiZi 
ff[PIMIZI 
Sirkecide iki aydır 
kaldırılamıyao bir 

tahtaperde f 
Saraçhanebnşında Screzli so 
kat 12 numarada .ukı.ın B. 
rahim Sezenden aldı ı mız 

ir mektupta Sirkecide Hamı· 
·ye caddesı, Türbe sokağının 
am bişeııınde gel p geçmeyi 
üşkülleştıren ır tahtaper -

enin aylare chırdıığu bildi· 
rilerelı:: 

·- 9u tahtaperclıenln içinde 
çbir faaliyet gorulmemek -

ted:i:r. Lüı:ı.mısuz olarak ay • 
laı'danberi durup hem gidip 
elmiye engel olan ve hem de 

(.litl;in bir tıııanzara arııed~ 

kör taM&perdeyi alA.lı:a -

ve kaldırınıvor!ar•... Den· 
tedir. Eminönü kayma • 

B. Agahın na:o,arı diklı.a

ın ce Ib<ıı6eriz. 
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- Bir nıf"ktup -
Karfl< ım Şadan, 

dini f1t2la yomıa ... Buldun ne Al(;, 
bıılaınadı.n, yıne ne ilıl .. Senin kıi
tüpnanende cie lnmOilir, kaç yuız 
Uıne eei<i mektup, e:Jıi reıftm, eo;kı 
zari, notlar, hatıralar, defterltı' 

EGLENCE: 

Üç kibrit 
Bu oyun S'Ol< eg.K!ııcelidir ve ar

kadaşlarının hayrette bırakır. 

!MERAKLI ŞEYLER: ' 

Tayyareye karşı 1 

baraj balonları 

MİZAH 

Alacaklı 
Al'llcaklı - Yahu 

OSMANLI - İT ALYA HARBiNDE TRABLU 
GARB ve ADALAR MUHAREBESi --- ------- ---
Mehtapta konser çok neş'eli geçti 

Komodo.-, mut-rni, iıyau le 
donanma ceıniyeti şubesi rei i, ;) a· 
tın gü,·ert.,,,iııde kendilerine tah· 
sis olunan yerde loplııu eğleni

yorlardı. Fasıl arıısında~dı. Halk, 
yatın saMak bordasına birikerek 
ileride, açıkla görünen baıı ışık· 

ları birbirlf'rİne &üstererek: 

ugranıası ve hu zi~ aretı w 

ilk kısmına toh i~ ctınesi 

beklenıuiJen bir lıadı ı• dr 

zannederim, 

Zaman ne ç&t>uı<: gt-.; r, y 
nıız ne bll ..ık o.r ur"alie büyu - , 
y;:ır Daha aun g11>ı ıdı. ~nçtım, 

ya~:ıd ıdinı. Göı.ler>ınin etra
fında buruşuioluk, alrumda kırı -
~ '"' vüzümde atlar, ısaçlarıın. 
ııa oe) reklik, gii;z.lerirnde donuktut 
yoktu. Haıl>~ki, hesap edıyonııın. 
B, söy led!Jl>ın 2amam arkada bı
nıb.il, on 'beş yıl olmuş.. Kendi.mi 
hala genç zanııedıvorı.ım. Fakat, 
Kır af roeyıım kı. genç hisııetmi;ı: o
tum. Artık, o eskı hararetim, e5ki 
~nerjiın yok.. Çabuk yoruluyorum. 
Rahatıma daha çok duşkünüm, iti
•atlarıma daha ziyade baj!'lıyım. 

vardıı-. Bütün bunların ar"""1<lan, 
böyle A. S. remiz!, bir ve6ika bu
hıp ç>karmak pek de kolay birşey 
değil. .• Bılirım, va.ktin 8e yok ... 
Fakat, ışte, dediğim giibı, bana me
rak oldu. Eğer ,bulab4li.reen. çok 
memnun kalırım.. 

:Masanın uzerıne otuz kadar lnb-' 
rit çöpli koyarsınız ve ıriz ~ ark.ı
nızı masaya dö~r H! hiç gerı bal<
ma28HUZ. Ark~larınıza dersiniz 
b: 1 

İngıl..,rewn hava mi:ıdafaasmda 
balon barajlarından da sıl< sık baJ,.I 
,;edılır. Hava akınlarına kar ı mü
da.aa ıçın bu balonlardan nası' 

ı.aman V'l!receksll'? Jilu :vaptığın a
yıp değil mi? 

Borçlu - Param yok azi1jm, 
Alacaklı - Fak-at bu adeta do -

lıındırıc:ılık! M<ı<lcnrld paran yok, 
git, dilencilik et! 

Komodor; bu iki dr' !et nı 

ranun \o'rrdigi akla ~akın jza 

sükiın"1 buldu. Arkada~larına 
lif etti: 

iı;tıfade td:li)or? , 
l<irojen ık doldurulan bu balon-· 

lar, çtolık teilerle on bın metre \'e 
hatta daha zi) adc irtifalara kadar 
yük~ltilmektedirleı. Bu tı.lonlar 
sanıyede yirmı metre sur'a. ındekı 
şi<ıdctli rüzgarlara mukavemet e-

1

, 
di) orlar. Balonları yere baglıy.ı.n 
kablolar son ~rl'<X! miıte.ıarri:k V< 

hakıkaten tayyareler içın korkı.n~ 
bir mania teşkil etmektedırl<'T. 

Sana bu mektubumu yazmama 
ıtebep, eski bir .hatıranın lbe-nde u
)'andırdıj!'ı tesirdır. Geçen gün 
lı:ul<Üphaneım karıştmyor, y.llarca 
r- 'Ve yazılmış mektuplan, garibı
me gickrek oirnyordum. Gözüme, j 
pen\>e gıil kurusu renkte kenarı 
yaldız! bı k aa yazıl.mış, rrmı 
mını, §<k b "''tup ıliş i. 

Bu meJ<tubun sah b. kimdi•. Hıç 
hatırlıyamadım. İmza a ıbırktmı. ı 
A. S. Benı, bir diı~mcecLr. a;cL,. · 
BJ A. S. kı.ırıdı?. Nere.de, naıs.ıl ta
ıırıruştuıı ?. İç nde, ııcnden ba e -
den bir elimle vard . DıY« kı: •Ar
lıacta ruz Şadana bu derece fa la 
ıtld'.Jlllt eı.menıze hıwYo "t edıyonını. 
Di.lclaı tli ohm uz? • 
Anladığ 1 idi: Brı muna- 1 

&<'betim olan geı kw ana 
f'rnnıyet etın A! neden 
dolayı?. Bu. ned n x: p etnuş, bU
tün lıtın lan bilmiyocurn. K t p
fıan('!)'li çoi< !'181 rdım. A. S. rem
lllnin ldm oldui\ım.ı oat edecek 
bır ba a ves bir başka Uğıt, 
bir resim bula"13C!Jom B<.-n bö)
le mektuplar saklamak ad i1'fl de 
ğildir. Fa;kal, bu. nııml olmuş da 
.Yırtılıp at.bnaml§, yakıhnarr ? 
Çürıkil, e-vvelil şu m· .-ur \ a kı, 

karımın elıne g ebilir. Ma e a-
it böyle bu hatıranın, tar f m -
den lı:a den saklandığı kanaatim 
.ıcle 'doğu.-ur. Haltıuki, dt-dı:ğirn gibı, 

bu, adece bır fl&)gınlk <'6<.>ri ola
rak, k~llff1lın bır ~ınde 
eıkı~mış kaim bir mektup .. 

Şadan, sen bu işe ne CÜ\ooretın?. 
ISki f!linleri, on ~ yıl evvelki 
ihavatı şöyle bir ~ bakıılı.m. 
A S. harflenle >ba Iı iin ve benim 
iromıştuğıı.m, senın de t..nıd.ıl'l!l 

ikim var?. Bu g<-nç kız kını ... Hem 
.de oyl bir genç kız du, sana e>lan 
tyak·nlığıımı, dostlu• 'mu, a~ a -
ıclaşlı.ğınu, itlma<l fazla btrhı -

or. Hatta nt te~aklruz davet 
ıe<lıyor. 

Sen, beiuir adarn .ndır. Ktıtup

hanende. e.;k! senelere ıııt bır çok 
'lil ktuplar, resımler bulunab ar. 
.H tta, hazarı, ben m< ktup ,u 
<la seıı<lc kalırd . Hat rlar mıs n?. 
'Bııtıın bunl ra, bır kere bax .. Tet
kik et•. Bclıt .. bu A S. nın kın 
<".•lduğunu ,.,. \"Ci n ç ara<bılır . 

Belki bu tec su • .i ç<>e ca 
lb araksın .. H ıtaten ben N ga-

Şadan, m""'1ubuma niıa ·et ve
rirken göz.lerınden öperim. Çok -
tanberı gelıruyorsun .. Bır ge<.'t> y.
mege b..•klerım. Bır po.ker yapa
rız. HO§';'a kal karde\!lffi .. 

İmza; Sebm Candan 

* Kard l'Şlm Sel irr., 

Mektubun!' alcUrıı. Lezzetle o

kudum.. Ne tooaf .. Bu eski pcn<be 

IDE'.Ktııp nereden ç tı?. Merak et- ı· 
m k tece<i9\IS duymak gayet tabu. 
Ç 1 ıı, öyle ~ a, bu getı z kın.? 
St-nın merakın bana ua ıra) et et- , 
ti. İşımı g'.ırumı.< b-ırakt m. Kutup
haneyi allak ool!ak e'hm. A. S. 
harilerile başlı} an ısı,.,.,lerı ta ıyan 
genç k.ı kiır• tııan k1, Ser ..ı 
g..-ce uçer ı;aat ır. "'d<'tle aracıım. 

• ·e.er ooldum, neler .. Faka• ""ıl 

aradığ m yok DusLn<' m, t n
dırn. Ha~rram \ klad:ı.rı::., zı r.ımı 

yord .. Bu A Kım GoZ' mlin 
on ıne ne böyle bir hava!, ne böy-
le i>ır had ge'lnıı or~ 

Aradan bu kadar z.ır. ın Jl<'< mış .. 
Oo Fakat demıe Nı

have eskı ır ha r oldoou ı.;ııı, 

ilı: ız de uwr;. <lüşmu bul -
{ Dn•a.mı 5 ncı sahıfed4') 

Dİ "KAT! .. ~ 

MAR ARA 
Siııenıaeı 

Bayrotında Thrki de t"Hl :ıH 

\ak.i olmanııs izdihanılarla 

evredjlt"n ~ arUll r.sırdanl»tri 

e i güru lnlen.ı~ 

Sinf'ma diin. u-

- Şimdi mül!lllvı miktarda ol -
nı&k şartıle kııç adet ohıl"lfa olsun 
iiç kibrit yığını \'Ücu-Oe ge~ırıniz. 

Tabii siz ark&daşlarınızm müsa
vi adette kaçar kıbritten üç yığın 
V'\İ<lUde getrrdıklerini bilmezsınız 

Şmıdi siz şunları si>vliyeceksıniz. 
Onlar da aynen tatbxk edecekl(>T. 

1 - ğdalti vıgı.ndan liç kıbrıt 
"7PUnü ç. a. ınız. 

2- Soldaki yı[:ınoaıı da üç kil>
ritı çı:karınıı. 

3 - Bu ı.ağdan .ooldan çıkardı -
gınız kıbrıtler1 ortadak ıgın ıla-. 

ve ed1nız. 1 
4 - Sokl k yığmd kalan op- , 

sayınJ2 v ana o le.ı,cvınu. J 

5 - Bu saydığınız :ncıkta,da kıo 1 
nti ortad•k" ıg n<ian t't!k.n alı -
ruz ve sagnak ) ığınırı uzff.ı:ıc ko-

Bu sabit baionların tayvıırder •i 

z.erınde meka.ı.ıık bır t rı \sr .~? 
Eger tayyare çel.k lele çarpar a, 

saclt'rre pek o kadar şıcı<ietli oıma, 
Fakat h men akabındc ta V3l n• 
sür ati de avı .le, Çfl ~ ka · t 

yarenin kanad .• 'l r te tc . ) 
Keseı-, Bt; Lale gekn ta' ' , re ı.; 

ÇCK gcçmtde, a · .c!a I< 

m areı: n.n • nıı a d . r 
19 4 - 191 B l'ar, d d~ Lu s.ıb 

:vurnız. ba.onl2f•la:ı b: h .ı tep ıa.a 
Sızın bu en rkrınız harfiyyen sutlannda <;Ok ıslı'a<le ('' in ,,: . 

tatb k edilfl" 1 d r Ondan sonra B ha r e Fra. ·.ada • c , 
bılfı tereddut U11ada 9 ,lnbr t kal· e \arınt:a •. fab ,Kaiar r<r ge,•c 
dığını vl vrb 1 z. Çu. ku b ı v a en bu a a ı 
dokırl raka,.., hıç •• '113' .. 

rı-

Kalemle kağıt 
oyunları 

B rr en ıt k "!"lS< er Y• .ı , . .len 
dıoc bır kalerr 

, . r K gırla Dır 

bır 0\'Ull<lL. .. 

ve ar•. 

o cbu< 
t 

ba 

e 
k 

Ka kı~ uJ · c 
r cak e 

oır n ,.zılır. 

c < ka< ar oıı:.-

go 1.cr1 
Bundan b en < 

hRrö bır har ,1 r \il ı .vJ 
mdı C\ unculPr ıs r e 1 ar

fi ilP 1' J a m· htı• ve bu ıı 

a· :nıları az. ı rtk otobtıS<' .ıtu -
t;ırlar B "'t: · otc•t u ı bu . ş 
hıır ada • r a d 1 ıı.~tan ·~ ra, 

J, t.rıl r "\ er clı-

·ordu. 1917 ş~n • ,.if fabr·k.ıia - \ 
r -ı .var,na bak,n ar g r.ld , bom 1 
oardımanlar da ke ldı. Hırbır Al
man ta ) "c art k f •ıka va hn 
cur;- ı•tl"'. · ge cesarc · edenıı rordu. 
Balo .ı gen'': gım Fr acıakı 

Al· a ca ' tr Hıtı Alm 1\ <r -
k , arui\ b 1 ı ' P s 
u .p a,ı-Jan ı '" a: nl 

e 

; l)J. ' 

B 

1. s 
dc b 

1 Lcı-:ir et 

• 
'I.' 

u-r ~·· 

o 1a 

'ld Paı.• '\. 
uvor. F 
1 . b o 

ha 

bu 

tınd 

.ıçin 

rır d " b r J>a, r• 

lıırııı 

in 1 ler 
ele 

ı-la 

B 
A 
L 
A 
L 
A 
y 

nıo muciu:li 

filmini 

İSTANBUL 

CİVAR SEMT 
LERINDEKİ 

vp,·m k "'ç kar··+!a •t•\·!., . ., a-

l de \ur. Bu ı .. ı~r 1 ,. Yanı her 
kagıtta birhır n• be·•ıl) e s m -
l<'nn hı:p lı .. r ~>'•nrr b Kılı , 
Kımın otobli undc fıı 'a !i •u ka1-

İstila eJen 
hiilıı.fımdarlar 

Yak• n , rın hak, "lda ha ala 
Tl'. JL., bl O J ... a._ Ckçeı, .._mıı 

K 
A 

SAYIN HAL-
KiNiN da 

Türkiyc-nio .<\lı:. 

de" i rımhteş:- ıı 

•alonlarıudıt ;;e) • 
nlmı•k ze~ kiui 

t uıin ·~ io 

_Bugiintleo itibaren_ 

l 2 NCI AF~_I 
go tcrifefegı ılan olunur. 

ı lalineler: Tnın 1.30 • 4 - 6.30 

mışsa, o~unu o kôza1ı r. 
-o 

Yükaek infilaklı bir 
bombanın zar rı nedir· 

Amerikalılar, için<ie 1000 kılo 
rrı , aı dd 1un n 1800 k Io-
luı< borrb 
bır ar 

• bala " ce 

,• tı J H~Jı 

n IJk cıtn bv 
•nefe il ıl 

.. k f' nol\tar c1J el. etıl' 

i< . r. vı \ 4 t dl'la~ 

Takma dişler 

mı hetr~t • r" ::J ı!.l ı.dtıı h ı · .ı. 
darları a,> ar1 .ır m 1 n z? 

l;nr N ~<•a 15 m r HH7 ıbt. 

ett $ırnn•k. Duk <'· V ncbo 19.lı 

eı• lng ·trt: Kı.ı. ı;:ı. faka· nnra 
lr,g lız \J !Moan 1 . ag.. e· tı BL. 

ılusının ara ında (J;ı Fk z nu -
c:r ae tr 

l~puı va I~rnlı nı.ı ;ıı,:t r,_c.: 
su a m ı ak ı .d 

Kral A I ıs• ıı c 
man ım 1 n . 

Bu S<'kız h ık , . k ·TJ 

Şemsiye 
" r 

Taa <r enı lı r l< ~I de - Şımct kış v yagrr,vr mc unı .• 
so ~ glldu· Üç 1:,. so C\\ el de •.ıkm,ı el<! ç, ,.nuz ,. • ·• 

ıı le. vur ı D• . r e aıı c krr YOl L' t1'"a' a· n \C'~., ıdt 

ı eloıerdP takma coışler b ,Juıı dffa ne zar.-:an kuı 1a '1, ·.rı ı -

Fdk, o de\ rde dış.ı • . e Kt•n rrp bulı.ı,.orurn. Fakat, lb r Kere 
merak Pttim Bı ış ıon 6ak n, keı.- ',İm••• Suare 9 da h .ıt,nmyecek ilaçlar )okt 

.ıyor rr.~sunu.r.? O ltınc. it r·n 
ortalarında .. 

YAVUZ SULT 
Halifel,r 

98 v z 
Diyarında 

M. SAMI KARAVEL 
~-

IC al e 1 er bizı topla selimladııar 

ç1'<ar r' f rındc ıdı. 

Ba~ .ar ukullukçu •'OZe karı 

rak: 

- Hocodr.ıu. Rodoou gt-çm<lk 
içuı m..ıt aı<. şu zorl..ı harp gemi -

1 Ierıle kaış.Jaşmamu llı:zımd. r Bu 
},.,riflerle muhar<>be etrr.C'der bu
ralardan geçcme) rz. Sonra İsken· 
derr-ı eye ç knıak nasıl olt;r0

• Bu
rada Mıs;r Sultanı ve MemliıklPri 
bize müsa.ıde edC'rler mi? Hem 
bu.radan nPrlH gıd<ceğiz•, 

latm .. gii ba§ıad· ı .. r. ŞC;ı: le 

Jardı: 

d•yor-

Ka•a arda Mcmıiıkleı cienız 

Borçlu - O zaman bir ~ yara
maz ki. .. Çıkarıp orı para verirsın 

Alacakh - Amma unutma ki, 
herkesten ele benim gibi borç a
lınn1az 

Bordu - Canırr .. biz vn~ e· 
nai,; yüziin<len anlarız. 

Konuıurken 
- Bızim ev a 1) d<'Jl g Lyo -

rum. be< ayl:k oo ~ır~ var B; az 
para kabul eltır r,cl\e k;ı:ta. a..ıı:la 
kara) ı seçt. m. 

- A klah nnk'n' 
~· r - n · t o.r d.a on· ın 1 

Mısıra r;eya at 
.·ıo.tu h. • • 
M 

- ıı 
Ta 

ra ı a t ıv rur· 

K. 
l da ol 

µc 

a e r ' 
' , ' 

P..man hocan ! 
Al ol 

,esim ık,ş· rmı 

daıı geç • ı<en 

n · 'C"kı mu ·el 

hocn he '" n ışı 
- )"ne rr 

"' n rcp ır Jt 

H ır hoe 
y ıık 

na u 

ca:Ylı . 

a a a~ 
(': { 1 nu h 

.ı t 

? 

• 

1 \' 

t dı.k r.r 

r 

n 

( 

n 

i,ı or .ın? ~ı· < 

zu;. un c 
A"llnloc 1 ? 

B ıın a. 

- Bunlar nedir acaba?. 
Diye koınışmağa başlanmışlardı. 
TrabJus yatının ikinci~i komo-

dorun ~·anına sokuldu. Amirini 
askerce selimladıktan !\Onra an .. 
lallı: 

- Sanrak kıe omuıl11ğun1uz i · 
tikC'n1elind(', Prevc>ze Hnıanı açık

larında ~kiz projektör ı!-ığı ırö -
l'iinii,-or. 

Komodor ~erinden kalktı: 
- Projektiir mii ~örlinii~ or dr

diniz? 

- r., t"l komodoruın. 
Tr\ fik kart an "•'.\ Jt>nilen ı ık .. 

J.ra rlof:rıı baktı. luıa,arrıf; gli
Jlını!<.İ,\ t.'rPk kornodnra projt kt{)r .. 
lt·ri işarrtlt• ila\ e t lti: 

- Bnı•IJr dı .ıanına~ı hüına,una 

a;t 1 ıklar oln('ak .• 
Konı. dor bakışlnrlnı mntasarrıfa 

<:"<'\ i rdi: 
- f>o.nanına' ı h•ımn' ıınun hu· 

r.-da 'e hu anttc i i ne:":' 
- I>oıı.,nmn rt» nı\·f'finde-n gr -

lrn h·r ıt·zht• edt~ dond nua~i hii
n10' unun hngtır. 1 rdt· hir Akdeniz 
rt' rlttnına <;ıkar.ı~ı bi1dirili~ ordu. 
Tiitk haiıri) ~!ileri ıçiıı tarihi bir 
kı\ nıeti olan PrP\'("Z~:\·I donan -
ın,ının 7İ) art•~; S?a\ t>l tnbii hir ke~·

fİ\ cllir 
~ nantna t·cnıi~ t-ti <.;uhe rtisi a· 

hlılı: 

fa ..ı .. Bo it- bir t t'l kert• al-
1111 tık. Gt>rl'k hlik(ın1et ınrrkM:ine 
~ak,nlıgı. r1prrJ .... ,. ınutn arrıf llc· 
, rf ndin:n a et pftıkl{rİ g;hi ta· 
ri1 kıı m t' dt J 'ı ite donanma -
n1 7.J'l lot" ahat ıra ında Pre'\:C2t~ e l 

=--==- ==--'=====:=~==---. ı 
A 

• 
...,ınem da u gün ASRI 

Eıı t 

Ht n 

A 1' • E 
1 ER:C 

AR : .• T '\'n 
. ( ı 

Tu.KÇc C lll, J O 

k • 1 prn <> d ·' 

'i·n 
..r-

lc.Ll ~P •r 2 sup r fıim: 

B • ~nd, ilk defa 

JJÜYÜK CAZ 
T) r ı ne Po\\·<:ı 

AL'C'E FAYE 

•' no:J AM C'HE '• f ndar 

8ü~1ık hır uln Jk. '·' rtt .. Sonsuz hir ne 'e ba)ran ı. lt·li btr ak 
... ~rt adı ... Ku\l(·tli bir ht•\·t·tan fırtınutıoı olan 

nilliır '."ı-ıoli 

GRl\lE ORE 

'ese n:liki 
'\U:LWI. llül C.L ~'iıı 

'\oo 7,aff"ridır . ,. 
Yarın akşam L A l E' n in de 

olaca'ttır • 

\'irnna Valslar Kralları 

1 

- Sanrak borda>ına kadar 

dip şunları iyire gor eın?!. 

)lutasarrıf \'e di;,rr zr\ al 

ia kalktılar: 

- İ3 i olur .. Ha) di bakalım. 
büniınli.ı ,·ar nıı Te\ fik be.)?. 

- Yanımda deı:il. Fakat y 
dürbiinleri n1c\euttur. 

Hala 'rrdigi haberin mun 
p..,ile ıneşgul ıinıirinin ~ anındl 

ran Trablu ikincisine konıt,d 
mir 't·rdi: 

- Biıe hır iki durbiın gctirı 

- Bn ıi tİlne konıodorum:. 

v., .. muta , rrıf ılc komodor 

tın san ·ak borda ınn J ~lan 

dıırhıııılrrini uwkta ı ık •utıı 

rını ı;okte birbirlerıne ka<l§t 

rak ho hır sc~ ır r ıc·" d.ana ge 

proJcktorlere çc' irrlıler. 

1 ıklar .rnttan it 

bulunu1 ordu. 

ftmilerin dürbınle goriilmesl 
ın inıktin degiJdi. 

lfo~ et anla ıııaklaki J ık sil 

Jarınn bokurak '"" tli tefsiri 
bulunan hnlk agııdan agıza 

Jarın donannıa) i huma.} una 

olduklarını (.iğren ·nrc ~\inç 

lii !erile rglcncr!erinc devant 
liler. 

Kon L•r gece ~arı ı 1:.l kadar 

,·nnı rlti. ~khtabm denizde 

ettı i '.\- nkon1ozlu manzarn u 
takt pr<t • or 'arının 

ın('\ d~uıa geti:digi nazire 

kat daha guzellc mi , saz hey 
nin Karcagar fa lil 

nHıa~et \erdigi kon erin de\a 

dan sonra da ufuktaki mahı 
me hııl prejektor 1 ıkları Tr 

) atının istirahate daldığı and• 
ya ,i.itnnlarını kal&) ıç koy·unu• 

tarafnda dola !ırmakla de anı 
nıi,ti. 

!;i .idi Z A D E B A ~ 1 

FE A 
• ineınnrla: Telrfon: 21359 

MAS ELİ 12 Jet 
15 seri 31 kı ım 
Hep•i birden •e 

Paramunt (Türkçe 
Gcletck Progranı: 

AŞKIN ZAFERİ 

ŞTRAl"S u ogul !arı 'OHAN ve JOZEI' ııı 

Ha) atlarını gihteren "' Be) oı:Jıında herk in takdirini kazaııan 

ÖLMEYE VALSLAR 
Filmi bugiin matine!M-den ilibaren, a) ni zamanda 

ç EMBERLİTA Sinemasında 
ıöııterileecl<ti r. 

SAHA LUCİEJ BAROUX Ayrıca: N E Ş E L i Bl-..'TT\' TOCKFELl> 

Programa ilfıv.,ten Paramuıtl Jurnal yeni ltarp ve dünya haberleri. 

Bır hoca bu liıiıara c<'•ap ~·erdi: ı 

- Çaldıran mulıiireb .,.ndc Ira- i 
nılerm ~ ediğı da)" wrtu oklu. 
Zannetmem .. 

çok kırıicı ki rı ıç n. 2annet.mem 
ki tııkrdr .mu .arcoe e ) an.ı. uı -
lar Sonra İrttn.ı1ı--r •r.uharebf'~ e 
gıt.ınış olsaı<. grnmıenın C<'ll ıba 

doğru dönmelerı :~z 'Tl gt·lırdı. (;ö
nryıorırum.ız, Babakal mı g tıK. 

Ben buralardan çok ero mulıa -
:rebel~re gıttiğim içın iyi bilırim. 

Bakınız sağımı2Claki ada, Midılli 

adasıdır, sar· bumuna çıplak dağ
larına bakınız.. Yarın ıru;aallah 

Sak:tız ile İzmir ar85ll1da buluna
cağız .Halbuki bu İraııa gicl ek 
yol değiloır. 

\foır.llikler!. Şmıdıyc kadar bu 
isrıı kımse agzına abnaml§I Yal-

lHeı<' Rocios Şcıvalveıerı }<·ıııçerı

kre kar ·ı idi. Bunlar şımdn e ka - I 

dar rnağliıp olmadilar. Çetin adam-· 

!ardır ves. dam' .. Sancağımız üzf'-1 

rıııde Kosva. Nığbolu, Vaına, is

tanbııl, Karatepe, Laplanti, Caldı

ra.1, Kaıacahısar gıbi büyük gali

hl\·ct!er yazılıdır. Lakin, Mem -

Jü ·i·'rle yapılan aııa çadırı mtıha

rebesi Ye U,'eri için silinme•i la -

zı.m ı:wlen bir lekeoir. 

----

Karaalı H(l('.ı da : 
- Çald.ran mıl'ha.re'besinde bu

lurıdıınl. Eğ(>T !ranı!cr bı2ım ne 
ubnırruo:u an m~dılars::ı bun

den soMa ani ) .ı.:aldan da yoit -
tur. İranı:er mukadcı.,; padlş:ıh -
lar Şalı İmuı.ililı onuı;r.:.ızden bir 
lteclı g>bi kaçt;gın: gördüler. Baş
ta mırzıka:m.z ve ak c lanmız ol
duğıı .halde Tebrııze na ıl gırdıgı- j 
- O. ıınuırna111l§laıııllr İraniler Hoca bızi beıUri iRkenderıJ cu e 

ıı z karak.ılltı:kçu «iivlurn•Ş ve 1 
herke k.!a kabarı. .ışt!. 

Bu mı ltlıder hakkıııd.ı esk, 
askerle~ b ~çık laflar söylcmeg" 
ba !adı ar ... Pa<ll ~n. Be)a ·t ıa 

1 
manın<la bu m<'mlüklerle Sur ye<il'ı 
yapılan m h rC'be erd n baı.,o;e • 

1 

di• orlardı 

, fomlül<lc n Anad<.1uy. 'ıuccm·ı 
!arını B a.;, muharebe • nı, A -
dananın zaı; ını ve Ka ser mu -
\ı.> •. .. . cskı nlçer .'e~ 

Yıızba ımız lafa kar~ı ve ami
rane bir fada ile: 

Onlar!~ görülecek eski bir he 

sabı ız vardır. Llkın, ı:ıenin gibi 

bır kar.kullukçu bu yen-i efrat a

rasında bazı fena misalleri götter

memelidiT. 
Sorua bize dönerek: 

(J)evap>--> 

------•TAKSİM Sinema&ında BUCÜN Nattn...h!rden itibaren 

3 BÜYÜK FİLM BiRDEN 
1- ŞABK aiD4NWlnl•illllA lriiyölı. bir ......,affa. 

kiyati olaıı 

BEYAZ ESİRE 
(HALiME) 

'l'tiri<çe 9iiızJti IUm. 

2 - BORIS KARWF1'' 
ve 

B A S 1 L R AT H B O N'ull 
Şaheseri 

LONDRA KALES 
Tarihi ve rinai bir Film 



s 
çak ita ya 
baylelrı da 

yakalanıyor 

içindeki 

Hadiseler jBaltıktan )'arını ı 
milyon Alman 

hicret edecelı 
(Bu yumın metinleri Ana. 
dolu Ajansı biiltcnlerindesı ı 
a]ınmı&t'r.) 

Lllıitı edea: MUAMMER ALA TVll 

Londra 15 (A.A.)- Hava neza
reti istihbarat dairesi, orta şark 
İngiliz uınunıi karargahından ve

rilen aşa~daki haberi neıretmek· 
lcdir: 

İngiliz avcı tayyareleri, İt.alyaa 
;:eneralleri ile yüksek rütheli su· 

baylıırından mürekkep büyük bir 

papu ar"'hı ı i'I tlena -• 
tedirler. Bu general ve aubay ıına
pu, Bardiyan1J1 mubasarasından w 
.aptından evvel ıned<nr şehri ı-
ketmo:ie muv.Uak olarak sahil 

bovunca Tobruk istikametinde fi.. 
ra; eden düşma• kıt'alarının öa· 
tüler ır..ı.nu teşkil etmekte idi. 

Bu araştrmalar fimdiden iyi -
ticeler vermifiir. Filhakika Hur
ricane tipindeki aycı tayyareleri 

sahildeki yarlara ıe- edecek ka

ılar alçaktan açarak yaptıktan • 
rqmma lııareketlerinde İtaly .. 
•ubayı.nm ıönniişlerdir. lhm1ıır 
.lngilis tan-elerİtli geriiııce denls 
ı..en-aıu ımıtaralara iltica e~ 
-kte Rtiler. BouoGn liri giltt ey. 
Tel hir Burricane tayyaresi idi -
filk '9 baiyma .....,, papuRUA 

tleıtiz lr.enarmtla m3S1111 1ıir .- -
halde saklandıfmı ıörm~lr. 

AYustralyalılarıa 

kayıbı 
Mellebouhıe 15 (A.A.) - Avu9-

tral) a ordusu genel kurmayı, şim· 

diye kadar Avustralya kayıplarının 

31 1 subay olmak iıze!'e =nan 29il 
.ltişı en ibaret bulunduğunu bil • 

dirmekt!!dir. 

.... ,.,.!'·"!'- ._ ··>.: 

Avlonya ve ~rat 
ıehirleri 

(Birina sahifeden deva"') 

8azcusü 1tal an mukabil taarruz· 

!arının pü.;kürtıildilgünü bildir -
mektedir. Düşmana ağır :ıayiat 
verdirilmiştir. Esirler arasında ikı 
zabıt vardır. 

Resmi tebli de ığtinam edildıği 

bildirılen 4 tanktan iıçü, şimdi hal. 

yanlara karşı ıstimal l'<lilf ~ktcuir. 
Dun bır İtalyan tayyaresi mit • 

ralyözle d~ürulmüştür. 

Pembe 
4 Ü11CÜ s.J.ij~ ·

nll')IOCUZ. Elıenmıiyeilı bir t;eY 
değil .•• 

O meklutı.ın, benden ıbalısedom 
cü.mlesine ~linee, ben, lbunıı o 
kadar mühim tel.iılclü etm"dim.. Bu 
C!i1mle, smin mhd '91 _........ 
kullanılmış olmasa gerek. Kirnbi

lir, hangi basit ve mücernt lıiıü
senb aceın&e ya•"'""' Jfmdesidir. 

düşünmeğe fiaa nwk dl& ın:c::i:At 
değmez. Semin bmıa itimat etme • 
ınen w.- eelseydı, anöıı.n geçen 

on beş sene içinde, e""'tte bizzat 
tendın, bir gün, lbu halikatf idrak 

etmek fırsatını bubrbilirdin. Yal
nız. sana tavsiye edeı:.Lm. :f'enbe 

Jı:ağıt üzerine yaW.mış o mektubu 

yırt at.. EvinJe öyle bir vesikan;n 
b\.ıunma.>ı dugru. değil. Sen, be
nim gibi be. ar adam dejtılsin ki .. 

Bakar· ın, günıin birınde, karının 

elın geçer. 

Selm da,·etine çok t~kkür e
derim. Cidden, bc.n de gelmek is
terun Bir akşam beraber olup yı· 

yip ıçoek, oyun ~yna<>ak, iyi olur. 

Faka • eamıoi ki, u günlenle * 
leriın iı~ le ç-: k ki .. Muayyen bir 
giın ıçin soz vermek ceıaretıni 
kefü mde bulamıyurımı. Amma, 

yakın bır gunde, mı·hakkak ziya· 
retıne gelecegıını· .. 1. b 1. ı.ın· soy ıye ı :r . 
'Hoşça kal, karde >ın.. 

Şadan Y aoman .. 
Şa ' n Yamandan. Selı.ın Candana 

~ bu mektubu, Y32Jih:uıenin 
ı.ıstund , b r kutu içinde lan Sil· 

hey uzun l!Zlln d ı .. ntiu. Sellin 
Ca dan. 'bu e tubu d..ı!gın,ı,.ı.ıa 
lburada unutmuşt 1. Yoksa, tıpan 

0 
penhe kiıı;:tlı ım .. K.tup gtbi, bu da, 

Berluı, W (A.A.) - D. N. B. _. _, 
A a i1oo Set; llor blrlitt ...,_ 

anda ahali ınöOMeleei hak"1;nd• ll kL 
nunus;ını tarihinde imı.alanan yeni an-
JB;ma mucibince, 1934. scıo:ba.hM'mlla 
E tonyft .e !Alorıyada lı:almJı oı.. 12 
biJl Alman ile ~ 46 irin ldtl
den miirekkep ıı..ıw- blilün Alman 

Etnik grup11 AJman;ra:ra ııakl.W.. 

col<lir. 
!Jman ofisi, -- idare eOn'* 

üzere bahis meYZUU o!uı ı-.ıleke!Hre 
koıni. y nlar ıönderecektir. 

Bu komısyoalar, 16 k!nunwanido 
Bcrlinden harel<et edeeel<lir. MemJaı:&.. 
te ınde keyfıyeti., Lituanyadan demirJO
Ju ile Estorıya "" Letoııyadan da ejor 
deniz donmaza, -lana yap~ 
tar. 

Lıtuanya, ~ ft Letonyadan bu 
llOfeı' gelecek olaa Almanlarla beraber' 

timdiye kadar IOO bin kadar Alman -
vatana iade edümll bwwıacaklır. 

Bütün bir şehir 
yakılıyordu 

J..ondra a (A.A.)- S.h gttesi 

Almaıı.Jara P!,_eıM yaptıklan 
akın Jaakk..,q Pr.- .Auociati

aıUıarriri telefoala il' -liıaab 
yumektedir. 

Şelıir, sivil heMaa sayeıincie<lir 
ki bir fel.üetten kurtuldu. 30 k .. 
dar düşman bombazdunan tayya
resiııin ilk psiikmesile binl•rce 
yangın bombası yağnıağa ba ·la · 
mıştır. Bn mnhakb.k ki evvelce 
hazırlanmış bir plim üzere yapı • 
lıyordu. Derhal şehrin muhtelif 
mahallerinde büyük alevler göriil· 
meğe başlamıştır. Yüksek bir yer
den bakıyordum. Buna ha:ıırlBD • 
mış olan sivil göııüllü ekiplerini• 
hareketteki sür'ati beni ha) •ette 
bıraktL 10 dakika S-Onra yeşil a 
!evler kayboluyordu. Bir müddet 

sonra yangın• genışliy .. bilıli"" y~l-; 
an bir tek ~aballeele alevler g~· 1 
ziik.iiyordu. ilk d.ö ınan ta~ ne fı. 1 

!osundan soara gel'!n ağır oo 
bardıman tayyareleri yüksek in· l 
filiık bombalarını bil mahallenin 
üzerinde teksif etlerek atnu§lardır. 
Bu bombardmana rağmen, itfai
ye takımları azimle i§C ko .. ul -
n1u Jar ve gece yarısından biraz 
soara yangın mevziilestiriln1i~ ba
lunuyordu. Saf ak sökmeden e• vel 
de ateşler kiamilen söndiirülmii!

tiir. 

Mektup 
.-!ıremdi Selim Candan, gavet 
taıbil olarak 9u mek tu:bu da, ka· 
rıınıdan gızli tutacaktı. 

SülıeyJA. koc1111mın bu mü ahlı; 
dalg.alığuıa güldü. Mektubu aldı, 
ımeıce atladı. Kendi çantalötna 
ıııı.,dıı. A[qam, lmcaR geld:iğı va· 
kit kn:rlea kıyamet 4topacaktc. S.... 
Wıntdea, maaiye ait de olsa, bu ifin 
ksabını ııoracalr, f1D!di. neden 
böyle bir me'llllUUll tazelendiğini 

anlıyaC9ktı. 

Selim, akşam eve girdiği zaman, 
suratından düşen bin parça o.lu • 
luyordu. Karwrun yWiine ıbile 

foakmad.ı. Daha şapkas•ru çııi=- • 
.mad , doğru aalorıa geçli. Sübeyli 
kavıgaya harm-lanırken, Setimin 
daha b:?Skın ~na, genç kadın 
fıd.,ta ltayret ediywdıı Fakat, me
rakla, kocasının bu asabiyetınin se
tıroini öğreıı:nıeyi beklıyordu. 

Selim, sert bir tavırla kan&ına: 

- Sana bir tek §e'Y 90l'BC~ 
fakat, doğru cevap vereceksin, 

DedL 
- Ne var?. 
_ Senin göbek adın nedir?. 

_Ad ıe .. 

....... 

_ Mektf'be giderken seni ne di· 

ye ça[:rrırlar, sen, nasıl imza atar· 

d;n?. 
_ Adile SüıheyiA, diye ııma a-

tardım. Yahut, yalnız A. S. 

Selim. birden ayağ~ k~l~tı. :a-
ta.k odasına doğıu yYNdtL Sü : 

h ı.a ir anda tehlikeyi ııez:miıfü. 
ey ' · t ,__ die' ta· 

Penbe mektubun ıbızza ...,.n .. 

rafından henüz Selimle sevışırdı.· 
' Jd gu· nu hatırla krn yazıl.!Il•Ş 0 u . 

Şadanm, kendisini )tanbmak ı-
. • t·"" zamanlarda Selime 

çın ugraş '6• 

yazı.lmış bir mektup. 

Btılpr B•t• elı.ili P\lofM Bus • 
?kta ıaiyıe.liği nlltııılı baklanda 
birçok memleketler matbuatında 

te&irler ve •italeoılar yiıritiiı... 
oine devam eclilmekteclir. 

Bir İni~e gaııeleeiııiP Berlİll 
mufıalairi, b11 nutkua Bcrlintle yap
tığı tesirden bahsederken cliyM ki: 

•Berlintle Jaikim olaa intıba, Fi-
lofua ayni zamanda herkese hGt 
görünmek arzusile her tarafta em· 
niyetsizlik tevlit ettiği ve bu se
beple bu nutka rağmea ve laelk.i 
de bu nnııktan ıiolayı uun aüd· 
elet iktidar mevkiiade kalmap 
muvaffak olamıyacağı merkezi•· 
dedir. 

llerhWe 1Ml ... aıı. Almatı ,W.. 
!arı üaerinde • bu plinlar neden 
ibaret olursa oiıs.ud t· bir tesir 
icra edecek ınahiyeHe tleiildir .• 
BOMANYADAKİ ALMAN 

Tı\BŞb>ATI 
Ankara Ruyo gaaetesi tliin .ıt· 

pmkl aqriyatıııtla, Jkınae.ıııda

ki vasiyetin. ıitti~ brışnıakta 
olduğuaa bildrr111iştır. Son h.._. 
Ier, ıuıbr nakli işiae hali d~..,am 
edildiği nıerkezintledir. Alıaap 

kunetleriııin tam ın.iktuı iyiee 
lıelli .,bıı._Hw beralter, külli • 
yelli bir yekô- beliğ olduğu aa

laşılmaktadır. 
Almanlar, bidayette bn kuv\'et

Jerin Rınnen ordusunun talim ve j 
terbiyesi için gönderildigindeıı ı 
lıahsehnişlcrd'. Bunların miktan 
arttıkça, ikinci te,;ı olarak Alınan 
askerleri iu •Ronuın~·adaki Al • 
man ıncu fiini miidafaa İ(İn gt;n
tkrıltligı ileri sürüldü. Son zaman
larda Alı11an ask~ıicrinin ıuıktarı t 
o kadar çıığalmı~hr ki, Ro nya
nm Alm&ıı) u taralıatlan bir sıç
rama t:olıtası olarak kııllanılacagı 
bile hatıra gelmektedir. 

Oluer ta•a ... <ln Romanya kara
larının tdılikrli ınıntaka old • u 

ilim ed ' lnıı tir. Bu ulara girmek 
ve buradan ç knıak İQD Küstence 
Ye Sıılina limanlaruıa haber ver
mek linm g.,Jın.,ktedir. 

Roınan,·ada ,önümüzdeki pazar 
glinii Jejivonerlcr lriitiin şebirlertle 
toplantılar ve aiimayi;ier yapa · 
caklar. şcfl<"rİ ve ba~\rkil muavini 
Boria Simanın emrile Avrupatla 
yeni nizamın kurul~ıa:.ı için nazi 
Alman) ası \'e faşist ltalya tarafın· 
tlan arılan miicadcle hakkındn nu· 

tılkl•,;; ı.-ttlıtir. 
AMERiKA HARBE GİRF.RSE.. 
ltontnrfnn alınan l:iT haberr gö

rP. Amerika ile Ahı-anya arasında 
harp rıktı.ğı takdir.W Amerika ile 
İlal 11111D birbirlerine harp ilan 
etm•meleri itıtiıual dahilindedir. 

Sö)·leadil:iııe göre Ruzveltiıa Bo
ma sefiri Filips vasıtasile İtalya 
Kralı Viktor F.nrn-ı ide gönderdiii 
aıesajtla \1& yolda bir teklif vu -

mış. 

.AMERİKANIN YARDIMI 

Amerika radyolarının çoğu, İn· 
giltereye yardan için hazırlanan 

kanun la) ihasmın koaıue tara • 
,.,_.. il.dal eti i ldiii takclirde, bu· 
nun harpte bir dönüm noktasını 
feşlıil edcc.:~i miitaleM>adadırlar. 

ileri sürülen bazı düşünceler 

pnlardır: 

•Sinir harhini Berlin değil, Va· 
şington idare elnıekt.,dir. Yıldırım 
t.arplerin.in sona eriiii bir za · 
manda, malzeme temini itibarile 
İngilterenin dümdarı olmak üze
reyiz. Açılan hu yeni safh tola· 
liler devletleri en ~ok korktukları 
şeyle tl'hdit etmektedir: YıııralRta 
ve yorma harbi. Mihver bö) le bir 
harbi kazanamaz. Ammkanm :ra· 
pacağı yardım ba§langıçta mües
sir olmıyabilir. Fakat ergeç kat'! 
bir ehemmiyet alacaktır.• 
HARP VAZiYETiNE GEJ,JNCE .. 

Arnavutlukta, Yunanlılar Kli· 
surenın imali garbisinde, kiiçük, 
fakat ehemmiyetli bir ilerleme 
kaydetmi !erdir ve Tcpcdl'lenin 
prp istikametıntle dailık arazi 
boyullCll il"rlemelerine devam et· 
meitrıfirler. Bu harekôt netice • 

sinde Tepedelen mli kül bir \·azl· 
yette kalmı§hr. İtalyaalar lıura • 

daki kuvvetlerini ) eni bir fırka
nın en bil) uk bir kısmını ,etil'-

...----..--.ıAl111anya, harbı 

Ballıanlara mı 

neticeleri 

DIŞ POLi_TiKA 1 
L • • ? 

Alman - Sovyet ticaret )laymaR ıdıyor. 
anlaşmaıı (Basmclcaled.ea d..-) 

( Ziıoei _....,.,_._ deııas) Bu baııaderle6 1ıi, AIDW'Q'a 
~·,~-.. zaman zamu taJırik, nit, tem.iıl, ,- yapn : =ı 

SoYyet dost!ninnun yeniden ı. tehdit ... *-:rik _, 
14 

her ıı. CEMAL 
7iıli 111 ... iyetiooola kMllıl etmek.. :r- ,,, -------------!., rİılİ ~ ll7ft lmllamnıll Bııılp- J" 

Röportaja 
BAL OK 

rikadtı. ra l k. cB n 16 

var. Sen eve gıt >ı'kle. B rot 
gecikmeden gelırun. dedı 

zım geliycw. Belli 1'e Almaıı,., rim• .-...ıi. J'alııM, .Boı.lpr.maa 
Sovyetlerle ı.. Mlıışıaayı yap • bilhaua p •3'• · ı;..ı 118 
malda, Aawilıanın İngiltere,. italyWP Ya • ı d ki ...._ 

yapmayı 1';' M'ill JSl' • - tini ild miaıl elarııi< • aldıldaa 
-• -nwk ~tir. 

Alman gase&elerinia ııe§riyatlan 
n nazi liderlerinin beyanatlan .. 
Hlalıyor ki, Almanya, So•·yet • 
!erle yapılan ilatısadi anlaşıllAJI, 

Alınen milletinin maoeviyatuıı 

tak.iye için pnpeg ..... oloak da 
lı.ullanmaktadw. İngiliz abluk-, 
1914 harbindenheri Alman halkı
nın en çok korktıtğu bir silah ol
muştur. NMıi liderleri, Sovyet ti
caret aalaşmalıt.nnı, .. ima bu ab
luka endi!jeSlle mikatlele için bir 
propaganda vasıtası olarak kul • 
!anmışlardır. Bu sebepledir ki Ma
reşal Göring, harp başlatlığı a
man, Polonyanın işgali..ten ve 
Sovyel i.kt"'8di anlaşnıasıaın ak
tlinden -... artık Almmnyanm 
•l1&kaU11 luırkmıyaeaiJna dair 
Almanlara totinat wermi~ti. Bu 
tlefa da Göringin ayni teminaa 
verdiğine bakı!Hak olursa. Al • 
manlann. bn Sovyet iJıtıudi ..... 
taşma ındaa m..ıdl te lerthn haıı
ka neticeler M 'bekledikleri görü-

lür. 

Beşiktaş cinaye
tinin failleri 

Bayramın ilttncı CO.nü Be ık.taşta 
gu1la:0 1 par aianm:ık ~e bi:iaı yerın-

de11 yar ı.rna.k Slltetile ld,ınıJe.a 

_taksi değne1c:~ı Te k n k rınln 
bugun yann Jr'eyd "ıltan raa 1lıe

re otdugu anlaşı maktadır . 
Poh.! kıncı şube m chi'rluit. bu sa

bah da r. altında gôrdl.iffu b r gerıÇ-

1e · yh ndckı dPl Here goı'C katil ınev 
kıınde lıutunan bır oah l nez::n"e pıtına 

alm1ş11r, 

lY1aarif teşki'atında 
ç !ış a memurlar 

Ma . •ıf Vekil ti, büro vazıfe -

J rmde ça ışan m urların uhJe
lcrın muallimlik vazifesi alma • 
larını menetm<!l:e karar vernıi tır. 
Btı k ara •ebep. uhdesinde bir va· 
zife 1.ıulunan bu gibı meslek adam
l:ırının mesailerini dağ" tıklan ve 
bu suretle her rkı vazifelerınden dıe 
istifad edileındiğinin anl~ılma • 
sıdır. Vek:ilet, esas mesleki mu • 
aUrml ko o!ıınların muallimlii!e 
avdetlerini daha muvafık bt>lmak· 
tadır. 

Belediye niçin geç 
teobir alır ? 

( 1 lnd ııahlreRn ılevam ) 

itibaren işe gidenler arasında yol· 
!arın temizlenmemesi yüz•.inden 
kayıp düşenler olmuştur. İnsan bu 
vaziyeti gordükten sonra gayri ~
tiyari kendi kendine soruyor: A· 
caba belediye bu kabil işlerde her 

zaman niçın geç tedbir alıyor? 

mek suretile takviye etmişlerdir. 
Gele• haberlere göre, Adriya -

tikle dalgalar 1 Y vıroslıw sahilleri
niıı muhtelif ııokta larıaa ve bil
hassa .Daioranilte 1oirçok ünifor • 
malı eesetler atmaktadır. İtalyan 
konsolosa ceııetleria teşhisi için 
sahile gitmiştir. Bunların Arnavut
luk açıklarında torpillenen bir as
keri nakliye vapur .. wıa ölenler • 
den olduğu tahmin edilmektedir. 

TRABL\IS CEPHESiNDE 
Tobrukta İngili-zlerin taarruz ha

zırlığı devam etmektedir. Gelen 
diğer bir habere göre, Tobruğun 
250 kilom.,tre cenubunda Cirabub 
vaha mı tutan İtalyan kuvvetleri
nin de arkası kesilmiş ve bu kuv· 
.etler muhasara !'dilmiştir. l\tare
'81 Graziani bu knvvetleri garp 
çölünd n ıl vadisine giden çetin 
yola hakim Sıva vahasından Mı· 
sıra taarruz için Cirabubda top
lamı•tı. ltalyanların Bardiyadan 
çekilmesi bu kuvvetleri tehlikeli 
bir vniyete düflinnüştür. Bnr11da 
muha ara edilen laıvvetlerin mik· 
tarı mnlüm tleKildir. 
Diğer taraftan İngiliz topçusu, 

Tobrıığun dış ıstlhkamlarını kat't 
taarruza hazırlanmak üzere, mü

temadiyen bembardıman etmekte
dir. 

so.... ber?J'İll ' ; i• iatildiliai 
ve milli beııliğiılli m 111 ' ....W 
lelbit et.mit '" A'l'ınııpı laarbi .._ 
tında kalma71 iereih 97lmliıJ 'N 

kendisi İÇİM .mi1ll ı.-. m""
addeylediği ihtilaf nekta1-
sulh Ye bitaraflık yeha ile ...... 
mayı muvafık görmilt buldııj!a. 

içindir ki, Almany..- 1Mitüıı de-• 
nemeleri bofll çıkJı ve Filoı.. 

Rusçuk nutku tla mib9er Jıesaı... 
her türlü iilllidi kesti attı. Şill>dl 
Balkanlarda lıomşulan ile olan ilt
tiliıflarını sulh yolu ile ve fına> 
vukuunda halletmek kanaatial 
muhafaza etlen Ye falı:at Avrupe 
hnrbine girmek ve miiıverle biP
leşmekten ele tevakki ~liyeP, • 
tildiıline miitlahale edilmesine ise 
asla tahammül etmiyeeeiini ~ 
vekilinin ditr ile resmen ilıin edea 
bir Bulgarlatan varılır. 

Bu tarzda bir Bulpristaa elbette 
ki, Almanyarun bay3J snlruhın• 

ve ho•nutsuzlıığuııu cellaetmiştir. 
Ro111ada da ayni iatıbe ha ıl ol· 
muştur. 

Herhnlde Sofyadaki Alıııan el· 
çisinin Profesör Filofu ziyareti 
nutukla aliık•lı c!abileccği gibi 
İsviçrerleki Diı•tat gazetesinin 
Bcr\iıı nıuhnbiri vasıtasite akse • 
den Jlcrlin siyasi mchafiline ait 

düs!inrl'lrr de doğru olmak ıre

relttir. Bıı muhabirin bilha.,_: 

•Herlı ·itle bu nutuk Alman p!A ... 
ları üzerinde . hu planlar nedes 
ibaret olursa olsun . hiçbir tesir 

icra edeuk ma İl t•tle değirdi ... 

cümlesi dikltate şayandır. 
Stcfani ajansının Roınanın inh

bnını nakletmek vaziyetinde bu· 

lunnn tefsir tebliğinde de ınnna11 

ve hedefi müphem olan şu cümle 
vardır: 

•- Filofun nutku manalı bir 

tavzihte bulunu) or: Alma<a.k ka· 
rarlar mcvsinısi;ı olmıyacaktır. 

Jo'abt, bu kararlar tehir de olUA· 
mıyacaktır. İşte bunun içindir ki. 
Bulgar Başvelulinin dedıği gibi 
Bulgaristan tarihinin en kat'! ve 
en nazik anlarını yaşamaktadır •• 

Dietat mu'habirinın Berlinıl• 
aksettirdiği Alman planları kadar 
sı .. fani ajansının yukarıya naklet· 
tiğimiz cünıletıi içind<"ki •alınacak 
kar rlar menimsiz elnuyacaktu. 
Fakat, bu kararlar tehir de olnn· 
mıyacaktır .• ııözil pek manalı ve 
miiphenulir. Bu kararlar Bulp • 
ristan tarafından alınaeak karar
lar mıdır, yolısa Bulgariatana ~ 
il alıaaeak karlldıar autbr!. 

Herlıalde Bnlga~ a.ı.vekilmia 

nutknntla Bnlgarista• taralmtlaa 
alınacak kararlar luokkın4a bir 
işaret ve kayıt olmadıiuıa liN 
Stefaninin ifade ettiği bu kararlu 
mihverin Bulpristana alt olanılı: 
alanğı kararlara matuf olmak Ji. 
-dır. O h.W. Dietat mllMlıift

ni.a bahsettiji •Alınaa »liıaW
ile Stefaninİtl ifaret eylffltl •b
rarları• bir araya ptirince noiJı. 
verin Bulgaristan ve Balkanlar 
hakkında yeni bazı tasav•·urlu 

~inde bulunduğunu, Koman,... 
ılaki tahşidatı11 artışı ve diğer 
emareler ile bir arada gftiniiM 
koymaktadır. Balkanlar Ye Bal • 
garistan h•kk•nda mihver ae ya
pabilir, ne yapmak ırayesindetlir?. 
Bu sualin bu anda kat'i bir tekilM 
cevabını vermek mümkiin değil
dir. Hadiselerin vuzuh bnlmaııma 
ihtiya~ vardır. Ya milıver diğer 
istikametlerde haurladığı 1ı .... • 
ketleri örtmek ve Balkanları mı
dirmek için yeni bir blöf yapıyor, 
yııhut da Balkanlar baklandaki 
•hayat snhnsı ve yeni nizam. pli
nını cebri bir surette tatbik içia 
hazırlanıyor Ye bnnnn için de Re
manyayı tahawit ve harekPt mer
ini haline getiriyor!. Ba takclinle 
harp Balkanlar yoln ile bütün dU. 
yaya yayılacak demektir. Nilıe

yet. Almanya pek iyi takdir ed• 
ki Balkanlara kan dökmrdeıı ia
tili edcbileceii tek kanş toprak 
olmadıiı cW BalkanlarUki ı..-

Jl9!ncl ~ Wı!ö- - 17 ,....
LAmia innioda '9criibesiz, saf bir lal 

- meltbıbl lüıberi. Mfitekald babtı.. 

- illümü - bir !abrlk;qa Pi-
-- i'alcat -- --tiiriin ııenç )'ftt'f tıp oriajı. .Z..,.. ] j'rjni ,........,. 

hl bir _...ıe ~ MulenrıQıı li>
ltlıi!Joor. Orada IUhot ediP bir randevu 
9YİDe atanır: ba Mzin zevk lı.lemı.ıUD 

kn-slm kir....,._.. Umıa bu 
halde arlık eYe dönemayor ve ılJc -
duydıoju aşkııı, lbtırum ~la Z!ı'a;ra' 
melreo oluyor. Bağlanıyor. Ağacamiinla 
ıubluıdokl ııokakta Madam ö;...
- lııttuklan bır odada b03'1- ı-1 
raber illi ay ııew<>r. iki ay sonra z..ı 
:rav .. J'9V•ı ~r. Llımlaya ola a
_.ı thUTası lı.at!fliyor ve Re~ad ısın.imle 
genç bırdoktoru •çocuk!'* arkadoiım• 

diye linaıa,pa ~im ec1i7or. Şimdı 1*'i 

arife aeoesldir. J.Mnia bundan ·---· ı 
•ı. -~""' 

Am. saDain Ziya Be bana Bti
yü&adada otul'D. ihüy11r teyna·Rin 

~ hasta olduğunu, oııu yokla • 
nıak mecburiyetinde buhınduğu • 
nu aiiy lerniş ve~ 

•- Bir gecelik yalnız! bel:ki 
seni sıkacak yavrucuğum. Fakat 
düşün ki artılt bir ayağı çukura 
girmiş zavallı kadıncağızı bilh
böyle arife gece~ııde yoklaınemM 
ne dereceye kadar doğru olar! 
Fabrikadan geç çıkı)"Ortnn. Omm 
içın 80l'l vapurla gkk!biltteğim. Aa
cak yarın sabah döner, hedi)l9 • 
lcr beraber getiririm.• ca • 
mi.'lti 

Çocukluk arkadaşı doktor Rep& 
gibi !htivar teyze baıuının meT • 

cu<liyetinden de yeni haberdar o

luvoNiuın. Ziya Bey şimdiye kadm 
boyle bır akrabaııından hiç bah , 
setmemiştı. İçimde bır şuph şim
şeği çaktı. Geçti. Kat'! ifadesi kar
şısında itiraz edmıedim. Sakin bk 
mazlum.lukla: 

- Peki. Git mmı.a, ne olur ,.
rın erken gel! ..• dfye rica etUıa. 
Akşam üstü, evimizin cadı:le,.. 

bakan penceresinde, perde arka • 
~ından sokagı seyrediyor, elleri 
paketlerle dolu tektük erkekle • 
nn evrerıne mes'ut gidişlerini D
rener~k gozdeTı geçiriyordum. Bir
den atılan bayram toplan Ye arl<a
sında n Ağaca.mfuıin minıırsimlıe 

yanaa kandili~; eY'imi:ııdeld lrar • 
ban bayramlarının saflıalsrpn ..... 

ade edel"5Cniz beraber be mi 
Ufak bir tered<iiıt geç rdı .... A

caba doktorun .Oyledı ı do"ru mu 
.dl• Ziya Bey teyzesını zi} ar iten 

,az geçmiş eve gelecek mı ıdı?. 
Ken<R kendime yaptıg m seri bia 

mülahazada Reşadın bur,u uy -

dut"alJ1ı,·acağı netıce ıne vardım. 

Kapının önünden çek lip: •Ü halda 
buvurun .. Biraz canınız sıkılacak 
amme' .... d<ıdinı. O, ağzında yu· 

varla<ltğı kompllmanları bır sıra· 

\ a ncırlıvt'rek te ·kktlrle ı eri 

gırdi. Mrnafir geldıkçe o urduğu 
koltuğa yerleşti. Btr de sıgara aS. 
tı. BeTı de karşcsına geçmış otur

mu~. Bit-ka~ c:hrl<ika odada d&o 
rin bir sükut hiikiirn sürdü. S>m -
ra giindfideri nnıl V9irit gt- ~rdi • 
ğirm, buıııfuı M ya,:rtığwm """arak 
sözü açtı w bahsi bayrama ~ire
relr: 

(o...-m ııırr) 
--------· 

Asker gözile 
(1 Allel n>f'e._ ~) 

batlannt. da ,.am>aıla muvaffak "~ 
Iardu. 

Bu YUiyet dırlıillnde Yımaıılılar 1-
Pmdi meı ' h+ ilk t.t.aa Tepe 1 ' d 
cle &cinrlıek okmiu ıuı~. İt': .... 
!ar bir - lourııya it~ ı.kft. 
,. ~ Fndennekle berllbr, &. 
ğer taraftan da, Yunan k11~ .. 
Cft+ btm ... Omidlle, Otlr; ...... 

da şiddetli mukabil taıunazı.. _.., 
!erdir. H&len kara ve brtJDaıa ~ 

bu cephede muharebeler deYam -
ledir. Yunan!- bu muDbil taam.. 
!ara da;ranacaı.ı.... ilmid r· · nır. Ba 
lııkd!nle, Timuriça dağıDdan lkind bir 
hamle yapmalt lınkAna elde ,,.uWıl• 
cd<tlr. 

Arnavutlukla harbin - Jiklet -
imdi şimal cephesindedir. Çünldl 

.ı :ı.lar, EU>.mn yolunu tutmak, ,.... 
lw avntluğun btlobiltiln i.9tilimım -. 
ne geçmek iÇlll lıoı ceı>Jıe1e b(lyill< Jruy. 
vetler yıktn!f)udJr. Hem<111 bdtlln .,_ 
henin vazl7etı burada devam etmelctıo 

olan mu~lorin verecelı ne~ 

bağlıdır. 

Trabl garb c:ephesine gelmce Tob. 

ruluın bundan aonraki eflnlerıle, Bordi· 
:ya tanmda bir lılu- lııtlzar et.ınemla 
1 zııngelıyor. Çunku Ingll.W rın atef 
ltesa!etl mfltenad!yen arttığı ltadar, 
muhHaran&n Dılltieftinf almak ıçm ya
»tlmalda 01- )mır!tlrlır dıl lılllmaJlı 

pim ektedir_ 
Buna mıılrabil n.ı,...ı... qıı -. 

:.rlte olm""11uı hmıald<! daha 'it tiltlllr-
1'!r. ı;... bht - aı mlunt.ısı lııJllla
mıştır. Yfye<elt ne hdlır bol da olsa. Od 
üç tümenlik bir ordu için ou lb~ 
ne denl!!I< olduiu lııola;yc:a mlqılır 
Yakında iki haber 11ifttwiimıze bon-

1.ımı va:ıiyetıe bulwunı erkeğimi ziyor: Tobrulr, Teped•len. 
ilk defa bir itimatsızlıkla canlan. ------
dırdı. Arkasından tuhaf bir hi991 Hup gayesinden ziya• 
kablelvuku, bir sıkıntı başbdı. Bu • auth prai 11edir? 

!erimde canlandıran bir tedai ile 
ta içime işled!. Bütirn maneviya -
tıma çöken ~z bir gariplik, ha
yatı.mı, istildıalimi ve bunların .uıi-

esnada sokak kapıaı çalındı. Bir 
iki dakika sonra da merdivenler • 

den ~ bir ayak Rsi ifitüdi ().. 
damın kapısı wruluyordu. Ka.Ht· 
tun. Açtwn. Doktor liıetat Beyle 
;rüzyüae g<!ldmı. O; pİfkln bir t. 
YU'la sordu: 

•- Ziya daha &"J.medi mi? .• 
Bu akşam f"lmi1ecetml. ı.

teyasini ziy&Nte gfttipd ~ 
4im. Kapının iiıı==ie lııeDnnm ... 

aı"' - içeri pm~ olan ._ 
.unu gözlerindt!ıı ım.IJymU: bana 
tıöyı..ce mAni onağa karar lift -

m~tim. Refat Bey fzahatım bıtt.. 
gii;.;'. 

•- Önce öyle ci(lşiiıımüştür. h
ikat sonradan fımni değiştirmif 
olacak .. Daha ilti saat e>YV<!l fab • 

banci bir tecavüzi hareketi w 
mutlaka Ye derlaal nmnmi bir -
Iıebeleyi davet etme\ meclMui,... 
tini ortaya çıkaracakts. Ve.. ıııi

laay.,t Balkanlıların birer birer 

1 
mezbahaya sürülüp ı..,mdtınm 
satıra uzatacak lıadar saf ve kaaak 
laalde ve çaida bulunmaıbklan .ı\1-
aanyanın da, İtalyanın da kayıts. 
ve şartsız kabul Ye t.slim elmMI; 
yiilıııek zekiıy., ilııtiİll - ileri _.. 
rüşe ihtiyaç labııettirmiyen baııit 

lıir ilhak llWlf ve lııakikııtia ti 
kendiııitlir. 

Herhalde, ..... anyadan B1&lp
ristana da, Y...,.ıavyaya da inmek 
teşebbüsüne ek ı ık Alman kallan 
Jandntlarıa ~ı deiil, i.stilır 
ili Ye bütliıılllk laullUDUI ile ,... 
aan göğüalerle killtlelMliibıi ..,. 

iA14ililiaü ~-
""rEM izZBT Bıı:Ntcs 

( 1 - -il- denm) 
Arthur Green Woodun pek muli. -
WımeI olaralr, bw gayelt!rin tarifl:ıııi 

teLkik eden ııazırlar lromitesimiıı. 

riyaeetiııi. .. 1 ........ -* 
olacaktır. 

Hüt6nıetia cdüpn- maıtf4t 
elıınoık- dn ~ byl'· hsp 
., izci .... ... ... 1 ırı.-. 

cm. J'abt .. pyelıui, yalım 

Britaııya C • .,.-ı•mt aJMa. 
dar edim biitiD ~ ai 
netini temia .... dıımıinyoaiar .. 
mii.r' 1-b iııupa:"l*ıır'ıuja ile • 
lil. fıak.c ayni umanda ..Xte& 
!er ve Ameriluı Birleşik delrletlerile 

d<! birçok imfanieri ıeap eıtlr • 
mektedi.-. 

Bu huaata ayni zamMMfa, ma
nevi .uuıhi.yııttıeiti meseleler ua -
rınde kilıseleruı rüflerıni 49 
nazar dikkate almliı: lbın ıeı · 
mekteılir. Bu bahiste bala ına~ 
lerde dİlŞUnillduğüne göre, Pa~ 
11ı.a mlllıauınat bıdayetinde ileri 
surdiigu ve aon Noeİ nutkunda 

tekrarladıt ~ ... Ffı, ma
nevi malııyette yapılacak 

0

lıtabm 

eııasını lefkil edecektir. İngiftere
nin üç büyük ruiıani mümessili 
olan Cantertııuey baıPskaposu. 

Kardinal Kinsley ve hür ktliseler 
assarıi>lesi re;,,;, bu şartların ken
di noktai nazarlarının da esa91JU 
teşkil ettiği hıaısuııaa mutabıktır. 

Umurnô prenııiplerden başka, a
navatanıda geaİf ve mu!a.ssal imar 
da vaaı da vardu- ve milletin har • 

in daha iyi şeyler doğuracagı h• 
ilki aııımine cevaben bunu U.-. 

lamlllt lAzımdıJ' 
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Fatihten Balıkpazarı
na rakı içmeğe gelmiş 

(3 Ü1ICİl M!/fadaa U-...) 
fÜtım. Beai. lılru tanırlar. 'Oste
lemedi. se kunq aldı. Çıktık. Am
ma, !stilim Üf bdeJa raJı:ı 4a lıe7· 
aime vurdu. Neden deder?. -Ha· 
J'UD8, 111yanu 1ıilmedifin adamla 
rakı ııofruıaa eturma!• ii7e. İpe 
böyle lıer türlüsü vardır. 

eba1'hms, - :rapardoas? -öıtır ' 
müydüalb, öldtirilr mi17ıltbtib?• 

Mun-, lıunıda sö:&iiail lııitiril. 

Boyıaaau lıllkilp sustu. 
Bııık•ın• Jıllmem .-, p 

mazııanaa yerinde ben alaaydım, 
brpmdald lirayı alı• )'iirilrkaa 
..llUUUI, Mıbasıaa pay 'ftftlllera 
ıribl tat kesilir.ııa. Bnd• arbk 
luıyır ,..1ı:t11. 

[ ASKERLiK lşLER1 1 
P'! clopmlalana Uk, ihti
yat eratla da mutat 11enelik 

;rokluna••n 

Yabeneı Kadıköy eskerlik şube
riyasetinden: 

1 - Kadıköy, 'Üsküdar ve Bey
lı!OE bz•l•n dahllinde oturan ya
bancı 337 dc&;umlu mülı:ellefler!n 
ilk yokl.t:malariloe beraber 312 • 3J4 
doğumlu ihtiyat ve ruhsatlı eratın 
da her sene olduğu gibi ııeMlik 
yolclamalanna 1 minciltinun 9fl 
tarihinden itibaren başlamruştır. 

-" 
·~ . 4 

Bu kadarla da blsa iyi. Yolda 
biru yiiHllk; Jaif bnuvıdn Bıa 
söz açtı: KULAK MiSAFiRi 2 - Yoklama günleri haltanm AVRUPADAN DlPLoMAU İLK TÜRK KÜRK 

- Öbür gün hmi:re cldlyonun. 

Yokululı:ta para !hım. Yoku a- Al ı 2 alamın pansın• kıyılır mı? Benim manya i e 6 
pazartesi, çıarşamba ve cuma gün-

leri öğleden evvel olup ihtiyat era- 160 • 200 L} R A 'ya 
tın yoklama doğum suası aşağı • Ismar'-a Kürk Manto, Kllrkln iaizi Şık, Ekonomik ve San'atlı 

-ıel içelim!• dememle, ı.e- •pe- d . h h 
ıu. demea .ıııi Jianub? sene ır arp a-

dairi cetvelde yazılıdır. yaptırmak veya tamir ettirmek iateneais Beyoğlunıla Karlmau 
3 - Yoklamalarını yaptll'aCalr • \lağazası bitişiğinde 

Eyvah!. Gördllnü mil ........ 
celeııleri?!. Şimdi, sarfettlti elli 
kDl'UfU da ln'İ ftrmek liı.ım. 

linde bir 
liz 

!ar ikamet senedi, iki adet fotogr~ s A A D E T 
nüfus cüzdanları, askeri vesikala- ·~...;iiiiiiiiiimim. •İUİİİİİİİİİİ~ı:::ıı.\ 
rile ve tahsilde bulunanlar yuka- Tenllıaneslne pdinls. Tel: 4149% • iıc;:a. 

- Peki, dedim. Yarım. Ari.etti.· 
lin parayı veririm. 

- Yana leni Mı'ecl• 1ıalayua? 
YolcaluJı luıauhiı ayp.ıfonua. İt" 
lerim Yar! demez mi?. 

Haydi buyurun bakalım cenaze 
aamazıaa!. •Ölür müsiin, öldürür 
müsliııı?.a 

Canımı clifiıne talı:tım, yüzümü 

İrlanda denizinde buluıı.an Marn 

adasının 570 kilometre Athl -
Ahuı vardır. Takriben 30,000 ka
dar da nüfusu.. 

Bu ad& bir parlimento ve biT 
general tarafından idare edilir. 

Marn adası aiyaseten ve idareten 

ndaki vesikalardan baıka okuduk j 
lan okullardan alacakları birer 
vesika ile beraber müracaat etme
leri. 

4 - Yoklamaya :zamanında ~J. 
miyenler ve bunları göndermiy~ 
rek istihdam edenler hakkında 

askerlik kanununun 18. 83 ve 94 

maddeleri tatbik edileceği Hin o -
lunur: kızarttım. Oracıkta taıııclık lıir 

dükkancı nrdL 

- Sea JUrada 1ıek.le! eledim. Gir
dim dükkana .• 

İngiliz hükfnnetine tabi ise de ~ Yoklama 

imtiyazı vardır: İngiliz hükıimetine la.rlltl 

da•nij'ol'lladan yabancı bir devi.ete 6/1/941 

QUn 

Pazıırte.,;i 

Salı 

Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 

Cıuna 

Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 

dolımıLu 

312 

313 
sa 
315 
316 

317 

318 

319 
32() 

320 

321 

321 

322 
322 
323 
323 

324 

324 
325 

325 

326 
326 

327 

327 

328 
328 

329 

329 

330 

- Baaa Fadan iki bUfUlı: lira 
ver .. Çok li:ıım, ubür gün ı:eıririm. 
A.damcağız, apını bile açmadan 
'11lanp verdi. 

harp ilan edebilir. 7/1/941 
• 15/1/941 

'ıtekim 1914 de Almanyaya harp 
151 94 

ilan etmışti. Fakat sulh muahe · 171~~94~ 
desi müzakere edilirken, muahede 20/1/941 
nin imzası için bu adadan murah· 2211; 941 Geldlm .. Bu bekliyor ;yolan or

tasında. Dedim ki: has çağuılması değil, adanın ismi 24/1/941 

- Gel ıimdi, ıu hesırbı görelim! bıle unutuldu. 27/1/941 

Bqer buçv .. taıı ea bir Jı.ıuıııı Lra.m· 
yay parası.. 

Bu suretle Marn adası, 1914 den· 29/1/941 

beri Almanya ile daima harp ha· 31/1/941 

- Evet!. !inde bulundu. Gerçi bu harp hali 3/2/941 

- 50 kunq da rakı parası.. Jafızda kaldı, yani ada halkı 5121941 
7/2/941 

- Evet! 

- Etti altını~ bir_ Siganın, mi· 
prası, anhası, minhası, laU lira 
versem timdi yeter mi?. 

- Yeter!. 
Lirayı mattnn_ Utanmadan n

hp •Allaha ıamarladık!. diye yii· 
rümea ıa.i! Artılı: o ina kadar zap· 
tettiğim sinirlerimin ipi elimden 
b~tL Elimdeki butonla, kafasına, 

gözüne yapıştırdım. Ondan sonra 
ne olclufuna lıilmiyoram. Kafası, 
ıözü yarılllllf. Benim yerimde sis 

ile Almanya arasında boyuna mu
harebeler olmadı ise de, Bu defa 

İngiltere tekrar Almanya ile harb• 
girdikten sonra, Marn adası parliı-

mentosuna da bir kere daha Al· 
manyaya harp ilan etmek külfeti 

kalmadı. Zira bu harp hali :!6 sene 
dir devam etmektedir. 

Y a1nız fil var ki, ada halkı asker 

çağındş 8,800 genci İngiltereye <1e 

oradan harp sahalrına gönder • 

DIDl!D]!lilll~ 

~~ CUMHURIYE fİ 

1 Ziraat Bankası 
~ Kurala§ Tarihi ı 1888 1 Sennayeıli: 100,000,000 Türk Llnm 

1 Şube Til Ajans adedi: 265 
E7 
a Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
fi 
E3! 
§ 

i· 
1 
1 

1 
fi 
13 

! = ;;:;; 

§ 
~ 

= 
:== == 
~ 
== = 55 

="" == ~ -_-,, lli;<~~;,~!Ji ~~ .,_ 
=== ~ ı.;.;,;,.:..wollf ::;.ı:.=~.ı:;..;....---:....d....ı;t:,;;__~J ........................... ~ 

ı Para biriktirenlere 1 
~ 28,800 Lira İkramiye Verıyor İ 
" Ei ~Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız t~...-ruf hesaplarında en ~ 
~u 50 hrası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ,....tıcla.ki.a 

3 pliııa göre ikramiye dağıtılaea.lı.tır. ~ 

~ 4 adet 1.000 t.iralık 4.000 lJra ~ 
4 • soe • 2.000 • 
• • z:;o • 1.coo • 

'6 40 • 100 • 4.000 • 

10/2/941 
12/2/941 

14/2/941 
17/2/941 

19/2/941 

21/2/941 
24/2/941 

26/2/941 

28/2/941 
3/3/941 

5/3/941 
7/3/941 

10/3/941 

12/3/941 
15/3/941 

17/3/941 

19/3/941 

21/3/941 

24/3/941 

26/3/941 

Pazartesi 
Çarsamba 
Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 

Bjrinci servis 
franca s~at 12.00 
Arapça • 12.15 
}:;Hence • 13.45 
İnıdlizce • 1 US 
FranSJzca • 14.00 

330 
331 
332 

333 

334 

İkinci servis 
Saat 17.30 

ı 11.4S 
• 18.45 
• 21.15 
1 21.00 

Saat 18.00 Program ve memleket 

saat ayarı. 

18.03 Müzik: Dans müziği (Pi.) 

18.30 Konu~ma (Dış politika hi· 

diseleri). 
18.45 Çocuk saati . 
19.15 Mü z ık: Çocuklar lçfn. 
19.30 Memleket saat ayarı ve a-

jans haberleri. 
19.45 Müzik: Geçit konseri. 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik: Fasıl heyeti. 
21.10 Konuşnı a. 

21.25 Müzik: Beste ve Semailer. 

21.45 Müzik; Riyaseticumhur 
bando&"U (Şef: İhsan KUnçer) 

22.30 Memleket saat ayarı. ajans 
haberleri; ziraat, PSham - tahvilat, 
kambiyo • nukut borsası (fiat) . 

22.45 Müzik: Dans mllziği (Pi.) 
23 25/2."l.30 Yarınki program ve ~ 100 • 50 • 5.000 • 1 = 120 • 40 • 4.800 • i 160 • . 23 • 3.200 • ~ kap~nı~ . • - - - ---

= DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir 9"!le fç'.nde 00 liradaıı s alı "b" • "J J 6 ·:ıiiı düsmivenlere ikramiye ç.l<tıitı takd:rde % 21 fazlasile verile- = S ı ı ve nefTıyatı ı are e en 
ektir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Eylı'.'ıl 1 Birlııcil<Anun, 1 Mart ~ Baf muharriri 

ve 1 Haz ran tari.lılelTiııde çekilecektir. ETEM iZZET BENiCE 
lllllllD8lJillllWW 1 Son Telvaf Matba_. 

1 

' ı let Liıahk Lira 
1 zooo = zooo
s ıtoo = sooo
ı no = ısoo
' ... = zooo-
8 %50 = zooo-

11 100 = 3500,

, .. it = cooo
.. !O= cooo-

..irkiye it Baukuma para yatbrmakla yal
' nız para biriktirmit olmaz, aynı zamanda 

taliinizi de denemif olursunuz. 
s:.,.weı.ır. 4 Şubal ' Ma. lt11JDbarab n lııımb&ruıs 

,,., 1 A::.Uloa, 1 lkiıuıi- lı-plann• ea as elli ll-

leoria tarilılubıde )'apohr nw balunroıılar lılır'a7& 

dahil edlllrler. 

ı~-------~--------.... j 
Göz Hekimi 

Dr. Murat Rami Aydın 
Beyoğlu - Pannakkapı, İmam 
sokak No. 2 Tel. 41553 
l\tunyene ve he-r türlii göx 

ameli,•!:tı fıkaıaya para~ızJır. 

-'!'!'"'• ur. Ilıaan Sami ---
Ô ksürü k Şurubu 
Öksürük ft nefes darlı~, b.>k· 

maca v~ kızaınL< öksürükleri 
için pek ıes;rı; ilaçtır. 

- l:ierkes kullanabilır. 

• 
Türkiye C:ümhuriyet Merkez 

A k t 1 f 
ıcua: 

Altın: Safi Kilogram 72.8<13.011 
Banknot . 
U!aklık • 

Dahildeki Mab:>blrler: 
Türk Lirası • • • 

llar!ıılelıl Mllhablrları 

Altın: Safi Kilogram 4,786.M8 
Allına tahvili kabil ııerbest döviz-
ler • • • . • • • 
Dijcr dövWer ve bort:lu Klirlng 
bakiyeleri • ,. • 

Hazine Ta.lıvllleri: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
karş ı l ıg.ı . 
K nnunun fJ .._ 8 maddelerine tev
kan Hazine tarafından vllti tediyat 

Sen<dat Cüzda.lu: 
Ticaret Scnetler.i . . 

Esham ve ta.ııvllit cü1'.danı: 

1 
Deruhte edilen evrakı nakdi

A • yenin karşılığı esham ve ta.h.. 
vil&t (itibari kıymetle) , 

8 • Serlıeııl F.slıam ve TahYIW: 
An.nalar: 

• Altın ve döviz ilzerine avam 
Tahvil.At üzerine avans • • 
Hazineye kısa vadeli avanı. 
Hazineye 3850 No. Ju kanuna ıöre 
açılan altın karşılıltb avana 
Hissedarlar 
Mubt.e.lif • • • • • 

~ 

Lira 
Uft 

182. iZi .943.69 
u.oı&.993.50 
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UUOJ,37 UUM,S'J 
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19.9%3.111..- ıııuu. 7U,... - . 
ZSU4t.Ul,71 Huct.111,71 

4U8s.t58.9S 
l.409.ı89,36 H.w.1.741,11 

USt,14 
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lU.1114.tıe. 71 UUtUt'f,lt 
4.SOt.IOO,-

U.ZZS.7119,&t 

YekOn 7HJl15.ll14,%5 

1 Temmu:ı 1938 larilundm ftıh 

Ereğli Havzası t\ömürı.eri 
Satış birliğinden 

3780 numaralı kanuna mllstenlden neşredilen 2/12899 numaraJı 
kararnamenin 3 sayılı kararına göre teşekkül eden Ereğli havıııft 
kömürleri satı§ birliği, ahiren mevkii mer'iyete konulan 3867 ntr' 
maralı kanun ve 2/14547 sayılı kararname hükümlerinin tatbilıl 
neticesi olarak 1 kiııunuani 9a • tarihinden itibaren tasfiye nallJV 
konmuştur. 

Satlf birll~e fimdi:ı-e lıadar aktedi1mit oWı mukavelelerin ltÖ 
mür teslimine müteallik vecibeleri ve işbu vecibelerden doğaca~ 
baklan Ereğli kömürleri işletmesi tarafından kabul olunarak kÖ • 

mür teıılimatı işbu mukaveleler hükümlerine göre yapılacağında~ 
bu hwıus için alMtadarlan."> Er~~li kömürleri işletmesine ve tasfiY' 
tarihinden evvelki muameleler lçin dahi merkezi Zonguldakta bil' 

l lunan, hali tasfiyede ~li havnsı kömürleri satış birliğine mürt" 
caat etmeleri ilan olun•ır. 

Türkiye Sigorta Prodüktörleri Birliiiadeoı 

Esas nizamn8'lllenin 17 nci maddesine tevfikan 1940 v>lı ~ 
:resinde bulunmak üzere üyelerim izin 31/1/941 cuma günü sa.at 15 

dirlik merkezine gelmeler! rica olu nur. 

RIDA DIŞ SUYU 
Boğaz ..., Cıırlp, Jı:ızıl, Jı:ızamlk) CI bl ııaJım h••tılhltlar zamanında 

1'11 ,.apılmaltla alız, b<>gazm anu.plblnl temin eden kuvveUi bir deun!ek' 

DEVREDiLECEK İHTİRA BERATI 

•Kadın mayolan• hakkındaki 

icat için İktısat VekaletindPn alw
mış olan 10 sonkanun 1939 tarih "e' 

2749 numaralı ihtira b~ratının ih
tiva ettiği hukuk bu kcrre baş1<a

sına devir veyahut icadı Tüfkiyede 
mevkü fiile koymak için salahiyet 
verileceği teklif edilmekte •Jldu -

ğundan bu hususa fazla ma!Cımat 
edinmek v;tiyenlerin Galatada, As

lan han 5 inci kat 1 • 3 numaralara 
müracaat eylemeleri il o1'ınur. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

•Deniz veya spor elbisesiı hak
kındaki ihtira için İktısat Vektıl~ 
tinden abnmış olan 10 sonkanun 

1939 tarih ve 2735 No. lu ihtira be

ratının ihtiva ettiği hukuk bu ker
re başkasına devir veyahut icadı 

Türkiyede mevkii fiile koymak 
için salahiyet dahi verUebileceğı 

teklif ed11mekU! olmakla bu hu· 
susa fazla malümat edinmek isti

yenlerin Galatada, Aslan han 5 in· 
ci kat 1 - 3 numaralara müracaat 
ey lemelerı ilan olunur. 

Sarıyer ırulh hakimliğinden: 

Halinı Kanbul: Büyükdere }11 
tız sokağında 219 No. da . 
İstanbul beledı) esi tarafı dı' 

45 lira bedeli icarın tansılı ııa~ 
kında aleyhinızde ikame eyi 
davanın yapılan duruşmasında· 

1kametgahınızın meçhul olıtıl 
sından dolavı ilanen tcblıgat 

pıldığı halde mahkeme günııııl 
hazır bulunmad nı dan ~a 
nızda gıyap karan venlerek ıııı' 
tebligat icra. ına karar vM"ilııl 

tir. Duruşmanın b·r:ak ıld ·i'ı 24 

941 saat 14 de ma "mede h 
btılunmadığınız ve •a bir vekıl 

dermediğıniz takdirde gıvablll 

duruşmaya devam olunac:ığı 

liğ makamına kaim olmak u1. 

işbu gıyap kararı ilan olunur 
(1983) 

ZAYİ - Ankara memurlar kooı# 
t1f ıirketinln 1958 numaralı es&! Jı~ 
senedimi ziyaa uğrattığımdan yen 

alacıııl;ımdan esıkisinin bilJcnıO. olın' 

<lığın ı Jfın •ylerım. 

Umum jandarma kum<"~danlı "ı. tJP 
betiap memuru HUsa.'!lel "1' 

E. eğli Kömürleri 
lşletmeıindea 

3780 numaralı kanuna :nüstc.ıid~n neşredilen 2/128q9 nuınarııl' 
kararnamenin 3 sayılı kararına göre teşekkül eden Ereğli havz·3sl 
ıkömürleri satış birliği, 3867 numaralı k.ınun ve 2/14547 sayılı k~ 

rarnaınenin tatbiki netic":ıi olarak 1 kinunusanı 1941 tarihınden ıti' 
baren tasfiye haline konmuş olmasına binaen sözü ge~en birlikl~ 
tasfiye tarihine kadar aktcdilmi§ olan mukavelelerın kömür tcslıııt1 

vecibeleri ı;e işbu vecibelerden doğacak haklar işletmemiz tarafıtl" 
dan devren ve naklen kabul edilmi~tir. Bina.,naleyh 1 ltanunusaJI 
1941 tarihinden itibaren kömür teslimine mütealli1< talepler ıçİJI 
Zonguldakda mahdut m6'uliyetli Ereğli kömürleri işletnıeı.ı t:Y 

sesesine müracaat edilme..:ı ilii' nh•nı r 

Bankası 4-1-1941 Vaziyeti 
P a s i f 

Sermaye 

İlıU,.al Alt-1 : 
Adi ve fevkalade , 
Hususi . 

• • • • 

Tedavülde~ Banbollar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun e - 8 inci madde1ıerin9 

loevfikan Hazine tarafından vtıııi 

tediyat • 

Deruhte edilen evrakı nakdi,.• 
bakiyel!l • 
Karııhğı tamamen altın olarail 
iliveten tedavüle vazedlleıa 
:Reeskont mukabili llllveten leda
vüle vazedilen • 
Hazineye :rapılan altın ka11ıhldı 

avans mukabili 3902 No.lı kanun 
mucibince illvete.o tedavüle ..-aze-
dilen • • " • • • • 

MEVDUAT: 

Tllrk Unat: 
Altın Safi Kilogram 

8850 No. lu kanuna rftre Hazineye 
açılan avanıı mukabili loeVdl oııı.. 

nan altınlar: 

5U4U30 

D&riıı Ta&Jahil-
Altına tahvili kabil dövizler • 
Diter dövizlo:r ve alacalllı Kllrlnc 
balı: iyeleri 
Muhtelli • • • , • • • , 

-· 
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