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e entrop-Remada 
tt4LKANLARI 
aıyaya peşkeş çek-
~ ... rtıek istiyormuş! 

!\ hı.~o -1;-~tro .Alınan hariciye 
~ hat'tltetp dUn Bcrlinden 
~ ile ti> • Clnıiştir. Bugün 

Von Ribbentropun Romayı zi . 
yareti, Londra diplomasi m:ı.hafi. 
linde Finlandiyaya Sovyet teklif
lerini kabal ettirmek olan koalis
yona l talyayi dahil etmek üzere 

, tal'a(111~ektedir. Yarm 
lıııa.bul oluna-

(Devamı 4 üncüde) 

---------------..................... . ~· 0 • Japon 
Zabıta Romanı 

Onümüzdeki çarıamba günü ta· 
nııunıı zabıta romam muharrirle· 
!"İnden GOS OHA Vl'nin mükem· 
~el bir eserini vermeye başlıyaca
&lz. Bu eserde yalmz esrarlı bir ci
nayetle değil, ayni zamanda yep· 
Yeni bir havayla kartılaıacak, Ja· 
Pon i.detlerile,Japon es rarile, Ja
P1 on karakterile kartı karııya bu· 
\lnacaksınız: • 
lıte romand:ı.n birkaç parça: 

6 
Bu. llOn aöz.Jer Klkuyu blddetlt-ndlrmlatl. Klkunun 

C &lert af.eıj gibi parlamaya bll.flamııtta: 
,,. - llayır, hayır, dedi. Babamm paraya ihtiyacı pJ. 

Ydt ben& aatmUdı. 
8 • • • • • • • • 

tabalrrıdı de alt dudağını kırmwya boyadı, Wıt dudatı 
~renkte kalacaktı. Bütün bu tıler &ltUk ten sonra 

la !tliiytı yaptıjı ite matrumne baktı. Kikunun At· 
rına k 

şı ' ulaklaruıa da livantalar ,.e kokular sürüldü. 

01~1 ~lku tam m:uuuılle bir küçUk, ııevlmll Gt>lııha 
'"ll\l~lıL 

k ~•·•kat küçük Klku biç korkma. .. o kadar ren:ı ' '" 

11:'d ıınç bir !Jf'Y dej'll ••• Yalnız cllkkat et.. No Sakf' iç 
ler1 e Yabıuuıılarm uzaklardan l'etlrcllkJerl renkli içki· 
nu~ Bu ltkUer eenln baeınclan daha ku\'\'etUdlr .. U-

kl bir Gt'lııha dalma k ibar ve ayık lqılmahdır ! 

.. 13 mart 1940 tarihinde HABER 
•ııtıınlarıncl a 

..................................................................... 

10 M A R T - 1940 P A ZAR 

Pariı, 10 - İsveç hükfımetL 
nin Alman tehdidi üzerine Sov. 
yet _ Fin harbinde yaptığı ta. 
vassut her tarafta fena tesir ha. 
sıl etmiştir. Bitaraf gazetelerin 
ne~riyatı bunu göstermektedir, 

İtalyan gazeteleri hile bundan 
memnun görünmüyorlar. Marc. 
Jal Balbonun gazetesi olan Cor. 

Titende guetutnln Beı11ndm aldıft 

bir habere görf! Almanya, pek yakın
da geni§ mikyasta bir t:ı.arruz h~rc 

keti hl\.ZırlaınaktaJır. Bu harel<et, baş 
hca düşman olan 1n,;11l.('reyl istihdaf 
ettiği için bilyUk bir askeri ve siyasi 
hazırlıl<tan sonra yapılacal:tır. 

Söylendiğine göre ven Rlbcntrop 
hn;bln altı ay içinde biteceğini beynn 

etmiştir. Alman askcrt m:ıhCcllrrinllc 
bu nikbinliğe iştirak <'dllnıcktcdir. 

riere Pedano gazetesi diyor ki. 
"Finlandiya, İskandinav mem 

Jeketlerinden hiyanet beklemi. 
yordu. İsveç F inlandiyaya yar. 
dım etmeği reddettikten sonra 
bu hükumeti nasıl olursa olsun 
bir sulh yapmağa scvketmek is. 
ti yor.,, 

(Devı..-. • 4 üncüde ) 

4' Pb i l '* JJW )r F 1 llae 
göre mUtttlUder yal cepbeler kur· 
mak huııuauncjaJd pro,J.leı:'lnl ı..ttıllc 

ebneden evvel harp meydanJannda 
seri bir netice elde etmtfc çaJıımak 
IAzımdır. 

Almanya bu ayın aonunUan e\'tel 
7lmaldc aulhUn teesııUs edece'ğinl Ü· 

mit eylcmel<b! ve mllttefıklerin tıkan 
dinnvyada yeni cephel.cr kurmak hu· 
susundakl arzularına 1skandln&\•ya 
memleketlerinin rııani olacağmı zan. 
netmcl<tedlr. 

Ankaranın misafiri 

İLAN iŞLERt: Tel. 20335 

G~t'nltrdc Scn-y'"t tAyyartlcrl tarafmdu bombanlrman tıdlJen 
b \"f!Ç köyünde rıkan yangından bir görünü~ ••• 

Vels bugün 

Kral ve Baıvekille de 
görüıecek 

Farlı, 10 - Amerik.1. hariciye na
zın Vels dUn Frarunz maliye nazırı 
Reyno lle uzun müddet ıörUfmll§, 

öğle yemetfnl onunla beraber yemlı
Ur. Vela öCleden 10nra Polonya elçlıi 
Sikorakl Ue Pol~ lıJı'fcl,ye nuın •••tllrt •~ ~ eıcı.1n1 
af.yaret etmffUr. 

Amerika hariciye mU.teprı buS(ln 
bir tayyare ile Londraya, gidecek ve 
orada perpmbe &11nllne kadar kal&· 
caktır. Veli, Çeml»erlayn ve Haut&ka
la l'Örll§ccek, k~ tarafmdan da ka
bul olunacaktır. MUateıar Amerikaya 
dönmeden evvel Pari.s ve Romaya tek 
rar gidecektir. 

Vekiller Heyeti 
topland ı 

Ankara, 9 (A.A.) - lcra vekilleri 
heyeU burun aaat ıo da Bqvekll dok .. 
tor Re!ilt Saydamm riya.seti altında 
toplanmı§ ve saat 12.30 a kadar mtı. 
zakerelerlno devam ctmıııur. 

Şimali Rusyada 
3S yapna kadar olaıılar 

askere çairrldı 
St.okholm, 9 (A.A.J - Stokholma 

Tldeftcen gazetesinin Tallin mubnft~ 
rl bildiriyor: 

Vorotllo! ılmall Rusyada 35 )'&flD& 

kadar bUtUn vatandaıılan ailllı aıım. 
çafırmııtır. Bu çağırma allkadarl~ 
!erden yapılmııtır. 

ltigilterenin istediği oldu 

iTALYA DENiZ YOLiYLE ALMAN· 
hava generalleri YADAN KOMOR GETiRMiYECEK 

Mareşal Çakmakla ve Milli Müdafaa, " . . 
H · · V k·ıı · · 1 ·· .. IUI ihtilaf halledıldi ve lngiltere kömür 
arıcıya e ı erımız e goruş er .. ki .. ıt 1 ·ı 1 • • b kt - yu u a yan şı ep ennı ıra ı 

Ank..-a, 10 (A.A.) -- Diln 
ıehrimize gelmit olan İngiliz ve 
Fransız şark hava kuvvetleri 
kumandanları orgeneral Sir Vil. 
liam G. S. MitcheUes Vilc, ge. 
neral Jauneaux öğleden önce 
r efakatlerinde İngiliz ve Fransız 
büyük elçileri olduğu halde ha. 
riciye vekili Şükrü Saraçoğlunu 
milli müdafaa vekili general Na. 
ci Tınazı ve gen~ kurmay baJ. 
ka 11 -r.~reşal Fevzi Çakmağı ve 
ikinci reis orgeneral Asım Gün. 
düzü makamlarında ziyaret et -
mişlerdir. 

Saat 13.30 da misafirler ,ere. 
fine Ankara palasta genel kur. 
may baş!<anı mareşal Fevzi Çak. 
mak tarafından bir öğle ziyafeti 
vcri1miş, ziyafette muhtctem mi. 
safirler ile maiyetleri erkanı. 

Ankanula hu tuna" Fransız ha\"& M illi Müdafaa Vekili general 
(Devamı 4üncüde genr.rali Jano 

ı..ınclra, 10 - KömUr meselesinden 
dolayı Jnriltere ile Italya. a.raamda 
çıkan lhtill! halledilml;tir. 1nglltcre, 
İngiliz kontrol limanına getlrllml§ O· 

lan kömUr yllklU 13 ttalyr.n Yapurunu 
hamuleslle birlikte ıerbe~ bırakmııtır. 

İtalya bundan sonra deniz yoluy1a Al· 
man ktimllr\ı almıyacak ve' Rofer. 
damda bulunan İtaJyan vapurları boı 
doneceklerdir. 

Kanır Romada çol< iyi ka.rıılanımt· 

(Devamı 4 üncüde) 

Petrol ve benzin buhranı olması 
ihtimali mevzubahs değil ... 

Romanyadan ayda beş alh bin 
ton mal getir ılmesi temin o!undu 

( Yaztıı 4 üncüde1 

Berlin ve Roma görüşigle · 

1940 harbinde 
Türkiyenin vaziyeti 

• 



H A 8 lf R - A q.m Potta9! 10 

Yalnız bir divanda on beş kadın vardı. Sıcaktan 
çok rahatsız olanlar hı.vuza uzanmıtla~, başları
nı mermere dayamışlardı. 

~vvelkı &t>frtkalarm blllAauıa 
KnLI Puzol, Akıknlz ktydarmda 

Fnııı~ ile lspan)a anuunda çok ~
ıuı lkllmU bir memleketin mutlak 
bUkllmdarıdır. 6lubarrh temln ecil• 
'JOr ki bunun hayalhanesinde vürut 
bulnıut bir yer değlldlr. TrUem tsnıl
DJ tu.fty11n bu mt'tnJt'kf'tln bnrltıılıır

& gösterllmemeıtlnln &e!M."bl a.dN"e 
kı11kançlıktır; IM"yya,tıların bu &tJUI 
;,ere &kın 4'tınclcrlnı.len bıışka ~m

leketler korktaklan lçtıı me"-cudlye
Unl &1uyurınamuğu ç:ıhşmışlar ve bun 
da muvaffak olınuşlardu. 

Çok çocuklu 
annelere i~ ramıya 
Sıhhiye müdürlüğü 22 

• 
anneyı arıyor 

İstanbul 5lhhiye mUdürlUğü, 
hüki\met tarafından' çok çocuklu 
ıilelere verilme&i . kararlaştırılan 
nadalya ve nakd[ paralan tev.zi 
:tmeğe başlarruttır. 

Çok çocuklu olan annelere fim 
l ilik 30 lira ikramiye verilecek 
ir. Aşağıda adresleri yazılı çok 
:ocuklu ann~ler sıhhiye müdür 
üğünc milracaat ederek parala • 
rını ve madalyalarını alacaklar. 
Jır. 

Ycniköy Dere ıokak 33 No. lu 
evde K~tantiniya, Uskildar SelL 
miye mahallesi Kışla caddesi 20 

Kralın .aru.)·ı Uç ninuuıı.;, müf.efek • 
kildi. liıuem dalreaJ krıılın oturdu· 
fu blna Ue na:r.ırlar meclliıln..lıı &op • 
bndltı blnanm araamıla idi; öyle ld 
kralın oturdu{;'a dalrede.u nanrl~nn 
71UUııa gitmek lçtıı muhakkak ha • 
r.ım:lcn «çmcsı li:ımndı. 'lu acbcple 
hlo ~ r.aman naztrlar meclldne ka. 
dar cldemel41. 

,.,~..., · No. lu evde Zehra, Eminönü 
Mercan Alipaşa sokağında 7 No. 
lı evde Zarife, Hasköy Keçecipi. 
ri Gülbey sokak 17 No. lı evde 
~ahcl, Fatih Şehremini Topkapı 
Yenibahçe sokak 63 No. lı evde 
3abriye, Galata Ycnizenginlcr 
;okak 31 No. lı evde Joya, Has. 
'<öy Keçedpiri mahallesi Yeni 
1okak 6 No. lı evde Neama, Ga. 
lata Arapcamii Odalar sokak 23 
No. lı evd<: Pembe, Kadirga Şeb 
:>livar maha])esi Cömertler sokak 
3 No. lı evde Dürriye, Unkapa. 
ru Kasap Demirhan mahallesi 
Tepedelen çeşm~i sokak 7 No. 

Batemla başmda uJ11k cebir boca,.. 

• "' pru&eatan papa&I Taka& bqh&
~,_., Y'UIJeaUe buJunmakt.aydı. 

Bu adanua bıuemağahğuıa dotuftwl 
lt.lr laUıladl Yardı. 

Kralıa luu preııtıe8 Alin. bUtt1n Trl• 
tem.il kWarm .erbestlslne maJ.l.k de
lildi, 11ylnmeğe mecburdu, haıU onu 
toııut~e &a§wıa\ıl bUo mecbur ediyur
lanlı. 

Kral. blr g1ln l&l'tlflD.Dl baboeülMle 
tıMaHmıa dılvalarf lıakkında bllkllm,. 
ler yermekle meogulkeo k.w.run meo
lauJ blrlaile lwçtıfını gönderdiği mek. 
tup1- utrc.ncrek alelAcele araya 
lwıfuyor. 

Bunun Qzerlne kral, ses sach 
pknuyan bareme gırdi. 

Haremde öğ'e uykusu zamanıy· 
dı. Büyük salon üçyilz aıunı1 altı 
rü~·anın soluk alışiyle teneffüs et· 
mekteydi. 

Butün kadınlar, uykunun kendi 
lerini bastırdığı yerde kalmı~ardı. 
Kimisi yerde, kimisi hamamda 

idi. 
Pozol, uyuyan kadınlardan biri

ne dokunmaksızın ne yürüyebilir, 
ne oturabilir. ne de başını kaldıra· 
bilirdi. Yalnız bir divanda on beş 
kadın vardı. Sıcaktan çok rahat-
gız olanlar havuza uzannu~lar, baş 
Jarıru mermere dayamışlardı. 

Bu geniş sessizliğin içinde Pozol 
yavaş yavaş sükOnet buld~. SükOn 
da karışıklık gibi -sruidir. Haremin 
aükQneti, düşünceleri üzerine ya-
yıldı. 

Kılık kıyafetine göz attı ve 
acınacak bir halde buldu. Zihni 
artık kendisine elbise değiştirmek 
lüzumunu hatırlatacak kadar açıl
mıştı. Fakat bu elbise değiştirme 
işi kolay olmadı. 

Çünkü çamaşırcı kadın, kralın 
saraya tacını, sesini ve aklını kay
beuni§ ojarak döndüğünil, kendisi· 
ni az kaldı gırtlaklayacağıru her· 
kese yayacak kadar .zaman bulmuş 
tu. Kralın çağnşı üzerine kapıdan 
bakan uşak, Pozolun her zamanki 
aesile rob dö şambnru ve cıgara 
kutusunu istediğini duyunca hay
retten bayılmak derecelerine geldi. 

Trifem hükilmdannın, böyle ça
bucak kendisini toplayabilmesi 
düşüncelerini tamamlamasından 
ileri geliyordu. Beyaz Alinin takip 
edileceğini söylemek k~fi ge~mi

yordu Hatta hll bile öyle pek mü 
himsemeden alınacak bir karar 
değildi. Bu kadar büyük bir kara· 
rm verilmiş oldu~ kabul edilse 

Prrn.~es Alin 

ne ~ı beyaz Alini korumak için 
i' işten geçmi' olduğu anlaşılıyor· 
du. Fakat onu saraya getirmek i· 
çin vakit yok değildi. 

Mademki emrivakii d~ştirmek 
mOınkiln değildi; tş bedihi dedi· 
koduyu mucip olmuş, herkesçe öğ· 
renilmişti; artık onun müteakip 
safhalarile meşgul olmak ve çare· 
sini dinlenmiş bir kafa ile düşün· 
mek en doğrusuydu. 

.Pozol, böylece derhal hiçbir :ıe· 
ye karar vermemeğe karar verdik· 
ten sonra bir banyo yaptı, iki cı· 

gara içti ve eski portoya hatmi· 
mış birkaç bisküvi yedi. 

Kendisi odasında biraz istirahat 
ederken kmrun o anda yaptıkları 
gözünün önünden ·gitmiyordu. Bu 
macerada ol oyruyan ikinci şalm 
hakkında hiçbir malômatı olma
ması pek fena!lma gidiyordu. Ha· 
yatı karıştırılıyor, zihni sük<lneti 
ne ağır bir qarbe indiriliyor ve o 
biltün bunlar için kime kızması 

l~ınıgeleceğini bilmiyordu. 
Böyle bir hadise, kendisinin hiç 

olmazsa bir nasihat hissesi olmak
sızın vukubulmamahydı.Talim ve 
terbiyenin her şubesinde, ehliyet 
ve salAhiyeti bizzat talebe tarafın 
dan takdir edilmesine imkan olmı· 
yan, husust bir muallim lazımdır 
Pozol da kızının, intihabında yal
nız kendi şahsi düşfincelerile hare· 
ket etmesini doğru bulmuyordu. 

Bu bir hataydı. Fakat artık ta· 
mir edilemezdi. Şu halde onu gö· 
nill hoşluğile kabul etmeliydi. "Ta· 
miri gayrikabil olanı tenkid et· 
melde insan sadece vakit kaybe
der.,. 

Kral aklına bu vecizeyi ve te 
selli hususunda velQt diğer birçok 
vecizeleri aklına getirdi. Başka bir 
gfin tamiri gayrikabil olanı tenkld 
ile vakit kaybedebHirdi. Fakat hu 
akşam bu dü~üncelcr onun canını 
_ıktı ve hareme döndü. 

(Devamı nr) 

h evde Hatice, Beyoğlu Parmak. 
kapı Bursa ıokak 30 No. 1ı evde 
Refika, Beyoğlu Galata Kılıçali.. 
paşa mahatıesi Çavuşbaıı Neca. 
tibey caddesi No. 378 evde Arife, 
Çemberlitaş Nuruosmaniye cad. 
desinde 18 No. lı evde trfan, 
Oeküdar Kepçedede bili No. h 
evde Fatma Saime, Beyazıtta 
Samanveren mahallesi Kelnpçı • 
han sokağında 13 No. h evde 
Nazmiye, Sarıyer Kemerburgaz. 
da (şimdi bu kaza Eyübe bağlı. 
dır) Şaziye. Bakırköy kausına 
bağlı Kalitarya köyünde Naime, 
Fatih Şehremini Mahmut efendi 
mahallesi Minare sokak 42 No. h 
evde Fatma, Galata Yüksekkal • 
dırım Kqstantinidis han 10 No. 
da Mehama Şalom, Galata Ka. 
ranlık kilise sokak 6.6 No. lı ev. 
de Saime, Aksaray Muratpa§S 
mahallesi Tanburicemil sokak 39 
No. Jı evde Cemile Güven, Fatih 
Atik Mustafapaşa mahallesi 
Hançer sokak 16 No. h evde Ay. 
şe. 

Fransız artistleri 
Tepeba§ı tiyatrosunda 

beş temsil verecek 
BUyUk bir turneye çıkan Komedi 

Fransez arttsUert 29, 80 ve 81 mart 
geceleri ıehrlmlzde Uç 1Uvare ve 2 
matine vereceklerdir. Gelmekte ol.an 
kadın artıatler arasında Mart Bel de 
vardır. Grup ~ kadın ve yedl erkek 
nrUstten mUrekkepUr. 

, 29 mart cuma ak§&mı R.aatnin An
dromıı.k trajcd!J!1 ve Pro8}>e Merime' 
n1n bir perdelik bir ptyesı oynanacak 
tır. 

30 mart cumarteaı gUnU uat ' de 
bUtUn ııanatkArlann lşUraklle VWon
ıla.n, Pol V&lerlye kadar 1-'nuı.sız ede
biyatına dair edebi mUsamere verile· 
cekUr. 

Ayni gece de AJ.tred dö MUseıılıı 8 
perdelik "~kla oynanmaz,. ptyut ve 
Pot More.:un 2 perdcllk "a~km seya
hnU,, komedisi temsil edllecektlr. 

31 m11.rt gUnkU matinede Molyerlıı 
beş perdelik Mizantrop komedl!llle 
Mllscnln bir perdelik ''bir knpmm 
!tapalı olmasından açık kalması ha. 
yırhdır., komedisi ve gece de "aşkla 
oynanmaz., ve ••aıokın seyahati,. piye!!· 
lerl tems!l. edilecektir. Oyunlar Tepe
ba§ı oehlr Uyatrosunda. vcrilccektlr. 

bile böyle nazik bir araştırma işi·--------------~-------

nin programı meselesini nasıl hal
letmeliydi? 

Bu programın tatbikine kim 
memur edilecekti? 

Gene bütün bu müşkülatm hal
ledilmiş olduğu farzedilse de pren· 
sesin saraya dönmesi için kendisi
ne yapılacak teklif \'C hatta ısrar
la red cevabı vermesi takdirinde a
ra bulucuların hareket tarzları hu
ltmlnda ne gibi bir talimat ver
meliydi? 

Evet a~ikArdı, batan bu ~le
ler ~ dakika içinde halledilemez
cfi ve zaten acelesi de yoktlL 

!fi, Dl llbeble aceleye ıetlnm
llydL 

Petrol ve benzin buhranı olması 
ihtimali · mevzubahs değil .... 

Romanyadan ayda beş altt. bin 
ton mal getirilmesi temin o!undu 
Petrol ve bens1ıı aıkmt.wn& mey

dan vermemek Uzer• kurulan Petrol 
Um.lted §lrkeU mUdurü Sedat Kantoğ· 

ıu Romanya plyasalartle tenuı.sta bu
lwımak ıçin ikinci defa olarak geçen. 
!erde BUkre§e g'ltın(ftl. 

Sedat Kantoğlu dlln oehrtmlze dön 
mU, ve kendislle görtlşen bir muhar
rtnlll.lZtJ bu seyahat intiba ve netlce
larindan m:rnnunlyeUe ba.h8ederek 
8.§&ğldakJ maıo..ınatı Yennl§Ur: 

- Son umanlarda plyasamu:ıo bU
tUn petrol mUşt&ldanna alt thtlyaı;:!a . 

rı Ronıanyad&n tenıJ.n ediloıcktedlr. 

Romen mUeaseselerl te:ebbualertmizl 
çok 1yt kar§Jlamışlıı.rdır. Mallar, lıll

rıng he.sabile göudenllyor. .Aıemleke· 
tl.m.lzde bir senelik ihtiyaca kMI gaz 
ve benzin mevcut bulunmaktadır. Se
nelik sarfiyatımız 130.000 ton kadar. 
dır. Petrolden çıkan dlğ'er maddeler 
de buna dahlldJr. 

Romtl.Dyadan ayda beş altı bin ton 
mal geıtyor. tcabmda lt.hal~tın rnlk-

üniversite ihtiyaç
ları için 

Bir milyon lira tahsisat 
veriliyor 

J4&ar1t vekAleUD.ln emri Uzerlııe U
ofveralt.e .rektörü yeni aene bUtçeain. 
de eaaa te§kll edecek işler hakkmda 
vekAJete bir rapor göndermtı,ıUr. önU
mUzdekl sene bllhaMa klmya enstltU· 
sU ıslah edilecek ve birçok yeni aıet 
alınarak tesisat yapılacaktır. 

Diğer işler de dahil olmak Uzere 
Unlveralteye blr milyon liralık tabsJ· 
sat \'erllmektedlr. Bu para Uo llnlver 
siten.in birçok noksanları temtıı edi· 
ıeceği gtbl tqralı t&lebclerle hlm&· 
yeler! IAzml gelen t&lcbeler için 800 
k!~Uik bfr yurt ı~a olunacaktır. Yur
da 150 bin lira sarfedllecektfr. 

Yen! kimya en.stftusU l.nşaatma da 
15ô0 bin lira aartoıunacaktır. Tatilde 
derhal inşaata bqlanacaktır. 

Ba§vekilin verdiği 
ziyafet 

Ankara, 9 (A.A.) - Baıvekil 
doktor Refik Saydam Rokfeller 
mUCS$esesinin Türkiye müınessi. 
li olup bu defa memleketine gi. 
dccek olan doktor Collinı §Crefi_ 
ne Anadolu klübünde bir ziyafet 
vermiştir. 

Bu ziyafette Amerika büyük 
elçisi Mac Murray ile hariciye 
vekili Saraçoğlu, Sıhhiye vekili 
HulUsi Alataı ve diğer bazı ze. 
vat hazır bulunmuşlardrr. 

Bojaziçi vapurları 
Bir senede 11 milyon 

yolcu taşıdı 

Şirketi Hayrlyenin senelik: u.. 
mumt heyet toplantısı dün yapıl. 
mIŞtır. Geçen bir sene zarfında 
şirket vapurları 11.032.266 yol 
cu taşımışlardır. Şirket yolcu ve 
yUk Ucretlerlndcn 998,791 lira 
hasılat elde ctmi§tir. 

Yolcu ve hasılat tnikdarları 
geçen senekinden fazladır. Şir. 
ket bu sene hisse başına 185 ku. 
ruı tevzi edecektir. Dünkil top . 
lantıda milddetlcd biten idare 
meclisi azalıklanna Amiral Va 
sıf ve Ali Haydar, mürakipliğe 
de Şevket Adal ıeçilmi§tir. 

tan arttı.nl&bUece.lı.Ur. Buhrazı olJD&k 
ihtimali kaUyen yoktur. Ftyatıano 

Deride ne ot:ı.cağmJ §lmdlden kuUr. 
mek lmkAnsızdır. Romenler on ~ 
ctınde bir flyatlan ve va.ıjyett tetkik 
ediyorlar: lüaumlu gördUk.lerl t&cWA· 
t.ı yapıyorlar. Meml .. keUml.zde c;atı . 

ııan bUtUn ecnebt L.-umpa.nyalar dıı 

petroıu RomanyacUuı geurttik!erindeıı 

tlyaUar ta..ııamJ!e Romen plyu.aala.n· 
na tabi bulunuyor . ., 
Öğrendlğlml%e göre, geçen eene.. 

Romıı.nyanm, Bulgarlst:nnn ihraç etti· 
#1 petrollerin muvazaa yoluyt& Al 
manyaya gönderUdiğlnl ileri sürerek 
bu memlekPte ihracatını durdurma~ıı 

Uzerine ihracata yeniden ba§lanmaııı 
l1l ve aradaki lhWA!lann halledllme

slnl temin maksadile iki memleket • · 
ra.sında ba§lnnan mllz.akerelcre BUk· 
reşte devı::m edilmektedir. 

HenUz "8..'!Il bir n~t1ce alm&Ct\ğı 
mıı!Qm değildir. Mıuuna.tıb görüşme 

lortn bir d'll!tluk ha·>ast içlndıı yapıl· 

makta olduğu temin ediliyor. 

Tekke hayatı 
yaşayanlar 

Elazığda on dokuz kiıi 
bu zanla tevkif edildi 
EIAzıf, 10 - Tekke ve lUrbelerlıı 

kapatı:lmasına dair olan kanuna mu. 
halit harckcUcrlnden dolayı eak! mu· 
alllmlerdeo Kıl.z.ım 19 arkadll§lle be· 
nı.bcr tevki! edllmişUr. Bu adamlarm 
!tendi kendilerine blr tekke bayatı 

.raşadıkları ve muhtelit Aylnler yap
tıkları anlaşılmıştır. Hlcazdaıı ııebrt. 

m!ze gelen Tahir Mirza adındaki ııah· 
sın bu ad&mlarm kuroustµ tekkeyt.zt . .. 
yareU ~ meydana çıkarmı~tır. 

Küçük Sehir 
Haberleri 

dergama va 
burtta zeııe~ 

İzmir, 9 (A. A.) -:-bU~ 
evvelki gece aaat W: tJr 
saniye llliren uiddetli 
olmuştur. Haııar yoktur·_.... P 

Bayba.rt, 9 (A. J\.) ~ 
bah 5 ve :";,38 de bul'!l:ııt· 
dctte iki zelzelP. obnU 
yoktur. 

ol' Amerikadaki Yuıı• 
teberrulsrt > 

V~gton. O (A. ,ıı.) ~ 
oammda.kl Amerikan· de 
yeUnJn re.isi beraberltı r' 
yet olduğu halde Tfir~,'.J 
elçiliğhıe giderek pek ~ 
teeM!r olduklan Anad~~ 
sinden dolayı topınn:ı.n 'fı ~ 
tevdi etmiş ve kabuınıı 
lemiştlr. ' 

Anadolu ajanamın notU~ 
Yaptığmm tahk!ka~ 

merikan • Elen cemıyetl14' ~ 
reketJ hllkumetlmiıee :;:;.' 
memnuniyetle knrşıl ili' 
mlyete tclgra!la teşelıİ 

tlr.lnqiliz ko~ 
Amerikadan ro~ 
timize gelen d1/ 
den bir kıamını 

alıkoyd&J f 
Ticaret vekUetinin ~ 

jl ~krcditifler ile Aaıe3 r 
parıı olunan mlihilJl ıtJ".f 
mir malzemesi Pirede .:J. 
lwımuıtur. "-~ 

Amerikan bandıralı~ 
vapuru tarafından ı 
malzeme CebelUttarıkt' 
edi1mit ve vapur Pire~ ~ 
zaman kontrol heyed 'f 
ıandercrek malzemecıet'_:.i 
mının Pireye çıkarıl;'" 
dlrmiıtir. Mallar Pir;, 

• Nisan ayı lçhıde vali Lattl konsoloshanesi anbatı 
Kırdann himayesinde Tak.sim ga. mcktedir. ~ 
zinosunda Darülaceze mP.n!a.atine ~ 'ı 
bir balo verilecektir. T k ı·şıet * Sirkeci gilmrilklerlnde amele a a S 
Mustafa, dUn Reşadiye caddııeln • T kik h tJ ,.i ~ 
den geçerken 3118 numaralı oto- et eye e.ı:I~ 
mobilin sadcmcsine uğiıyarak ya- rolan lağve<V" lı 
ralanmıştır. J{açn.n şoför aranmak- ~-..ı Yeni takas karam~ .. 
tadır. Wcadarlara tebliğ ~"" * Maar:ff vekAleti mekteblerde ramame ile takas bet"'. 
musiki dersi verecek muallimlerin büroları lağvedilınittit • 
muhakkak surette bir musiki lle. 
tini l~i bir şekilde çalmalarmı Ticaret ve tediye ı1er1' 
mecburi tutmuştur. Musiki i.Jeti bulunmayan memlek~IJP~ 
çalamıyan muallimlerin yetiştiril - takas muamelelerine ti 
mcsl iç.in balkevlerlnde kurslar ~ ra takas limited fir~e 
çrlacaktır. dan yapılacaktır. bll 'f 

* Bir nisandan ftfbaren Anka • Şirketin §Ubesi ;;tV 
m • İstanbul _ fzmir tayyare 80_ yerlerden posta ile 
ferleri işlemeye başlıyacaktır. Bu edilece~, 
husustaki program bugünlerde ~ ~ 
l!n edilecektir. Sinir J,ekiaıle 

* Almanlar bl.r milyon liralık t IantJfl ,A 
fındık alacaklardır. GOO bin llralı- op F~ 
ğı Giresun ihracatçıları birliği ve Tl1rk sbı1r hek1nlleti ~ ~ 
400 bin llralt~'l da tilcca.rlar ta. et aylık toplantuıtDJ ~-ot~~ 
rafından ''erilecel..-t.ir. Almanlara lurköy haataneslnde P'~cl.' 
4 7 kuruş fiat te!ı:lif edllmlştir. Osınanm rclsllğinde ,......,,,~ 

* Yumurta fi:ı.Uan yUkselmokte • Toplantıda pro!ealSt' ıdf"~ 
rlcvam etmektedir. Bir sandık yu. ı1m zelzele telAket~ 
'?turta 32 lira va kadar çr~tir. vatnnda§ta ~rruen de)t ~rıl 

* Bir motörden mazot c:alan ruh! te~evvtı,,ler ~ )P'~ 
Mustafa ve Hasan isminde ild kişi r1DJ &Dlatmıf, prot~ ~.ı 
dlln asliye altıncı ceza mahkeme • man ve doktor Fahri erdJ'• 
sinde muhakeme edilıni~ler, HUse. §abedeleriD! IÖyleınlfl ~ ~ 
~in dört ay, Mustafa da on bce Rıza, operaUlr Haıxıl 
ghn hapse mahkum olmuştur. la.rdaD bahaetml§Ierdlt· 
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Berlin ve Roma görüşigle 
~40 harbin de 
Urkiyenin vaziyeti 

Dtalyan g azetesi ©!D~or ~D : 

s 

''Türkiye harbetmek 
niyetinde değil,, 

Bir tekzip 
yüzünden .. 

İngiliz bahriye nazırın
d an bir milyon dolar 

isteniyor 

Testi hatta 
demirin rolü •• 

Berlinin iddiasınca müttefikler Akdcnizde 
huzursuzluk yaratmak için İtalyayı 

tahrik ediyorlarmış ! 

Bcrlin, 9 (A.A.) - D. N. B. , rini anlamadı. Müttefikler ise, 
ajansı bildiriyor: Türkiyenin sulh azmini anlama. 

Correspondanz diplomatik, r mış görünüyorlar. Bu itibarla, 
garp devletlerinin hc:.rp sahasını Türkiye başvekili, memleketinin 
Skandinavyaya ve Balkanlara teş Sovyctlcr Birliğine taarruz niye. 
mil etmek hususundaki gayret _ tinde oln·a:lığını , harice karşı 
lerini hatırlatarak Türkiyenin va aldığı taahhütlerin sarih surette 
ziyetinden bahsediyor ve diyor gösterildiğini bir kere daha be • 
ki: yan etti. 

Almanya ile Rusya arasındaki Türkiye, müttefiklerin yeni 
temas sıklaştıkça, İngilizlerin bu hlrp sahaları aramadaki gayret. 
elbirliğini, kuvvet istimalile boz. ]erini ve Akdenizde de huzur. 
mak hususundaki niyetleri daha suzluk yaratmak için İtalyayı 
açık olarak gör ülüyor. Bu niyet. tahrik ettil:l:rini görerek düşün. 
~~r.~ t~?akkuk e~tirebilmek için 1 cey~ varm!ştır. ~~er müttefi~ler 
uçuncu devletlerın yardımı ıa. Gelıbolu sıyasetmı başka şekılde 
zımdır. İngiltere ve Fransa An. ihya etmek niyetinde olmasalar, 
kara paktını. Türkiyenin kendi Türkiye korkularının beyhude 
hayati menfaa tleri a leyhine ola. olduğunu ve gerginliğin geçdiği. 
rak Fransız _ İngiliz arzusuna ni görerek müteselli olacaktır. 
tabi kılınması için ileride yapıta. 
cak te§cbbüslerde bir hareket 
mebdei olarak görüyorlar. Al. 
m anya ile doğrudan doğruya te
mas noktaları bulunmadığından 
Sovyetler Birliği vasıtasile temas 
çaresi aranmaktadır. •Boğazlar, 
garp devletleri donanması için 
müsait bi r ist ina tgah t elakki e. 
dilmek'tedir ve şarkr Anadolu ta. 
rikile Almanyaya Rus petrolil 
sevkine mani olunmak istenili. 
yor. Bütün bunlar, Türkiye ta . 
rafından Sovyet Rusyaya karşı 
bir taarruz yapılmadıkça tahak. 
kuk ettirilmesi imkanı olmıyan 
planlardır. 

Gitgide İngiliz matbuatı sütun. 
larına daha fazla ısrarla akseden 
bu seslerin, Türjciyeyi yavaş ya. 
vaş endişeye düşürmesinde şa~ı
lacak birşey yoktur. T ürkiye, 
garp devletlerinin gayri meşru 
abloka harbini Karadenize de t e§. 
m il etmek üzere, Boğaziçinin ve 
Çanakkalenin kontrolunu ele ge. 
çirmek hususundaki teşebbüsle~ 

Cumhuriyet 
Yunus Nadi, iktrSRdİ vaziyeti

rnizden bahsederek şöyle diyor: 

Bir de ltalyan göıüşü •• 

Xenork. 9 (A. A.) - Rôytcr: 
Vily

0

am Griffin L~mindc bir A. 
merlkalı gazeteci lngiliı: b:ıhriyc 
nazırı \•fnston Çörçil aleyhine da
va ikame etmiştir. 

Amerikalı gazetecinin iddinsma 
göre, Çörcil 1936 ı<enesindc Grif
finc yermiş oldut:ru bir mülakat 
csn!!.Rındn A •• ~rikanın cihan harbi
ne giri'jmcs'nin bir hata tcş1'.il et
tiğini blldinnişti. 

Çörçil hilıi.hare bu beyanatı tek
zib etmiştir. Griffin, Çörçilin hu 
hareketini şerefine :yapılmış bir 
tcca\•Uz olarak telakki etmekte ve 
Çörç!Jden 1 milyon dolar tazminat 
istemektedir. 

Ncvyork yükııck mahkemesinin 
itiraz şube.si müddeinin istidaı1ına 
ccvab Yerilmesi için Çörçilc 20 
günlilk bir mühlet vermiştir. 

Almanya.da sahte 
dolar basılıyor 
Ba~dad, 9 ( A. A.) - lrak hti

kiımctl , birtakım kalpazanların, 
Almanyada basılan ve son zaman
larda Yugoslavyada piyasaya sü
rilldiiğU görülen neviden 50. 100 
ve 500 dolarlık sahte evrakı nak. 
diyeyi yakm farka ithal etmek iıı
tediklf'rinl haber almıştır. l hUyat 
tedbirleri alınmış ve hudutlarda 
muhafaza teşkilatı kuvvetlendiril -
miı;tlr, 

Medeniyetin temeli olan demir 
layemut değildir; pas, gemilerin 
batması, ve daha bir çok sebep -
]erden dolayı, altından daha fazla 
işe yarayan, i>.ı kıymetli maden 
stoklarında, büyük gedikler açıL 
maktadır. 

Bir Amerikalr, bu kaybın, dün. 
ya demir istihsalinin üçte birini 
teşkil ettiğini ve yüksek fırınlar. 
dan, dörtte üçünün faaliyetleri. 
ni tatil ettikleri takdirde, taş 
devrine döneceğimizi söylüycr. 

işin fenaya varacağını iddia 
eden biri gözü ile tetkik edersek 
görürüz ki: 
Amerika Birleşik devletlerinde, 

1929 senesinde 56 milyon ton 
çeliğin, 39 milyonu, yani yüzde 
yetmişi, kullanılmış ve hurda de
mirden yapıldığını gördük. 

Amerika Birleşik devletleri, se
nelik ihtiyaçları olan 70 milyon 
tonluk demir ihtiyacını, yalnız 
madenlerden tedarik etmek iste
se, en verimli demir madenini 
yirmi sene içinde bitirir. Bu 
memkketin "kapital çeliği" (7 50) 
yediyüz elli milyon ton tahmin 
olunmaktadır; Amerikalılar, si. 
derürji fabrikalarının istihlrudni 
teşkil eden yüzde seksenini, 
hurda demirden temin etmeyi dü. 
tünüyorlar. 
Artık Amerikada otomobil Jl"C. 

zarhğının ehr.amlar gibi yükael~ı"t 
hurda demirlerini seyyahlar göre. 
miycceklerdir. 

,j~~~~~~~r~~ ~ 
m~hul bir alrm ke:ı:folundu 

Amerikanın en parlak 3 Yıldızı 
Pol Muni • Atina Louis • Donald Wuds 

Beşcl'iyct ta:-ihlnin en ıst ı raıılı, fakat en parlalc 
bir devri olan 

LOUiS PASTEUR'un HAYATI 
Flrntxı YARALARA L E 

IManlyf'te ıeref , ·eren ... Frnne ta( ıtydll'f'n , uıtıraba ıılil.'fın ,·ı-ren bu 
büyük lnkıl!lp f'.serlnl ııll'mlckctln bütün len ad:ımlıırın:ı. .. Gcnt mu. 
nen ·rrlcrlne ıııfüıtakbcl IUlmle rlne f'n bü3 ük bir l:"'•rıırla h\\'!!li~·e f'drr. 

ilaveten Renkli MIKI ... Paramunt Jurnal 
-~11oomıBııııı~~mmrnıiııı~ı11ffi11111mmııımıı~ıooıımıııınııııınırım11nııııııııınııııııııııınıruooı~J~ 

• ınıımııımııııımıııımıııımııımııımmıııı ımıırımıınııımıı~ııooıımııııımııırnıııııııınııımıwJıııııııııımıımıııınıımmmmımııııııııımır • 

Götlt•r kaınathncı ek-kor - J,üks w ihtişam dolu ııah· ~ 
neler _ Kı:r;ı;:ın çiillerln eıtmrlı hayatı • J>ün~·a df'lltan ~ 
ve ('fsanelcrlne kanıan sahraların korkunç ıırları - m 
ıo.ooo lf'rce tıruran - Emııalıl:r; bir leımll heyeti - Her. fi 
kesi co,turan orijinal Arap ha,·all\n , .e rakı11ları · :M! 

M t"rqleketlmb.ln ıarkı \ 'C gaı;ellerl. BUGU:S ~ 

!~.~SiM Sü.!llm~~ ! 
"Ekonomisi itibar ile T ürk mem

leketini kaldırmak için muhtaç 
olduğumuz istinRt noktası bulun. 
ml.14 ve artık kRrşnnı:r.a Clikilmiş • 
tir: Zirai islihMli alabildiğine art
tırmak ... ,. 

TVRKÇE S()ZLtJ TtlRK<,'E SöZLU ı= 
ve T ÜRKÇE prkıh ve I SPANl"OLCA ıarkılı 1 Rıı film a yn i 7AIWUlda lunlrd" TAYYARE ılnemaım da ~üst.r.rllnK'ktf'dlr. Bu~n ıwat 11 de tenzllAth matlnf' 

••ı•ııııuııı11111-.. ı1111ıııwı•ruıımmıı•ı-•••ırnaını• 

Başka memleketler de Amcri ~ 
kanın tuttuğu yolu takip edecek 
ve M. Georges Duhamelin korku· 
su tahakkuk etmiyecek, oc:.hvol .. 
mıyacaktır. Bugün hurdacılık baş 
1ı başına bir sanayi şubesi hali. 
ne gelmiştir. 

Demirin nasıl hazırlandığını 
hemen hemen mekteplerde hepi. 
miz öğrenmişizdir. 

Madenden töprak ve bir çok 
yabancı madde ile karışık olarak 
çıkarılan demir, mini mini vagon. 
larla havadan naklolunarak yük. 
sek fırınların içine dökülür. Bu 
1800 ila 2000 derccei hararette 
bulunan fırınların içinde, demir 
madeni,kömürlc beraber pi§.irilir. 

DEMiR NASIL ÇELiK 
YAPILIR 

Kocaman fırınların içine hava 
cereyanı gönderilerek, fırının i
çindeki maden pek keskin ve be
yaz bir hararet içinde kalır. Ok
sijensizlik yüzünden demir mey .. 
dana gelir ve kok kömürü ile !bir. 
leşerek dökme olur. Oradan da 
mayi halinde kumdan yapılmış 
kalıplara akıtılır. 

Burada hurdalar, soba borula. • 
rr, kovalar, velhasıl hepsine, saf 
bir hale gelir. 

Dökmeler, kalıplardan çıkarıla. 
rak çelik fırınlarına götürülUr. 
Birçok fırınlar, mayi dökmeyi 
doğrudan doğruya işlerler; demi
ri çelik haline getirmek do1one
de bulunan ailisyom ve ıbir mik .. 
tar. karbonu (kömürü) ya1anak 
demektir. 

Mesela Bescmer (çelik elde e. 
den fınn) tebdil fırını büyük bir. 
Yumurta şeklindedir; içi yükıek 
hararete mütehammil tuğlalarla 
döşenmiştir. Dökme, bu fırın i . 
çinde erimiş bir hale gelince ü. 
z;~i~den tazyık edilmiş hava' ge. 
ç~:ıl~.r. ~ırmın dairevi ağzından 
buyuk bır alev çıkar, mühendis 
b~ al~~~ :engine ?akarak bitip 
bıtmedıgını anlar, hır manivelaya 
basar, kocaman yumurta baıı a• 
şağı dönerek muhteviyatını kalıp
lara döker . 
• cr:lik, sil!ndirlcrin altından gc.c 

çmlır, bırçok muamelelerden 
sonra bir şekil alır. Artık bu 
yetmi§lik ibir top, veya bir tarik 
zırhı olmaya hazırdır. 

HURi),\" DEM!~ NASIL 
KULLA JJLıl<" . 

Fabrikalar. d .. r:.ur k;~·!.ı:.1 .. n ile 
dola!" .Bunların ~tıldrğını zannet. 
meyınız. 

Fabrikanın, bu kırıntılarla 
meşgul olan "eskicileri" vardır . 
. K~lın ayakkabıtarile, bakaörle .. 
rınkıne bcnziycn cldivenlerile 
~~şin bir önlüklcrilc, ellerind~ 
~u:ek veya çatallarilc bir kısım 
ışçılcr bu hurda demirlerle mcş. 
gul olurlar. 

Hurdalar, hep bir araya getiri· 
lir .. Tazyıklarla bunlar paketler 
hıalınc konur, tellerle ıbağlarur ve 
kamyonlara yüklenerek fabrika -
lara yollanır. 

ikinci nevi hurdaların elde edi
liş · şekilleri daha hüzünlüdür. 

On sene içinde eskiyip demode 
olan bir otomobil, yirmi sene son. 
ra hurdaya çıkarılan bir vapur 
(Avrupacla), kilo ile sıtılır; bir 
lokomotifin ömrii bundan fazla 
de~ildir. 

Eskiyen makinalardan soba bo. 
rularına varıncaya kadar aklmr. 
~a ne gelebilirse bunların malzc 
m<:si ikinci nevi hurdavatt teşkiİ 
eder. 

.. Bu~~ar .. fırınlara atılır, höylece 
onc~ olmuş, . sonra da dünyaya 
yemden gelmış bulunurlar. 

Bugün hurclacılrk sanayii ı 940 
t~slihatının aşağı yukarı ~ğ eli
dır. O konserve kutularını bile 
t?~layarak dünya devletlerinin 
sılahlanmasını temin etmektedir. 

PlYER DöVO 



Hadiselerin 
tefsiri 

M"P1 

(B~t:ara.fı 1 lnclde) 
nru beyannn.meyle htikfunete bil. 
dlrmeğe J;;;cndlmtzl mecbur görme
dik.,, 

Mt,lba • Llyon tlkolata fabrikası
nın mUdn.fansmı betrendlnlz mi'? 
İstruıbnlıla bir d~ğll, birçok tlko. 
la.ta fabrikası \'8.r, Acal~ bu fabrl
lmlann hepsi depolamın böyle ~ 
kcr et-Oltu toplamı tar mıdır? Eğer 

lolba • L1yon fabrikasının bu mU. 
dafnnsı malrol ve laı.nuni esas o
lıırsa toptaııcı ~eker tilec;Lrlarm. 
dan hcrblrl de depolannd&W şelter 
st-Oklnnnı lstıı.nbuldakl §ckerc:ller
clen birine de\'l'edt>bJlirlercli, sonra 
<la, bu şekerlerin beyannamesi 
nerede, donllince §"'kcrcllcr ayıil 
t.1e1dlde cevab \.'Cttbfürlerdl: 
"- nız !1Ckerclyiz. ~eker yn.p. 

nuılc lr;ln şcltero lhtiyn.cmıız \'ar. 
nk m:ıdde olnrnk Jrul.la.n.acağmın 
ekerler ir;ln beyanname ,·crmcğe 

mecbur dcf;iliz.., 
''e hcrhnldo ~erin bu 

mlldafansı bir çlkotat:L fabrikal!t
nm mU<lafa.nsmn !ili petle dal-..a 
makul olurdu. 

Acaba Melba • Uyon fabrikası 
depolarında ucuz flatla alınmış 
~kerlnrf sıırfodJnceye kadar sa~ 
tığı çllcola.taınmı tlııtrna um yap
mıyacak mıydı\' mo §Uphe8lz ya. 
puaktı vo ebcb olnnık da btıkO
metfn ıtelcerlere on kuruB um• 
rnetmesfnl gösterecektt Bu nok • 
Cadan topta.na Beher tuccarlan De 
eken ilk madde ol&nlk kullaııan 

esnafm ,.o fabrlknlımn aralarmda 
bir fnrk buJondoğunn lddfa etmek 
garib olmaz mır 

HASAN KUMÇA YI 

ifan gazetesi beraat etti 
Tevttk Flkrct bahstndcn doğan bit 

mUn ka§n ı;onunda Ycnt Sabah guc. 
taratmdaıı Tan gazc~ tı.Jeyhlne 
~ b&karet da.vaeı haklanda dOn 
aıtmcı ce.m mahkeme51 tarafmdan 
karar verU.mt§, Tan &azetesf muharlr
Jerindcn Sıı.btha. Zekeriya SerUUI ile 
nqr1yat mUdOrU Halil Mlfi DllrdUn· 
eU beraat et.ml§lcrdlr. 

it b Jıkası lskenderunda 
şube açıyor 

DOn Anknrndan gelen ı, bankuı 
umum mUdllrO BalAhe.ddln Çam 
~ \'llkta kadar bankanm lstanbul 
fUbeShıde mcıgul olmU§tur. 

1, bankam lskendenında bir §Ubc 
açncaktrr. Bıınktınm Hamburg ve ls
ltenderiyedeld tmbelerl de faallyeUerl· 
ne devam edeceklerdir. Ba.ııka.ı:ım Ml· 
l4.ıı rsubeai lıı hacmfııtn pek nz olma.ar 
ncbcbtto Jtapawıcnktrr. 

----o------
Semplon ekspresi 

gecikti 
BugttnkU Bcmplon ckııpres1, AI· 

:m&ıyadan gönderlleı:ı. yolcu vngonla
:rmm Betgnı.dd& iki rıaat kadar bek
lenmesi ytızUndcn anetı.k ısa.at ona 
t2o:nı burnya gelcbil~Ur. 

Sinema makinesi yapıl
mak istenen terkos 

saati! 
Davutpqada. oturan llilm1 admda 

on altı yqmd:ı b!r çocuk bu civar
daki bostanlardan btrlnlıı tcrkos sıı.

aUnl EBkmU~ ve kaçarken va.aUe bır· 
llkto yakalaıımıttır. Dlltı Sulltınnh
met btrlnc1 ır.ılb ceza mahltemes1nde 
aorguau yapılan Hllıni §Öyle deıni~Ur: 

"- Terkos ııruı.Unden elncmıı ma
kine& yapılırmış. Ben de bir dncmıı 
nınkiııest )'aparnk kom:uı.:ıra. ıslncm:ı. 
ı;eyreWrmcğo ltn.rnr verdim. Bunll:l 
için do s:ı.au a6ktllm •• , 

mlm1 mahkeme taratnıda.n t1tvldt 
edll~tlr. 

İ tmıbnl 115Uyc btrfacl Uc:ırct 
mahkemesinden: 

lstaııbulda Ycntpostahruıe ch"8.rm· 
d& Velum hanmda 115 numıı.rııtı yau
hancde icrayı Ucaret etmekte olan 
tllccardaı:ı. Mehmet Uzunlulu tarn!m
dan teklll olunıın konmırdııtoya mUtc
elllk bUtUn cvralı İstanbul icra hA· 
kimliğinden mnlıkcmeye vertlml.ştlr. 
Bu işe b!r karar vermek lı;ln 18.3.1)40 
paza.rtcm 11aat 14 te b r cc!3o nkte· 
dllcceltUr. Kongurdatoyn itlrt\%1 olan 
larm hıı.kl:ırmı mu :la!ruı. 1,.in bu ccJ. 
acde bulunabilecekleri il~ olunur. 

(14:i10) 

lngi iz ·ayy releri in 
A ma yaya akını 

Kazazede bir vapurun m ürettebabnı kurtaran bir 
İngiliz gemisi mayna çar ptı, içindekilerden ancal~ 

bir kişi Gağ kaldı 
Parls, 1 O - DUn garb cephesin

de keşif faaliyeti olmuştur. Bir
k~ Alman devriye kolu ile Fran
Sl%lar kn?'§ılnşm~r, birkaç esir 
alnuşlardır. Cephede t:ıyyı:ı.re faali. 
yeti fazla.la.şmıştır. 

Bcrlindcn gelen bir ha.bere gö
re Alınan ordulan b~kuma.ndanı 
ı;encrnl von Bravtfç gnrb ccplıeei
ni trftlş etmiştir. 

lngi iz hyyarelcrinin 
faahycti 
Londro, l O - 1İıgiliz tayyare

leri evvelki giln Hakum civnrmda 
Uç Alınan devriye gemisini ve Silt 
civarında da bir muavin ,·apu.nı 

bomlnrdmııuı etmişlerdir. Üç Al -
man tayyareslle de karşılaş~ 
ve bunlarla miiMdeme odilnıiştir. 
Her Uç Alman ~-yaresinln de tn. 
gi'iz tnyyarelerl tarafından bua -
rn Ub'l'ntıldığt zannediliyor. 

Röyter ajansmm Fransadcld ln
g:ifu; kuvvetleri ncı:clinde bulunan 
muhabiri İngiliz tayyarelerin!n dün 
Rubr bavznsmm \•e Alman 8.1.lıllle
rlnin muhtelif 12 ~chri il.zerinde 
uçuşlar ynpmıı,ı olduğunu bildir -
mektedir. 

Denizlerde 
Hollanda iJo fngilterenfn şark 

sahili arasında sefer eden Holla.n. 
da. vapur!an muntazaman Alınan 
tayyarelcrlıı.ln taamızuna uğrn. 
maktadır. 

Diln gece Konfkl vapunın.a bir 
Alınan tayynresi hficum etmişse 
de vapur, mruıu: kaldığı hasara 

rağmen bir 1nglliz limnnm:ı gire
bllmlştlr. Roterdamn mçv1U'4lıı.t 
eden Sab:ı 'npunı da !ngiltcrcnin 
§llrk sahili yakın l'U"t!'d.:ı bir tny
ynre hticuml!lls. uğrn.-n• tır. 

1ngU:s bandıralı 3072 tonluk 
Thun~tlın vapuru, ça.rptt•:ı Fran -
sız b:ındırnlı Snııt \'llpunmuıı tıı.y. 
fasını nldtklruı SO'U"3 :ı=ılt ~ecesi 
tngiltercnin garb &'1.hil açığında 
b!r mayna çarpıı.rnk b:ıt.mıf!br. 111': 
kaza<!nn ye:; no hayattn knlan a
dam bir Pransıı ge:nJci:-1 olup ha
yatı tehlikede bulunduğundan, 
kendisinden en uf:ı.k malfimnt da
hi almnmııınl,litır. 

Thurstcn \'apurunun yirmiden 
fo.zlıı tayfası \''llrclı. Şimdiye kadar 
kurtanl:ın 3 tayfa olup ha:ıtancye 
~·ntmlm~tır. 

Mı~tnabsh mnynlara ka~ı 

Mıknatıslı maynlam ka.reı mU • 
daf:ıa itin KUi:ı Eliz.nbet'e konu. 
lan ve G::ıııss ııdı verllo::ı 5.Iettcn 
şimdiye kadar 100 vnpurn konul • 
01\13 ve o zanıa.ndanberl bunllU'dan 
hiçbiri ınayndan batma.m~trr. A -
!et, npuııın t'!ltncsinl ihat:ı o • 
den demir telden blr füıtüv:ı.ı:ıedir. 
Bu füıtUvanoden dektrlk ccrcyıını 
gec;ıe,rek vapuru ımkndıs 1Jahum. 
dan ~rld etmektedir. Bu terti • 
batm eMSJ bir deniz tezdlunda 
kcşfedilmis ve sonradan eksper -
terle ftllmler tarafmdan fuerindc 
tşlcnmlşlir. Alet herhangi bir va
pura birkaç gün fçlııde konulabil. 
mektedir. 

ısveç ve Norveç harp korkusile 
Finleri fedakarlığa teşvik ediyor 

(&6ta.rarı 1 melde) 

Her taraftaki fena tesir üzeri. 
ne taveç hilkfımeti kendini tc
mizlemeğe çalışmak lüzumunu 
hissetmiştir. Yarı resmi bir b .. 
vcç tebliğinde tsveçin F'ınlandi. 
ya üzerinde tazyik yapmadığı, 
sadece Sovyet 6ulh prtlannı 
Finlandi)"<lya tebliğ ettiğini bil -
dirmektedir. 

UOSKOVADAKt MURAHHASLAR 

ı•n.rfs, l.O - Sovyetlerle Finler 
amsında. Javcçin tavn:ısutu ile 
başlıyıı.n sulh mUm.kereleri ctra.. 
tmda tilrlU §ayialar dolapıa.kla 
beraber bu milukerelcrin elmdi 
1sveçtcn Moskovo.ya intikal ettiği 
anlf16ılıyor. 

Haber verildiğine göre halen 
Moskovado. bulunan FinlAndlya 
murahhnslan, geçen sonbaharda 
Fin Sovyet milmkcrclerlni fds
re eden bqvekll Sitl ile Pasildvi
clir. Kat'i vaziyet ya.nn ruılaştla -
caktır. 

F.f~• lLUtlCtYE J. AZ.DUNIX 
DEYANATI 

Stoklıolmde crkrut Afton llladet 
gazetesi, Flnl!ndiya hariciye nazı
n Tıınncr ile yaptrtı bir millA.katı 
neeredlyor. Hariciye nazın ezcilm. 
le dcmlştlr ki: 

0
- Finlincllya hUkfınıcli, Sa\·· 

yctıer birliği metalibatmm, şimdi 
geçen sonba.hardaklnden daha taz
ın olduğunu pek ll! bilir. Fakat, 
bu iııteklerln tt-Jerrllatı heniliı ma
lUnı değildir. Şimdilik, Fin1And1yn. 
nın vazivetJ hakkında izahat vere
mem. Dunım henüz c,>k kar:şık
ttr. Yalntz ısunu teyid edebilirim 
ki hUkıimctlm, irtibat memurlan 
vasıta.sile Sovyet Rusya ile temas 
halindedir ve mllT.akereler devam 
et.mel:tedir. 

151\A.NDfNA vr AI.n.. \lill'o" 
KORKUSU 

D~cr cihetten ls:truıdln.ııv ronhfille
rlndo Sovyet • Fin harbi uuıdrt? ta'K
dlroo İLl.andlıuıv mcınlekctlcrlne de 
ıi!ray t cJcc ıo.ı J.or~{'l !le bu harbin 
son:ı ernı 1 arz•191 il.har t'd!lmckte. 
d r. I tt~ ~r t'°l r, mUttcfiklcr 
Flı:ıl~dl);ıyıı ~d· ı e~rne'~ tı.:cro 

Norv"~ ve tsv e nrazls'n~e::ı Mlter 

hnımakt.a.ıı lctlııap ede.rek lt.ıı.ıya11 
Sovyetıcr btrı.ı,cuıe )'tlkl~tırn:.a.k mn.k 
ndilc bu mcmlokeU 1hWUr hallotmc
ııi fs;!n taey1k etmektedir. 

ESK.t FtN ClUlWIURREts.t 
ltc:aıukf, ' (A.A.) - FlıılAııdlya

ıım eski rc.lsJcumhuru Svln Hutvud 
bugün muer taratmdaıı kabul edll
~Ur-

Maltnn oldll'1J oı;cre smı Hutvud 
mnteakiben Rom.aya htı.rcluıt edecek
tir. 

ltfOIJKOVADA BiR MCJ4'X..t.T 
M,,.Jı..on, 9 (il .. \.) - Amertkanm 

Mosko\'& bllyük el~ Stelııharth dUD 
l>#ledcn sruıra Ar'emline giderek lılole>o 
tona. lkl Mat glS111fmtıotUr. 

Bu ım.bftlı da ~·eç ıseftrfle g6ril§e
cekUr. 

Bükreş elçimiz 
geliyor 

Moskovadaki elçimiz de 
bugünlerde mezuniyetle 

gelecek 
Bükrcş bilyilk elçimiz Ham. 

dullah Suphi Tannöverin yann 
şehrimize gelmesi beklenmekte. 
dir. 

Hamdullah Suphi buradan A~
karaya giderek hlikfunetle temas. 
ta buluruıcak ve me?llleketimizde 
bir hafta kad:ır kaldıktan sonra 
Bülne§e dönecektir. 

Geçenlerde menıncn gelen 
Solya elçim.iz Şevki Berker, diln 
Ankaradaki temaslanru bitirmiJ
tir. 

Yann buraya dönecek ve Sof. 
yaya hareket edecektir. 

Ankarr.da bulunmakta olan Ro 
ma büyük elçimiz lifüıcy!n Ra. 
gıp B:ıydun111 da yarın dönmesi 1 
bekleniyor. 

BunClan başka MO&kova elçi. 1 
miz Hayc!ar Ol:tayın, mezuniyet 
müddetini geçirn~l: ü:::cre b-.ı. j 
günlerde geleceği bildirilmekte • 
dir. 1 

Atı.:c'1r<!C::ı Hariciye vekilimizin 1 
cı;;Jcrle yaptığı ve yapacağı gö. 
rücı:rel•rin son umumi vazi)'et 
ü:::erind:: oldtıfu söyleniyor. 

Eyüp Jı:rn mf'ruurluğun:lan: ge;lrm k ı ·~ilkl rt tal dlrde bu tki ----o----
Dlr borçt:ın dolayı mahcuz olup m mı~ t!:ı bu te•cttn c ı u~·ctle kllr 

pn.rnyn çcvrftr.ıeslne kar:ır verilen 70 ~ J. oyn~ ~7nı ytıı:mnl t.adn"lıır. 
lı. .. manyndan ayrılan 

İranlı talebeler truıc kndm kazağı !:9 3·9!0 cuma gU- Kopenh:ı.r:-da c;·ıc:ı..ıı Pol tika ı;nzete. 
nU Mat 9.12 arnmnda :tatanbul Mab- al, Norveç ve 1sveçln bUaratıı:nıı Uı· ! Almll!l;-ad.ı. tahmtıcrlnt ya.p:na.kt. 
mutpn~&da 176 No. dıı tıilln!tye d 1 c- lAI cdoeclı: olan bcrhansi cilı\hlı bir ı olan lrıınlı t~ebcden be§ kfoWk bir 
ltt..Dmda çit ~a •ureUlo 113.+ıla· mlldııhnlenln slllhlı bir mukııvomeUe kafile, geri döıı:JH!ert bakkmda Tah· 
enkttr. knr;,:tıı.,ııeıığıru kaydaylemektcd!r. 1 ran htlkOm'!Unden alrhkla.n emir Uze-

'l'cllAllye ve th6le pullıırr ınU3te• 1- Diğer cihetten Holn..'lda ml!h.<.'.lerln 1 rlne bugfüıkU konve,nslyoncl trcnlle 
ye cıllUr • .Almak lsUyenlerln mezkO.r den ı;<!!e:ı nıalQmata gtıre Be:-Un Ru!ı- gelml§leıdlr. 
gün ve aaıı.tte M"'1nllin '"'ıd m mura j rın lhUhUı.Dın eo!l:ı c. m~'.nl arzu Durad:ı;ı To:-03 ek8"prcslle ıra.na r;ı. 
ınOnı.cantıarı n~ olunur. (14311) et:ne:tte fo.knt. blzzo.t t.ava.aautta. bu. decekltrdir. 

?ini Atı li '~ aroi 

~ ·rz ~}ın 
r~ısır krahna 

• 
ınesaJı 

K:ıhlre. 10 (A. A.) - lngilte
re sefiri Sir Miles Lclnpson, J{ral 
Faruk ta.rafmdn.n knbul edilır ~ti!'. 
Sefir, Krala l{ral Jorj'un bir mo
sajmı tevdi e~lir. Mcsajdn Ede. 
ne karşı gösterilen bUsnUkabuldcn. 

v z , 
1 Sovycller Vibor da hü· 

cuma devam ediyorlar 
LoncL-a., l O - Sulh mtızakerciari 

yapıla.dunrun F1n1Aıı<tiya61\ lw-p de· 
vaın ediyor. Reııml Fin mcmbala.rm. j 
dan gcleıı haberlere nıı.zaran dün 
P'lnlAndlya klSr!ru:inde, Virol&1ıU mra 
adalan ~'"mdıı. kBralıol gemileri 1 
kuvıteW faallJıCtte bulunmu .. lardtr. 

Vlborg klSrfczlndo Sovyct tn.a.mızu 
deva:n etmipe de tel r önt!ndcı pusu
ya yntm:ı.kla tkUfa. etml§tir. Vlbor· 
gu:ı ~ub".ı §llr~ndck1 birkaç ada
nın önUndo Sovyet tıı.a."TW:la.rı durd:.ı. 
rulmll§tur. 

Beru.hm ortn ku:xımda ve ~e 
nehrinde, Sovyet t.ıı.ıunız.Jan bii,} 11.k 
zayiatıs ptıakUrtWm~. ı:ı> tanlı a ş 1 n da \"C müteaddit top tahrir edllm: tir. 

Ledogn g.&Unlln olmall carktsinde 

1ısırda bulunan İngiliz krt.'.ıltllna 
yapü.n.n h•i mu:mıE"lcdı-n vo Mısı. 
rm rnilttefil<l"rin dG\'El.!!Iııa iııtimk 
etmiş olm ı. '"mdan dol:!. Yt 1': T"Sl Fa
nık' a ter '"klir cdilın '.t ır. 

Bu mün scbetlc bir çok SovyetJcr, dün but.Un gün ıtollanjer
vt mm taknamdn taarruz!\ de\·a.m et-

yer l erc r~olotof iımi mı, ve leldıı gtınde-ıbert taarruza 
verildi ı;-cı;mı, bulunduıfu bu rnmtnknda her 

l\Jo:ıkO\n, 10 - So\"yet icra lto- taraftan, aSU" znyilıUa rUsldlrtW.ınQo· 
mlse,.leri reisi ve hnrlciyo komi- tUr. 
serl dün dli yaı;ma girmiştir. Bu Suopa.eni mmt&kam ormanlarmda. 
münıısebetle kendisine Lenin nişa. Ftıı.ıAndiy&Jıla:r, muvaU&kiycUl bir 
nı verllmiştlı'. Difcr taraftan pı:au muharebost yapmI§lardır. 
Pcrm, Nolinsk ve Kirof şehir ve Kuhmo ımııtakasmda SovyeUertn 
bölgelerlle Soleıısk harbiye mek • • mllstahkem b1r mcvldt zaptedllmi§ ve 
lehine Gorki ba·'ll mlldafnnsı t~ a.aker cm nlmmJ§ttr. 
to;:ıça 'mektebine ve Teganrog'dn· FlnlAndlyo. tayyareleri. li'IDJAndlYll 
ki Kanuuıi Gidro~ fabrikasına kllr!ezl ~ tızerlrıdc hOcum eden 8o"I 
Molotof ifill'linln \-erilmeai karar - yot kuvvotıertnı bombalula plliıkürt-
la,,tmlmı.~tır, meye davam etm!flerdlr. 

Romanyada yeni 
vergiler 

'&ükreş. 9 (A. A .. ) - HilkCımet 
106 m!lyar 1 yo baliğ olan yeni 
bütçeyi rmrl&.mcntoyn tovdi otmı.5. 
Ur. 

Milli Mildsfaa tahsisatı bir mis. 
U arttırıımı~tır. Ye.nl vergiler lto
nulm~bır. 

Fransa ile kliring 
anlaşması 

Fııı:ı:m ile olan kllı1ng anla~ 
zm mllddeU ay eonunda bltmektcd!r. 
Ycı.ııl bir ıınlqmo. yapılmam !ı;ln ya. 
kında mllzakereıero b:ı;,1e.na.cağt ha· 
ber verilmektedir. YenJ nnlB{!m& mev
cut otandan <la.ha geniş ola.cnk, fki ta. 
rat t1cıırtı Un1 artt.ıra.cah-t.tr. 

Ribentrop Rom da 
(Ba§taral1 1 incide) 

Almanya tnnıfmda.n yapılan )·enl 
bir gayret §Ckllncle tellıkki 00.U.. 
mektedir. MUteaddld memleketle • 
r!n müotere.k 4eyikma pek ben
zlycn bu tavn.ıssut §ilphell bir na
zarla görlllüyor. 

Londrncla ileri sllrlllen diğer l:ıtr 
rarımveye göre Almanya, Sovyet
lerle İtalya araamda bir ıuıl~ma 
teminine, bu suretle hlr cephe te. 
slslne çalIŞJnaktadır. Alman nazm 
Romada bu hu.susta carnııcce.kt.ir, 
Alma.nyanm Deri sUrdUğU plArı 
tsk.ımclinavyanm Sovyet nUfuzuna, 
bu.na mukabll Balkanlıırm lbılyıın 
nUfurunn terkidir. 

RlSytcr njanımıın haber nldı~ g6-
re ecncb1 mllşnbltlcr Almanya h:ı.rtd
fe ııa.z.ırmm Roınnda Muııoıtnl lle Av· 
rupruu:n rJ1,mall f;11?'b!aindcl.1 vaziyet 
Ue Almaııyanm tarı::ı hıırekoU hakkm. 
da. mtlz&kerelerde bulunacııkt.tr. Ber
Unln bazı bUArat mabıı!ll!n1:ı !aal 
bir rol oynıyabllmc:si lcln MwıollnJ Q. 

zerinde taz)1lc icra edilC"'..ekUr. 
Diğer bazı zevat von RJbentropun 

Roma ecyııhaUni Sumner Vela1n son 
scya.haU u, alt.kndnr görmektedirler 

.Aynı r.amanda. Almıınyıı. he.riclye 
nazı:rmm ko~t Cltıno tenı!rnı1Jın geçe.n 
b!rl.nct~de yııpılmıo olan Berlin 
z!yareUerlııJ lııdo n:ı:ıluıadllo Ro:naya 
g1ttlğ1nl iddia cdr.nler do \'ardır. Hor• 
halde muh&k"<ak o!ıuı btr cey va1"83 
o 11& llltler tırntnıd.ıın nnl ol&rnk itti 
haz cdlleıı bu J>anmn Dfırlin ıdyar.1 

ıxı&Wıfillnde bUytlk bir b:ı~nuo ka.r§ı
IMmı' olmll3ldır. 

Misafir generaller 

Altı So\-yet tan-arost d~
mu:ıtnr. 

Yardım'ar 
l!'lnlruı.dlyaya, tnıutercden Jl'raı:ı.&a. 

1aıı vo İtalyndan yapWı.n maddi yar. 
dmı1at ağır a,fır gelmektedir. Fakat 
aaker fıkdanı \"1U'dlr, P'1n1Andlyalılar, 

yabancı m~ekeUerden golt.ıı ma1ze. 
me)1 yerleşt.ırccek adam bulm&kta 
bile ekscrlya &üı;IUk ceklyorlar. 

FlnlAııd!ya bankalo.rmm hep81ııde 

olmdl. •-nvcı tayyıı.reıst mQbayaa be
deli., tmcll bir hesap a.cılmr§ olup halle 
taaarruf ettiği parayı bu hes&ba ya 
tırmakt&dı:r. Bazı teoekkWler dQ~tırtı. 

Dalguıadam 

- Bir türlü hafızamı toparla71P 
sbe brp vazlyeUml taJfıı edem!· 
yorum. Sizinle evlendik ml? ?1.1,.n
lr mryızf Yom ıslre teklifte ba
lmımayı unuttum mut 

Mukavele 
- Koc:ımla bir türlü anlaşanu· 

yorduk. Nihayet ~yle bir teklif 
yaptı: Ev içinde ben, ev dreındn 
o hükmooccP...k. 

- Peki kabul ettin mi? 
- E'<e, fah.cıt b"r ~1rtla. 
- Nedir o ~rt? 
- Bundan sonra hf c evd n çı~ 

mıyacak! 

Saçlar 

- Tuhaf teyl Kannmn saçla· 
nnm ne renk olduğunu bllmıyor 

musunuz? 
- Hayır. Yaran saat evvel onu 

be:-bere götünnü~üm. HrJıüz her 
herde blliunduğuna göre saçtan· 

(l 

t' Ifa S'..ıroUc !.;..::.;.:; 
u;.Uu.kcrc ~WC de• a&l 
~ ~ oiını.:tut· 

Romada neşre 
teb.ij' 
r..om:ı. 10 - Dtl.O 

:ıc,.crrcdilrntııUr: " :Jıl 
Ciano dllıı öğledcll ~ 
nl ktı.bul e~Ur· 
13 lt.alJ."8.D vapt~ 
llkto l!t,. be.st b.trS ı 
giııl tebi.lğ et.mioUf• 
·o.ıı tta.ıyıın vapur!' 

btr anlqa.mıı~ :ısı 
t.ahııkkuk etnıiş, tı:::' fi' 
htimilnlyetlıtl anı~ 

Bugünkü J<o 
n He gelen 
Türk .. ttalyatı ~ 

leri canaaında Bu·M 
olan İtalyan el; ı., 
şcsi bugünkü serıt 
le tehrimizc gdıııl 

Fransa ve ttal 
laşmalanı uygun 
eşyası hususund~d 
rikalarla temas . itlt 
terinden sekiz kit~ 
de ekspresin yolC 
dır. t 

Bunlar. fa~ 
men anla§3rak. P 
nnm milhim bır 
lanrMSı temin otun 
mişlcrdir. ı,eıi 

Bir müddetten 
temas ve tetltiklet 
talyan zabiti de 
mi§ tir. e 

Bu yolcu, gade' 
hususi malıiyeıte 
etmiştir. Jc 

Almanlann şar 
le münasebetlerini 
tııek mabadile ~ 
yetin Türkiye rıı 
bi bugünkü kon~ 
graddan gclm!ştif 

len her Sovyet ta 
hesaba küçük tıır 

kanır ve~Jerdft· 

F abı ika direk 
kaCClı{tı. Bav.u.!latl 
leti ciınmı,, yat~ 
ayrılmıştı. Fabrı 

sırada fabrikanJtl 
nma geldi: 

- Sizden bir ıi 
- Nedir söyle. 
-Bugün yola 
-Neden? 
- Dün gece riİ 

şimendifer kaı.'l~ 
Ainizi gördüm de.--Aı.I 

Direktör bun3 ~1 
cc bekçisi ısrar edl 
Bineceği trenı.n bil 
~'IIU ve yolculatl~ 
kurtulmadığını ~· 
pişman da oıwadl 
nın gece be.kçı5iill 
lira bahşis verdı 

S. · dedı es - ızı, 1 

den çıkarıyoruJll. ~ 
Direktör bu d~ 

C-evabmı bul~ ıiP 
de biz cevap vere 

• ..;ı\11 
~cc bckçıSl '"' 

göre uyumuş, biJ.1.8 
lik vazifesini ya rı ~ 
rüyacı olsa bıle 1: ;~P 
dir. Yol vwl~ 

J>.t1' 
.!ı_ ~ 

Köylü d )ü;ıtl"" oed! 
- Kıı A>~g1 ., 

gözümü açar B~ 
len sen olu ·otsı.1!1' 

k~ı, JI: 
A~ bz . tifV'-

(~tarafı ı indılc) 
Naci Tınaz, Genel Kumıay ikin. 
ci rci!':i orgeneral Asım Gündü:, 
üc:ilncü onlu müfct~şi orgeneral 
Kbun Orbay, t:mi:-<ıl Ş. Okan. 
İngiliz bilyük clçlsi Knatchbul 
Hugescen, Fr:ıntız bUyül: elçisl 
Rene :Ma!S;gli ile bu elçilikler 
kara, hava ~ drni:: ata§clcri, 
milli müdnfaa müsteşarları, ha. 
va mlid3faa genel komutanı kor 
general HUsnü Ktlla , gu ~enel 
komut~~ tümgeneral Hlliınü 
Rıza Onııat, hn\"n mü&tcş.-ın tuğ. 
bay Celal Ya'ıtal, hava ll'.'!i aviri 
Yahya Razi Bilta.'l ve Milli Mil.. 
dz!za ve Genel l{urmny ileri gc. 
l~nlerl hazrr bulunmu§lardır. 

nm }·eni r~gi hakkında malfun.ı· 
tım yok. 

gene c.evabl yeU~s.r11' 
..:. 'Uzun yıısu •I 

'bi s6> 
bana senın gı IJ!l'J 

- Olabilir. 
111

• 
erken uyanı>·orU 

Çar~mha giinüne kadar An
ka:-ada kalac:nk olan mieafirlcri. 
miz ıercfine orgcnenııl Asım 
Gündüz ile İngiliz, Fransız bil -
yilk elçileri tarafından birer ::i. 
yaf et verilecek, a}Tıca İngiliz 
büyük cHsi tc.raf.ndn., bir rC$. 
mi kabul tertip edilecektir. oln~! 

\ 



- Hayır, dedim. leni buradan 
birkaç bin mil uzakta elime geçir· 
mek isterdim. burada delil 

Güldü. ve oman sonra biç ko
nuşmadı. Yanı:ııdan geçerek aşağı . 

salona indiğim zaman hareket bıle 
etmedi. Yerdeki kapağı ka.drrdım. 
ilkin anbara inmeden evvel biran 
miltereddidane durdum. Ya yerdt 
yatıp sadece bir hile ise? O karan· 
lJk anbarda fare gibi yakalanmak 
boş olurdu. Ya~ merdivenleri 
çıkarak onu gözetledim. Aynen bı 
raktJiım vaziyette yatıyordu. Tek· 
rar apğı indim~fildn anbara atla 
madan evvel anba.r kapağını aşa· 
ğı fırlattım. Hiç olmazsa bu tu· 
zakta yakalansam bile üzerime ör
tecek kapak bulamıyacaku. Maa· 
mafıh bu ihtiyatım Ulzwnsuzmuş. 
Salona bir sürü reçel. et tenekeleri, 
bisküvi kutularile çıktını. Ta§.lya· 
bilecelim kadar erzak almıştmı. 
Anbann kapaimı tekrar kapattım. 

Kurt Larsen yerinden kıpırda· 
mamıetJ. Aklıma parlak bir fikir 
&eldi. Kamarasına lirerek rovel· 
verini aldım. Oteki kamaraları da 
iyice aradım ve başka silah olma· 
chlma kanaat getirdim. Emin ol· 
mak için avalarm kamarasile ha§· 
altmJ da aradmı Mutfakta ne ka· 
dar sivri ve keskin bıçak varsa 
topladım Sonra birdenbire dai· 
~yanında tlii ııt Mncamen p
mld bıçalı aklıma geldi. Yanına 
giderek evvelA yavaşça, sonra hır 
lı seslendim, kmuldamadı. Jğile
rek onu da üzerinden aldım. Artık 
içim rahattı. Bana uzaktan büaun 
edecek tek bir silihı yoktu. Ben i· 
se sillhlı oldutumdan onun o goril 
kadar kuvvetli kollarından daima 
kurtulabilirdim. (Onun var) 

GalaYtl&l'aJ'. Knbııta, ml1..-.1ıollaıD..,. Wr ı&rlhılf 

Mektepler arcıaında dün yapJan 

Futbol maçları 
Günün aalipl~ı Hayclarpap., Pertevniyal. 

Galatuaray, Boiaziçi t.akmılandır. 
T anan Stadında: 4U 7•Ptlkları Mrl blr ıııoam. 
Gal Xabat la b&fl&4ılar Ye daha llk clakl-

atH•l'a7 -~ 8 • O a..aıarda Jıaklmlyetl ellerine •· GUDUD llk maçı Galataaa- a 
ra1ıa Kabatq aruında cere- larak lıtlklll kaleılnl tehdit 
yan ettl. lldlyorlardı. U inci dakikada 

01una Qalataaara1 baıladı. OrlıaJl cok gllsel bir tOtlı ta
Saldan yapılan akınla Kaba- kımuua Uk l&J'lllDI taptı n 

btrlnd devre de bG7lece 1 - o 
taı kaleıtııl taran Arı • kır. Pe-·nal7all.rı •alebeıl•Je alha. 
mızılılar saret atır buartk • - a " 
nııd .. h&Ja 1erıe1Wer. 7et balda. 

17 ınct dakikada Kut&ta ikinci dnre71 Pırtevnlyalll-
beklert atlatarak Galatuara- l•r 7fne hlklml1eUerlııl teıf ı 
yın ilk ıoıunu allar& taktı. . ederek lıttkltJ kaletlnl ııtıe· 

Ara ııra hUcum yapan Kaba. tınyorlardı. 
taşlıların akınlan, bek hattıa. 18 inci dakikada aoJdan atı
da kıaUl1orda. llk dnre dı; lall.blr tut& 7erln.de reUpn Or. 
ı-o Galatuarquı lehine bitti. han. Jaartkullclı bir kafa ile ta-

ikinci 41,-re dalla •tlHl •• kımuıın ikinci •• ıon 11L7ıaını 
anlatarak OynlJ'&n urı • kır· yaptı. 
mısılılar Ahmet Ye Nuri YUI• Ve maç ta bG7leee 2 - O Per
tulyle 2 •ol 4aJıa atarak oya. '9Tnl7alln p.lebtlll1le Dlha1et 
nu 3 - O tuandılar. balda. 

B•1......,.._ - Vefa: a - ı 
Bolazlçt - htMabul UMd Gllntln ikinci mU1abatuını o-o (0-0) Ha1'4&rPUf ll• Vefa takımları 
Takalm ıtadın4akt rttotla en Hake~ Adnan Akının ldare

mUhlm maçı Bolazlçl ile latan- llııcSe yaptılar. 
bul Useıl arasında oynandı. o711aa Vefalılar çok ctızeı 

Oyuna Boğalfçl başladı. Haf bir bUcumla batladılar. 
hattında kesilen akını · Otuı Ve daha ilk dak!kalar4a 
gUıol bir açışla Yuauıa gön· Haydarpqalıların uıerlnde ba. 
derdi. Yunusun ortasını Cesıdl rtı blr hlklmlyet teala ettller. 
avuta attı. Oyun 8 lncl dakikaya kadar 

ilk devre baştan &Ona kadar bu şeklide oynandı. Ve 9 uncu 
sarı • ıı1ah hAklm bir vul:rıt· dakikada Şahap takımının Uk 
te idi. Devre de netlceslı ıoııa ve BQD aayuını yaptı. 
erdi. Bu gol Haydarpaşa takımını 

lklnct devre Doğaalçl açıJmrt canlandırdı. Ve arka arkaya 3 
görlln4l1or. ıoı rapan Havdarpacalılar bl• 
,.. fiiôi ....... .. ... lllı: iN ,, ... 

golU, 27 lııcl dakfkada0 da Teılt dile~ • ..ı.tre,.t 1 - 1 PJ!p bltar-
tklncl ıoıu atarak oyunu 2 - O lkincl devra78 Hay4arpap 
kazandılar. daha canlı bqladı. 

$erel StaJmJtj: 
Pertevniraı - lsdkl&l ı . o 
Mektepler aruında tertip 

edilen futbol mUsabatalanna · 
dUo de Şcr~C Stadında devam 
edlldf. 

Oyuna Perte-mfyallller ıo1-

Hemen Uk daklkalarcia lıl1d• 
mlyetl ellerltıe atarak rakip 
tarafı mUtemadlyen sıkıştın. 
rorlardı. Ve netcktm bu faik 
oynamalarının mnkatatını dl\ 
yaptıkları iki golle görerek 
ma~ı da böylece 5 - 1 kazan
tılar. 

1 

WıMlırt••da ....., .... • eekt Snm=lan ----A- ... v·•··· _.,.....__ ---.,------· . Pllnllt ..... Aıı... -nam 
-16ı - w ... ~._.._. 

''Yılclınm çiçeji, dediii tabancamdı. Demek ele. 
Adam delicesine ifık ol duiu ailihımı almaktan 
vaqeçmemiıtti. 

Köyün. ta ucunda, i~ 1 Pilde uvanarak hendesede ilim 
UJUD boylu bir adamın başı tavam verilmesi mümkün olmıyan bir 
delecek kadar alçak. kulübelerle kubbe yapılmıştı. Etrafı, yapralr:
garip bir tezat tefkil eden bir bina lan kunmuyan bir Hint ağaanm 
vardı. 1ki uzun baobab alaarun dallarından örülmu, bir nevı ha
en yQksek dallannm üzeri. tlpkı sırla kaplı olan bu. sözde, kulübe. 
bir kut yuvasmm çöplerini biribi· dev adamın oturduğu yer olsa it'"' 
rine blllıyan çamura bemer bir rekti. 

Teblii 
~ TaW;rwl ........ Jlll. 

pllhbaJanblmdu: 
f lm.diye kadar a1lka ııs.terllm1-

)'el'ek terkedilmlt bir \'Ulyette o
lan bokı şubt&Jerfnfn bu kere yenJ.. 
den •e canlJ bir aurette faaliyete 
geçirilmesi ~in ~emisce eeuh 
tedbirler almmlltn'. KlOplerbnlztn 
bu eubesinde çahpn .,.e çatr1D1ata 
lstldadı g~rOJen elemaıılarm fıdm 

ve lllkletlednl g&tterlr blr U.teııln 
bir an ene! 20.3-J.NO tarihine 
kadar AjanlJia g&ıderllmeıd teb
liğ olunur. 

Beyoğlu laalkeuincle 

Dun yapılan 
voleybol maçları 

. Dün Beyollu Halkevinde Vo. 
leybol mlllabakalarma devam e. 
dllmlttlr. 

llk karp1aema Darlaafüa -
öfretmen okula taJnmJın arum
da )'Jpılınq ve hlklm bir oyun 
oymyan Dartlnafalraldar mtllaba· 
k81I l~.2; 1~ • O bunm11Jardır. 

Gllııtııı lldııcl kareılqmuı ~ 

ret llaal - T•iJn llaeel arasında 
ldl. TicaretUJer her tkJ aetl de 
1&-0 kuanarak ga11b plmJeler. 
dlr. eıou Terakki de latanba1 aa. 
nat okuluna ıs.•. 15-13 pllp gel
mı,tlr. 

BüirUn ~pılaak 

Lik maçları 
Galatuara7 - Vefa 

Beflkt&f - mw 
Şeref Stadında: 

Fenerbahçe - De1koa 
F enerbahçe Stadında: 

Topkapı - SWeynı&n17e 
l.ta11balspor - Kuunpaea 

'fJthminimc\e yanılmamqtgn 

Benden vereceii kıymetli ilaç mu
kabilinde tabancamı istiyen Ura .. 
Saha, burada oturuyordu. Duvr 
rın açık bir yerine yanapmştık. 
O vakit Ura· Saha durdu ve Jm. 
nuştuğumw; eski hintçeyi bırakıp 
ilk defa beni yeraltı ormanma hr 
diğim mağaraya götüren timsah 
adamın garip lisanı ile haykırdı: 

- Uuüyyhü Uuiiyyhaa! •.• 
Bir hı§Jrtı oldu. Ve ••• derisi aba

noıdan daha siyah, belinden aplJ
SI ayı kadar kıllı bir mahlUk çıktıı 
ikisi, insan hançeresi ile k\1§ lJoıo 
t.mndan çıkan seslerin garip bir 
halitası ile konu~a başladılar.· 
Anlamadığım bu konwmanın bit
mesini merakla bekliyordum. 

Nihayet, kulübeden çıkan mah-
1 

lak. kop~ ormana dolnı uzU. 
laıfı. O vakit Ura • Saha bana 
döndü; ve: 1 

- O mu, dedi, iatedilin U&a r 
ramıya gönderdim. Çünkü i!Aç ... 
laçtan alındıktan sonra tılsmık 
bir toprak testiye konur. Ve sak
lanmak üzere yeraltı cinlerinin pr 
diphma teslim edilir. Mara • Sl• 
ta. onu gidip alacak. Fakat ilki 
sana vermeden evvel yıldırım çi
Çttini mutlaka isterim. 

"Yıldırım çiçeği, .dedili tabir 
camdım. Demek Ura • Saha delice
sine &§ık oldulu silAhmu almak
tan vazgeçmemişti. Ona: 

- Dastum, dedim, sana ~ 
miftlm )'81 Bu ~çek. kw)un yer. 
Burada ona yiyecek bulamıyacak
em. Aç kalmca da aizmı açıp )'il· 
dmmlanm dÜ§ID&nJD bapna daire 
mes. Su halde hiçbir ioine yara. 
auyacak olan bunu, benden iste
mekten vaıaeçl 

Ura • Saha susmu§tu. ~ 
yor gibiydi. Ben. içimde çörekle
nen endi§eyf glSstermemiye çalıp 
yor, sakin görünmiye utraııyor 

TURKIYE CUMHURIYET.1 MERKEZ BANKASININ 31-12.1939 TARiHiNDE 
dum. Bir taraftan da: "Ya nw ol• 
mazsa?.. diyordum. o vakit ne 
yapmalı? ilki almaktan vazgec
mekl mümkün, fakat maiarada 
ayaklarından tavana asılı insanın 
söylediği sözler belki doğrudur. 

BiTEN SEl,lZINCi HESAP YILI BiLANÇOSU 
Aktil 

KASA: 
Altın: Safi .Kilogram tS.500.040 21.802.046.69 

B:uıknot 
Ufaldık • 

• • • 
• 

Dalaildeld Muhabirler: 

• 
... 

Altın: Safi Kilogram 678.111 

Tilrk Vrası • . . . • 
N:.ma•t&:1vili kabil ol:n~yan dö-
vizler • • • • • • • 

Hari)Hı.i Muhabirler: 

15.301. 150.-
1.714.287.17 

953.816.81 

19&307.15 

28.192.68 

Altıa: Safi Kilogram 10.012.340 14.083.156.90 

Altına tahvili kai.>il ıerbest dö-
vizler • • . • • • . 21.923.39 
Diğer dövizler ve borçlu Kliring 
bakiyeleri ." , • • • 1J .4?.0 513.60 

Hazine Tahvi!leri: 
Senedat Cüzdanı: 

Ticart senetler • . . • • 
Eabam ve Tahvili.t Cüzc!anı: 

n~ruhte edilen evrakı nakdiye 
karşılıtJ • • 50.574.678.43 
Banka malı • 8.818.363.31 

AvaMlar: 
C.yri Menkune.. (:s l 
Demirbq (x x) 
Hi.aeclmrlar: 
Mahtelif: 

Y'eldlın 

(x) t,193,000 Uraya Slcortalıdlr 
(u)111,500 " " 

d • 

38.817.483.88 

1.180.316.64 

2&.526.628.89 
140.761.38&.-

216..760.2'0·68 

59.3!)3.038. 74 

7.823 &64.18 
1.401.221.92 

9&3AlS6 
4.aoo.000.-
2.m.GS0.43 

'99.02'7.914..30 

, 

1 

SERMAYE: 
ihtiyat Akçası: 

Adi • • 
Fevbllde • .• 
Huıuıt . . • 

TedaWlcleld Banlcnotlar: 

3.817.879.88 
199.454.67 

e.000.000-

Deruhte edileıa 
Altın kartrhklr . 
Reeakont mukabili 

• 140.'781.381-
• 17.000.000..
. 139.000.000-

Türk Lin11 Mnduab: 

Dö..m Tuhhüclab: 
Altına tahvili kabil döv=ztcr 
Diğer dö\izkr ve alaca!:h Klirinr: 
bı'(iycleri • • • • • . 

Mahtelil: 
?rluvakbt ılaca1dılar, depoıito· 
lar, havaleler ve saire: 
Diger alacaklı hesaplar 

IUr: 

2.141.49 

47.214.721.70 

36.074.517.40 
60.9CM5.026.6~ 

Pcuil 
11.000.000.-

10.217.134.25 

2M.761.38S.-

30.369.244.45 

47.217.569.19 

95.979.544.-

2.483.037.41 

499.027.914.Y.) 

H1rbrr ........ Umum Müdürlüiü 
F 

Ben cüzama yakalanmış olabili= 
rim. Böyle olmasa bile zavallı hint 
güzeli 1'Pelinu.,yu ve vücudunun 
etleri parça parça dökülen biçare 
kardeşini kurtarmak için yemin 
etmiştim; sö.ıümden nasıl dönebi· 
lirim? Tutup silfilıum versem: 
~nra halim nice olur? Her tarafı 
binbir çeşit meçhO.l tehlikelerle 
çevrilmiş bu ısı:ız ormanlardan na· 
sı· geçebilirim? 

"Cuhi,.yi nasıl bulabilirim.? Ka· 
dmlar kabilesine nasıl dönebili
rim? Arkadaşlarımı nerde bulur. 
memleketime nasıl dönebilirim?., 

Bu dü~ünceler zihnimden ge-
çerken gôzler.m, Ura • Sahanın 
yClıüne dikilip ka!mıştı. Birdenbi· 
re dev adamın yüzünde bir sevinç 
dalgalandı; ve: 

- Beyaz adam, dedi, dediğin 
olsun! Mara • Sita, ilacı getirir ge-
tirm~ sana vereceğim. Hem sen. 
hem Pclinu. hem de Pclinunun 
kar~i cüzamdan kurtulacaksınız. 
Pelinunun dökülen etleri yerine 
gelecek, çürüyen kafatası kemiği 
yeniden sertleşecek, güzel saçlan 
tekrar uzıyacak, kadınlar kabilesi 
reisini kıskançlıktan kudurtan eski 
;izelliğini tekr:ır bulacaktır. 

Ura • Saha su"1tluştu. Ben. dev 
adamın. beni kulübesine davet 
etmesini bekli>·ordum. Fakat o. 
hiç oralarda delildi. Gôılerini 
"Mara • Sita,,nm .uıakla§tılı tara· 
fa dikmi3, dudaklanndan esraren· 
giz kelimeler dökülerek ayakta du· 
NYCXSU. Kn><Hah>e: 

~o • .._.,..> 
• 



6 H A B E 'R - Akpm Po!tast 

Gayri menkul satış ilanı 
Is tan bul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Ayşe Pamukçuoğlu ile Ummügülsüm Poladkanın 25041 he 
sap No. sile Sandığımızdan aldığı (210) liraya karşı birinci der.:. 
cede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hakkında yapı. 
lan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 ıncı maddesinin matufıı 
40 cı maddesine göre satılması icap eden ikraz senedine Eğrikapı. 
da Hacıllyas, atik Mustafapaşa mahalle:;inde tapu kaydında Fa. 
tihte Mustafapaşa, Hacı İlyas mahallesini11 Ebe sokağında eski 30 
yeni 54. 54 / 1 kapı No. lu evvelce arsa şimdi bodrumu olan bir 
kagir evin tamamı bir buçuk ay mliddetle açık arttırmaya konmuş. 
tur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya gir. 
mck istiycn (88) lira pey akçası verecektir. Milli bankalarımızdan 
birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergiler. 
le belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tell•liye riisu 
mu borçluya aiittir. Arttırma şartnamesi 11-3-94 O tarihinden iti. 
haren tetkik etmek istiyenlere Sandık Hukuk t~leri servisinde a. 
çık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat d:ı 
şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olan
lar, bunları tetkik .ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında 
herşcyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 11-5-940 
tarihine müsadif cumartesi günii Cağaloğlunda kain Sandığımızda 
saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabiL 
mesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icap eden f!ayrL 
menkul mükellefiyetilc Sandık alacağını tamamen gcc;miş olması 
şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak ~artile 
27-5-940 tarihine müsadif pazartesi günü ayni mahalde ve ayni 
saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en 
!;Ok arttıranın iistünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillcrile sabit 
olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirme
leri lazımdır. Bu suretle haklarını b:ldirmemiş olanlarla hakları 
tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. Daha fazla malfımat almak istiyenlerin 39.160 dos
ya No. sile sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri 
lüzumu ilan olunur. 

! .. , .... --Süleymaniye--,

1 
Demir işleri fabrikasından: 

Fabrikamızda çalıştırılacak iri tesviyeci ve tornacılara ihtiyaç 
y;mlır. Talipl<'rin vesikalarile hirliktc müdürlüi{ümiizc 

laıı .................... m .. ii~.~.r~~~•t•la•rr• ................. .O 

DİKKAT 

Emniyet Sandığı; sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek gös. 
tcrmek istiyenlere muhamminlerimizin koymu§ olduğu kıymetin 
yüzde 40 nı tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar 
borç vermek suretile kolaylı1c: göstermektedir. ( 1855) 

Devlet Demiryoltan ve Limanlar1 
işletme Umum idaresi ilanlar1 

Muhammen bedeli 7800 lira olan 1000 kilo kanarya sanın toz boya, 1000 
kllo İngiliz ktrmızıııı aşı toz boya, 3000 kilo İngiliz ye§lll toz boya ile 8000 
kilo Ok11ld Döfer 20.3.940 çar§amba günU saat (15) on be§te Haydarpaşada 
Gar binası. · dahilindeki komisyon tarafından kapalı zart usullle Htın alı. 

nacaktır. 

Bu işe girmek istlyenlerin 585 liralık muvakkat t<'mlnat, kanunun tayin 
ettiği veslka'arla tekliflerini muhtevi zarflarını aynı gUn saat (14) on dörde 
kadar komisyon relsllğine vermeleri 11.zmıdır. 

Bu ıoe alt oartnameler komisyondan parasız olarak dağtıtmaktadır. 
(1577) 

* * * 
Muhammen 1Jedeli 3000 lira olan 25000 tabaka kırmızı ve 

100.000 tabaka beyaz zamklı kağıt 26.3.1940 sah günü saat (11) on 
birde Haydarpaş.ada Gar binasc dahilindeki komisyon tarafından a_ 
çık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 225 liralık muvakkat teminat ve ka. 
nunun tayin ettiği ve11aikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatları lazımdır. Bu i§e ait ıartnameler komis. 
yondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (1853) 

T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 
ikramiye Planı 

l adet 2000 lira. ı= 2000.-llra 
3 •• 1000 " ... 3000.- • 
6 " 12 .. 

40 .. 
75 

210 .. 

500 
250 
100 

60 
. 25 

.. .. 
" 
" .. 

= 3000.- .. 
... 3000.- .. 
... 4000.- .. 
ıı:: 3750.- .. 
... 5250.-" 

Keş ideler: 1 Şubftt, 1 Ma. 
yıı, 1 Ağuatoı, 1 lkinciteşrin 
tarihlerinde yapılır. 

1 
Oksürenlere Katran H ıkkı Ekranı 1 

• Hakkı Katran P3Stilleri de vardı• J 
Pııı:-is ve Londrada olduğu 

ıibi şehrimizin BAKER rna. 
ğazal:mnda da kadın manto 
ve roblan için yünlü fantezi 
kumaşların kostüm 

1 iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLOGONDEN 1 
ve tay. 

yörler için Tweed kumaştan- Muhammen B. % 7,5 teminatı Eksiltmenin 
nın en zengin çeıitleri ve u. 
mumiyetle kadın ve genç kız-
lar elbiselerini alakadar eden 

Cinsi Miktarı 

Galon mantan l.125.000 
Şarap mantan 1.500.000 

Lira Kr. Lira Kr. Şekil saati 
sır 11250 844 Pazarlık 14 

14085 1056 14.30 
yünlüler teşhir edilmekte ve Rakı mantan 10.000.000 33.350 2501 Kapalı z. 15 
her yerden müıait şartl2r ve Şarat mantan 1.500.000 .. u.oR:ı 1056 15,30 
ucuz fiyatlarla satılmaktadır. Galon mantarı 300.000 

" 3.000 225 Açık eksiltme 16 
Fıçı mantarı 100.000 2.3:-;Q 176 li,30 

- -- l - Numune ve ıartnameleri mııclblnce yukaraa yazılı altı kalem mantar hizalarında yazılı usullerle ve hiza 

r-•' ... , 
Dr. ıCEMAL OZSAN 

lannda yazılı saatlerde satın alınacaktır. 

il - Ek.sııtme 15/Ill/ 940 cuma gtınU Kabatll.§ta levazım ve mUbayaat şub<!slndekJ alım komisyonunda yapıla 
caktır. 

Urolog Operatör Beyoğlu lı· III - Şartname ve numuneler hergün adı geçen komlııyondan ahnabillr Yalnız rakı mantarına alt şartnHme· 

TESilt A·N """ 1 

8 AŞ, D t Ş 
NEZLE, G R t P 
ROMATiZMA 

SOGUK 
ALGINLIGI 

ve bütün a§r•lrtrrnı derhal keser. 
Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

.. Fak at azizim takdir etmelisirı~ 

O, ŞAYANI HAYRE1 
BİR CiLDE MALİKTİ 
"· ~-

Iler gittiğiniz ycrtlC erkcJ,Jerin 
trıl<dir 'c kacJınların gıpta nauırla
rile bal,malarmı arzu eder nd~lniz ! 

Her akşam ya tmazdan evvel cild 
unsuru olan pembe renkteki To • 
kalon Kr<>minl kullanınız. Terkibin
de Viyana Üniversitesinin meşhur 
bir profesörü tarafından keşif ve 
"Ui()("cl" tabir edilen tabii ve ihya 
edici kıymetli bir cevher vardır. Siz 
uyurken cildinizi besler ve genç
leştirir. Her sabah uyandığınızda 
daha ~·umuşak, daha güzC'l ve dn· 
ha taze bir cilde malik olur ve bil· 
tUn çizgi \"e buruşuklardan kurtul
muş olursunuz. Gündüzleri de yağ. 
sız bnyaz renkteki Tokalon Krrmini 
kullanınız. Terkibinde şayani hay· 
ret bir surette ciTdi bcsl~·en ve 

tiklal caddesi 380 numarah 
Ohan yan •ı>•rtman1 Burıa 
Pazan 

ter on Uç kuru§ bedelle verilir. · • 
IV - Kapalı zarta iştirak edeceltlerın mUhUrıu . teklif mektuplarını kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme parası 41••••211••111•!ZI•••••••••••••• 

makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva etlecek kapalı zarnann eksiltme aaatlnden birer saat evveline ka 1 Tu·· rk H K ..,• •11 üstii. Tel: 4.1.2.35 

&••• dar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri pazarlığa gireceklerin de % 7,5 gU,·en111e paralarllt ava urum Ll 1 ılııl 
mezkQr komisyona gelmeleri. (1283) 

Ada-na-beledı·ye rı·yasetı·ndenl * * • Hava Gft"'ı·kAı1· çHta•zgı-rı'ama yuvası I - 19/ 2/ 940 tarihinde 1000 M3 tam boy t:ıhtaya talip zuhur etmedi- Ç.U 
Gazoz şişesi ve Gazoz kapsülü satın alınacaktır. ~ınc1cn yeniden pazarlığa konmu~tur. 

II - Pazarlık 11/ Ill/ 940 Pazartesi gUnU saat 15 de lstnnbulda Kaba. 
1 - Adana belediyesi gıızozhane ihtiyacı için gerekli olan on bin adet tafta Lcvaztm ve MUbayaat Şube.sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

gazoz ı;l~esl He (900.000) adet gazoz kapsUIU açık ek.slltmo suretUe aatın 
alınacaktır. m - Şartname ve eb'ad liate.sl her gün aözU geçen Levazım Şubesi 

\"ezne.slnde 220 kuru§ mukabilinde alınabilir. 
2 - Şişelerin muhammen bedeli beher adedi ı 7) kuruş kapsUIUn beher iV _ Pazarlığa l§tlrt\k etmek islıyenler muayyen gUn ve saatte t;Cı 7 ,5 

bin adedi < 225) kuruştur. gU,·enme paralnrile veya bantta temln.-ıt mektuplarlle ve d!Jer kı:ınu~I vesa-
3 - Şişe! rln muvakkat teminatı (521 buı;uk Ura, kapsUllerin muvak. , ikle adı geçen komisyona ı;-clmeleri. 

kat teminatı {152) liradır. 

4 - İhalesi martın 26 ıncı salı gUnU saat on beşte belediye encümenin· 
de yapılacaktır. 

15 - Satın alınacak şişe ve kapsUllere alt eartnameler Adana belediye 
rel•llğ!ndcn parasız Jstenebillr. ' 

G - Talıplcrın ihale gUnU muayyen saatte muvakkat teminat makbuz 
larlle ticaret odası kayıt ve.sil<alarile birlikte belediye encümenine mUracaat. 
lan ıı:ı.n olunur. { li&I ı 

p 
Ankara Caddesinin en işlek yerınde 

Kiralık dükkAn 
Vakit Matbaası rdaresine müracaat 

V - Kereste sif olarak teslim cd"lebilir. 

,,. • • 
Sessiz ya7.t maldnesi fi Adet 1080 81.- Açık Ek. 14 
Bileme makinesi zım. 300 ,, 
para ta,ı \·50 takım" 
lı.'.azaln kola.sı :>OOO Kilo 
Soda ııooo ,, 
ıAıtapon .. rnlitcahhlt'' 
"hesabına" R84 

SllpUrge bUyUk boy 3000 Adrt 

2040 1~3.- •' 
2::n ~o 168.56 .. 

3!)2 40 :.::9.43 

Pazarlık 

"Mlltrahhlt hesabına" .. 

14,30 

115 
15,30 

16 
lG.30 

I - İdaremiz için yukarda ctns ve miktarı yazılı 6 kalem eşya satın 
alınacaktır. 

il - Eksiltme 13-Ill-940 çarşamba gUnU 1'.abntn~akl Lcva%ım ve 
MUbayaat şubesi alım komisyonunda yapılacaltlır. 

UI - Şartnameler her gUn &özU geçen şub<!den parasız o!arak alınabl· 

llr. 
iV - l:ıteltlllt·ı ln cluılllrne ıcın tayın ollııııın ı;lln vı :ı:ınttıı 

misyona gelmeleri. "J::iOl" 
uıezl:ur ı.o-

ı - 1939 senesinde ort..'\ okuldan mezun talebeler, Jll: 
2 - Bu sene orta okullardan mezun olacak talebelerle~~ 

3 - Halen liseye devam eden ta~ebclerden hava gedtldisi ,uıd• J1 
yenlerin T. H. K. nan Cağaloğlundakl merkez şu~ ..... elif•~ 
larına başlanmıştır. Yat haddi en az 16 ve en çol< ~ ,,V 
20 y:ışma kadar olanlar ihtiyat kaydedilir. 16 - 18 r.~ 
arasında ktl.fl mllttar talip çıkmadığı takdirde bU 

yatlardan lltmal edileeeklir. (1813) 

..----------v A K 1 T matbaası 
·Jel' Kitap kısmını yenı 

tanzim edip açmıştıı 
Kitap, mecmua, gnzete baaat· 

........ T.a.~b ••• ·ı.e~aİİİmmımnlal.ııldmizm~İwiİiıiliımlmeİrıİ·ia•la•r•·.,. 


