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llibentrob-un Romada ltalyayı harbe 
~rmeğe kandıramıyacağı umuluyor 
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Musolini, Na_zi - Bolşevik 
t8biyesine kapılmıyacaktır 
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~l!ıaln ~ w w ! 
fi tlf ınllhar ~t<lı;~ı n SC\"ıJlgi de. ! 
~ Ortıon b rır 'c ~alr Orhan Scy. İ 
ııı ... ~l"'-l a llg\indcn itibaren Jla-
1'dır. l'a.."lnta katılmış bulun-

l,)'~tli muharririn: 
~ lr enç §airlere 
~ .. j tqıı bir ba~. 
)ft~ e~haaını taııyan 

••ını hu .. 3 .. c·· gun un· b sayfamızda 
~ ı:ı_ ulacakaınız 
....... '"">'fi 
~ llt--'Utı. Yaztlannı "Haftaı1a 
ı..,:,le 'hıt•tığı altında yaza. 
ll~e bt.gtın ~?r P&zarlesl gaz~. 

l'ef'de ku Yazııııınm hu!nn
ı;ıkacaktır. 

~'-.::::: 

.\ıı1c,ta 

Parls, J l - Dündenberi Ronıa. 
da bulunan Alınan har;ciye nazm 
fon Ribentrop dün Roma:ra vasıl 

Sovyet - Fin 

Sulh 
müzakereleri. 

Sovyetler mütare· 
ke istemedıler · 
Helıinki, 11 ( A.A.) - :Fin si· 

yasi mahafili, 'Finlandiyanın her 
zaman olduğu gibi şimdi de is· 

( n.-,·amı 6 mrula) 

~I l°ll Selnıi 
1-l'ıf,,. lll'lrıa llc>\ş olan Fransız \'C ln.~ili.r. lına ~"""r:ıllrri l\lakıulıtrlarla 

' l ııJcarkı ::n. <' dil orlar. \'.u~amba ~iiı•ıi .\rıkaradaıı a~ rılııcak. 
l\o;ını ('U~llliJc İngil;z gcucrnlinl "Cnrl kurma\' iklnri n-isi 

• lld" e • 

Erzin c ;~ ;~ ... >hn•G;;i·~·;·. i~''Ci~~~ iliz 

YOicu ;~~~!~~ il~~"~!v!~! 
tı Oidemiyecek •a•İı::~~; • .;,eılenk 

~\ll'll" ı~n yazıyor:~ 1 •ıhJı t L _ Herman Göringe sordıım: 
d-.ı L .. _ a. uakımın. 

Q~ı• l ·· - Bombanl.onan tayynrclerl-
a. •• •• q, uzunı 

-i>ı ~oruldij ~ nin yalnn: askeri hedefleri bom. 
~tt· kara 1 ~ ba.rdıman etmelerine sür&tlerl 
~t~·tıir1, iki~ - lcra \'ek'Il . ı manidir. Atılan bomba, l)i nişan '•u 1rıcana -~ bir ka ı .en he· almamamak yüzünden meMli be • 
..ı hı &tdilnı . rara kadar nim b:ışm1a da rarpııbillr. Bu tak- ~ 
'llt .• ; · Raze•--· esıni nıen"tt•W• . r ı ., it ~r"İn ~ı haber '" ıgını ~ < tr< e n~ yaparsınız . 
t }'olcu tana elem· \'ermekte· ~ llcnnan Görin~ l"e\ab \'erdi: l 
.,~'il \' ~akli de lf)·oıu vasıtasi· ~ - Hususi bir tayyareyle <'ena-
a erıızne . Yac:aktı B ? ze meraslminize telcnk atarım! 
~/ıtıkazın ,~n~ sebeb I~~ . u ka· S~ """"""~' 
ı. 'Ilı a ., Ql"'nl ' ~rzıncan· 
~o~,,:<>~;" e•'in Rerlint111ki .wn ln.ır,iliz .~tffrinin -~ ış \e tıro'u , kaldırıl· 

nı ~in d -~.ı ~thhatm şayam dil.-kr:t /;fl'ıır.larıııı "Son 
u~uncesidir. Dakika., gazetesinde olwyımıtz. 

olduktan bir saat llOnra l'dusolinl 
tarafmdan ka.bul edllmil ve İtal
yan başvekili ile bir buçuk aa.at 
görüşmüştür. Mü1Akatta Kont Çi
ano ve Almanya.rırn Roma elçisi de 
bulunmuşlardır. 

tl.K TEBLtflı. 
Bu mUlaknttan sonra n.şağıdak1 

:-r.smt 1 ehliğ nc~rcdilm.iştir: 
"Mıısolini, kont Çiano ile Alman. 

yanm Roma bUyük <'lçiıtl hazır ol
ciu~ıı haldi', Alman haricl\'C naımı 
fon Rlhntropu kabul o<lerek bir 
ıınat 15 dakika stircn 11:unimt lıir 
mili l·atta btılunm'ı~tur. 

dmıftfi) llı:hlcl filr bill'f(.. 
kat '-ukubulacaktTr,,, ,.fı11tMiif tm?ımlriHm malatrı Trrat nro1tmn3nn '1tr ., .. .)'t*ı1arn .f ra"ddtlm- ııt yollarla ntlaeıkliıra 

Ahşap· "iii3halleler 
RUGtll\-XO GÖRÜŞ!HEl,Jo:R 

Ribentrop bugUn saat on birde 
papa tarafından kabul l'dilerek, 
sonr.ı Muso1ini Uc tekrar görüşe· 
cek ;c gece saat }irmi birdo Ber· 
line gitmek ilzere Romadnn ayn. 
lacaktır. 

AUIAN\"ANlN l\IAKSADI 
Londra siyast malıafilinin kana· 

atine göre vaziyet şudur: . 
Almanya btiyük bir askeri hare· 

kctt2 bulunamıyor, Ablokadan sok 
mütec.ssirdir; &H'yetlerden büyük 
bir ııcy alamıyor. Bunun i~in lt.al. 
:;ayı harbe sUrüklemcğc çalışacak
tır. Almanya, kömür meselesinden 
dolayı İngiltere ilo ltalya arasın
da çıkan ihtiliıfın bir vcmlc tcşldl 
00(.'('cğini ümid ~dioyrdu. Fakat 
dUn akşam Ilibenlrop yola çıkaca
tı sırada hu ihtilaf hallcdjlmiştir 

Bir kısım binalar lJıkılarak 
Parçalara ayrılacak 

CDe,·am1 6 mt't<la) 

Bu İşe 22 milyon lira 
sarfedilecek, hükumet 

bir kanun layihası 
hazırlıyacak 

(\'azısı 6 nt'ıda) 

Seferberllkte Türk kadınının 
yapacağı hizmetler 

Mılli Müdafa.=ı mükellefiyeti· 
kanununun 

projeleri 
Ankara, 10 - Milli ~üdafaa 

mükellefiyeti kanununun ıcap ve 
Jüzumwıda tatbikine geçilebil· 
mek için bu kanun hükümlerinin 
emreylediği nizamname projeleri 

. 
nızamname 

hazırlandı 
hazırlanmıştır. Bu nizamnameler 
içtimalarını tamamlamak üzere 
bulunan Askeri Şurada müzake
re edilmektedir. 

( llf'\'ıtmı fı mrıdn) 

Ucuz tarifelerın · ıatbıki üzerıne 

Büyük sinemaların ha-
sılatından senede 30 
bin lira eksilecekmiş 

Ankaraya tekrar bir mümessil gönderen sinema
cılar sanıldığı kadar faz la kazanmadıklannı ve 
bu gidişle iflasa sürükle neceklerini söY.lüyorlar 

,(Yamı 6 ncul&) 

1 Bir Japon 
ı· Zabıta Romanı 

ünümüzdeki çarşamba günü ta
nınmış zabıta romanı muharrirle
rinden GOS OHA Vi'nin mükem
mel bir eserini vermeye başlıyaca· 
ğız. Bu eserde yalnız c~raı-lı bir ci
nayetle değil, ayni zamo.nda yep
yeni bir havayla karşılaşacak, Ja
pon adetlerile,Japon es rarile, Ja
pon karakterile lcarşı karsıya bu-
luna~aksınız: -

I~tc romandan bir po.rı,:a: 

Grllnl'lk tltr~i adını la~ıl an <ri'hıha dlrrlnl ı;rrptı: 

- Klku San, hilııı S1111,! llrrlıııl SU • GULU ı;ay
haneıılno gltmellı.in. Or:ıdıı eni hlr nıil~te.ıi bekliyor? 
dl~c bağırıyordu, Hıııııınla twra ber Gelincik rl~etf ba 
leni ~lml!J, dalın bud.lluca olan kızı çağıran m~tert
ııln kim olabllect•ğlııl d U,,iınUyordu. l"nknt Klkuyu ı.. 
tlycn ono aaıl hmıllc 1:.te.mlııli. Tıı.bli budala kız im
di korkmaya başlamıııtı. Gcllndl< tlçeğl de böyle 

1 ~ 
dala bir kızı mu,ıerlye göııd .. rlrse, e\·lnlrı ıöhretlnla 
bozulmasından korkuyor, semizce \ilCUdlle k 

-oıuyor ft 
ma\1 renkli ltlf'DleU klmonosunan elekleri uçuyordu. 

13 mart 1940 tarihinde HABER 
sütunlarında 
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Durdu, salonun kadın vü cutlan yığılı bir köşesine 
baktı: "- Ah, dedi, bur ada müthiı bir intizam
sızlık hüküm sürüyor. Bu akşamdan itibaren Ma
jestelerinizin her birine ayrı ve değİ§mez yerler 
göstereceğim.,, 
Ewelkı tefrlknlııruı bUl48asıı 

Krul Puzol, Akdcnlz. kıyılıırmda 

Jl'nuı:ia ile lııp:ın,> ıı nrruıındu çok gtı.. 

sel lkllmU bir memh~ketln mutlak 
laUkllıudııl'ıdır. l\lutııırrlr temln l"dl· 
7or kJ burueı bı:ı;t lh:ı.neıılnde vUcıut 

IMılmu:ı bir .>er değlldlr. Trlfem l11mJ
lll taşıyan bu m emfoketln b11rltalar
da ı;öııterllmt'mt!Slııln ııcbebt llldece 
kısku111;lıktır: ııt•)) ııhl:ırın bu ı;üu-1 
JCre ııkın 1ıtmı-lı-rlııılcn ba1kıt Wl'm

lekl'tlcr korlttuklıırı lçln mt'vcudly~ 

tini ı.ıuyurnınınap çalııımı:ılar ve bun 
da nıuvatfıık olruu:ılıırdır. 

• Kralın aara;tı Uç blııııdan mUtqek. 
kJlıU. Harem dairesi kralın oturdu· 
lu blnıı Uc nııurlar mecllslnln wp • 
lıııdığı blnnnın nı ın:ııı idi; öyle ld 
kralın oturduğu daireden uaz.ırlarm 

)'1Mluıa gltnıelt için mahalduık ba • 
l'tlmdcn ı:cçmr!ll IA%.ım:ıa. Jlu sebeple 

ıııc blr r.amıın nıızulıır meclJalno "*· 
dar gldl!Ule:ıdl. 

Uareınln bAımda .abık cebir boca-
• ve proteetan pupazı Tııkal lıoşha. 

l'CJDağl\aJ vıız.lfcslle bulunmuktaydı. 

Bu adıımın burCl111lA"alıAınıı dofuııtaaı 

lılr ı.tıdad.ı vardı. 

Krıtlm kıu pren!lll9 Alin, bUttın Trl· 
femll luzJarm ııerbeatlelııe mııllk cl&
llldJ, 11.> lnmcte mtıeburdu, batta onu 
temslye Mlfımu!a blle mecbur udlyor
lau'dı. 

H.ral, bir ırtın Mrnymm bahoeAlnde 
tebaueının dılvıılurı IUll<kınıba bUkUm. 
ler veroıekle meegulkeo kır.mm meo. •w blrlslle kaçtığını günderdlğl mek. 
&uptwı üğre11c.rek aleUUıele araya 
kotu)or. 

Fakat karanırzdl1', ne )'Bpmak 
l1zımgclooeğl.ııl blr tUrlU ta.)1n edo
DÜ.) or. 

-V-
Pozo1 böyle dilşOnnrken batnn 

saatler de dördü çalını~ ve saat 
'41nının son darbesinin son ihti· 
zazı henüz dinmemişken Taksi e
linde kilçUk bir zil. haremin büyük 
salonunu dolaşmağa başlamı§tı. 

Btitün kaaınlar istemiye istemi
ye uyandı. Ekserisi, yan kalan 
rüyalarına tekrar devam için, fa
kat buna müsaade edileceğine ü
mitleri de olmadan, dönerek tekrar 
uyumak istedi. 

Başharemağası: 
- Bayanlar, dedi, uyanma sa

ati geldi. Artık uyumağa hakkınız 
yok. Kalkın bakalım. 

Yalvaran se;;ler ışitildi: 
- Hayır! Hayırı 

Taksi s<>ylendi: 
- Talimatnameye karşı mOcade 

le faydaSJzdır. Her şeyin bir zama· 
nı var. Rüya görm:!k zamanı ayn, 
)'aşamak zamanı ayndır. Haydi 
kalkın. 

Durdu, salonun kadın vücutları 
yığılı bir köşesine baktı: 

- Ah, dedi, burada müthiş bir 
intizamsızlık hüküm sürilyor. Bu 
akşamdan itibaren Majeste'.eri· 
nizin her birine ayn ve değişmez 
yerler göstereceğim. bu yerlerden 
öğle uykusu zamanında aynlmı
,·acalcsınız. 

Salonda. tehditle dolu bir bakış 
la derhal yatışan bir itiraz uğultu
su oldu. Taksi b:ığırdı: 

- Susunuz! S5:1erım sıhhi in· 
ııbati ve ahlaki mütalealardan 11· 
ham alıyor. Böyle de olmasa o ge
ne fı.k iUinedir. Çü,.' ı; mukaddes 
kitapta "kanunlara ve emirlere u· 
)'arak yaşıyacaksın .. diye yazılı· 

-Kimin namına? 
- Prensipler namına. 
Taksi bu milnakaşaya devam e

demeden talimata yeni bir muha· 
Jefet onu yerinden sıçrattı: 

- Şekerleme ha! Saat dördü on 
geçe ~kerleme yiyorsunuz ha? 
Halbuki ikindi kahva! tısı saat beş· 
te. Yemek zamanlarının haricinde 
herhangi bir gıda almak kati su· 
rette yasak. 

Majestenizin yarından itibaren 
dört gün müddetle bahçede dolaş· 

maktan mahrum kalacaklannı ha· 
ber vermekle elemliyim. 

Bir başkasına çattı: 
- Sizin için de ayni ceza ma· 

dam, çilnkil bir kitap okuyorsu
nuz. Kitap okuma~a ancak saat 
beljle beş buçuk arasında milsaade 
var. Saat dörtten beşe kadar uy· 
kudan uyanış ve tuvaletle meşgul 
olacaksınız, bwıu bilmeniz lazım· 
dı. 

Böyle cezalandırılan genç krali · 
çe cezasını, ses çıkarmaksızın, kar· 
§Ilall)3dı. Kralın, zevcelerine söı 
söyleme ve tavu ve hareket husu· 
sunda verdiği serbestiyi kullana· 
rak: 

- Şahsınız hakkında ne dilşiln 
düğümü size söylemiyeceğim. Çiin 
kil bu takdirde kendimi yeniden 
ceza!andmlmak vaziyetine sokmuş 
olurum. Fakat nazarınızda edep 
ve terbiyenin ne kadar aziz oldu· 
iunu bildiğim için ceıalandırılmak 
korkusu olmadan gözlerinizin ö· 
nilnde buna muhalif harekette bu· 
lunacağım. 

- Madam.-
- Hazırlanın. Sizi evvelden i· 

kaz etmek tenezzülünde bulun· 
dwn. 

Kraliçe tehdidini sözleri'.e de 
tatbike başlayınca Taksi geri çe
kildi: 

- Madam. merharneten .•• 
- Size bu söylediklerim gayet 

güzel şeyler. Neden onlan fenaya 
alıyorsunuz? 

- Ebedi ruhunuzu nasıl bir la· 
net ve cehennem uçurumuna attı· 
4mızı hissetmiyor musunuz? 

- Genç kadın: 
- Heyhat, dedi, hayırt 
Ve ilAve etti: 
- Devam ediyorum. 
Fakat Taksi, daha fazla aaya· 

namadı, bir rezalet havası içinde 
kaçtı. 

Onun gidi~ini bir a1kış sel~mla
dı. Tam o anda Pozol görünmüş· 
til. Bu sevincin sebebi kendisi ol· 
duğunu sanarak memnunane se
ıa.m verdi. 

Şimdi gürültü içinde olan bü
yük salonu gene ayni tatlı gölge 
doldurmuştu. Lakin batan güneşin 
ışığı bu gölge içine şeffaf kınnızı 
bulutlar üflilyor, kadınlar bu ışık 
içinde altın rengi tU:ler giymiş gi· 
bi gö:ünilyorlardı. Bunların için· 
de ayakta olup başları karanlıkta 
kalanlar vardı. Hasırlara uzanmı~ 
o!an bir kısmı da, alevden ışıklar 
altında emayeler gibi, resme::lilmi· 
şe benziyordu. 

dır. Keyfe göre yapılan her şey <Sona ynrmJ 
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ABi;n;~~b;kli;;di;ın' Bükreş elçimiz Hamdullah 

30 hin ııra Suphi bu sabah şehrimize geldi 
Bazı armatör müttefik. 
lerle mukavelelerini 

yeniliyorlar 

Akdenizde müttefikler hesabına 
eşya nakliyatı yapmakta olan 
Türk armatörlerinden LOtfı Yel· 
kenci de Fransadaki temaslarını 
bitirerek Marsilyadan dönmilştür 

Marsilya ile Cczair liman'arı 
'arasında çalışan her Tilrk şilebi a} 
da memlekete 25-30 bin liralık 
döviz temin etmektedir. 

Bu seferlerin yasak edil~i 
hakkında henüz bir karar çıkma· 
dığından mukavelc~erin yenilen
mesi hususunda ala.kadar müesse· 
selerle mutabık kalınmıstır. 

Akdeniz nakliyatına beş Türk 
silebi tahsis olurunu~tur. 

Andre Siegfried 
Maruf profesör konfe· 
ranslar vermek üzere 
memleketimize geliyor 

Ankara, 10 ( A.A.) .- Angle 
Sakson mi.letlerini en iyi tanıyan 
ve 1924 de neşrettiği bugilnkO tn· 
gıltere. 1927 de neşrettiği, bugün· 
kü Amerika isimli eserleri büyük 
bir muvaffakiyet kazanan meş· 
hur konferansçı Anclre Slegf ried 
mühim iki konferans vermek üze· 
re 16 martta Ankaraya gelecektir. 
Modern memleketler siyası ve bil· 
gi ve medent terbiye mevzulu bu 
ilk konferansı 16 mart cumartesi 
günü saat 17 de Ankara halkevlnd" 
r.ana}; inkılftbının halihazır üze· 
rindcltl tefekkürü mevzulu ikinci 
konferansı 18 mart pazartesi günii 
Siyasal bi'.giler okulunda verecek· 
tir. Siegfried Ankaradan tstanbula 
giderek diğer konferanslanru ora· 
da verecektir. Paris siyasal bilgileı 
okulunda profesör olan bu konf e· 
ransçı Fransız kültUrilnün en 
mümtaz simalanndan biridir. 

Gümrük anbarlarındaki 
e§ya 

Gümrük anbarlannda sahipleri 
'tarafından muhte'. if sebeblerle terk 
edilmiş ve senelerd:mberi birikmiş 
muhtelif eşyanın kıymeti milyon· 
larca liraya baliğ olmaktadır. Bu 
eşyanın satışında da taliplerden. 
tedarik formalitesi uzun ve müşkül 
bazı vesikalar istendiğinden mal· 
tar sürat~c saulamamaktadır. Bu 
yüzden de bir kısım eşya bozul· 
makta ve zarar görmektedir. Al~
ka:larlar bu e,yanın süratle tasfi· 
yesi için gümrük kanununda bazı 
tadilata lüzum görmektedirler. 

Yeni zelzeleler oldu 
Ankara, 11 - Gelen haberlere 

göre, dün sabah saat 1 ile 2 arasın
da Ardahan ve köylerinde hafif 
rer sarsıntıları hissc:iilmi~tir. 

Dün 12.40 da da Bayburtta iki 
saniye devam eden şiddetli bir sar· 
sıntı olmuştur. 

Bayburtta 8 mart gecesi 21.45 
şiddet:i ve 9 mart günil de 10.15 
de ve 10.20 de hafif yer sarsıntı· 
lan kaydedilmiştir. 

Evvelki giln 14.46 de lzmirde de 
amu<it bir zelzele o!..."llu~tur. Hasar 
yo!ctur. 

Zelzele felaketzedeleri için Romanyada topla
nan para iki mil yon leyi buldu 

Türk - Romen ikhsadi münase
betleri inkişaf ediyor 

Bük.reş bilyük elçimiz Hamdul· 
lah Suphi Tannôver hüktimeti· 
mizle temas etmek üzere bugünkü 
konvansiyonel trenilc şehrimize 
gelmiştir. 

Hamdullah Suphi, mezuniyetle 
geldiğini, yarm akşam Ankaraya 
gideceğini, bir hafta sonra Bilkre
şe dön~ini bir muharririmize 
söylemiştir. 

Rômanyamn Türkiye ile milna· 
sebetleri, çok do tane oldu~ bil· 
diriliyor. 

Roman yada, zelzele f e1fıketzede
lerl için toplanan para iki milyon 
leyi bulmuş ve bu yardım hare
keti umumi bir alfı.ka ,.e sempati 
ile karşılanmıştır. Zelzele mınta
kalan için gönderilen Romanya 

Ur fanın iktısadi 
vaziyeti 

Elektrik şirketi İ§çileri 
dört aydır ücret 
alamamı§lar 

Urf it, 10 ( A.A.) - Dört gün· 
denberi şehrimizin iktisadi duru· 
mu ve iş kanunu tatbikatı etrafın· 
da tet.kikatta bulunmakta olan 
Diyarbakır mıntakası iktisat mü· 
dürü, bu tetkikat esnasında elek· 
trik şirketinde dört aydanberl işçı 
ücretlerinin \'erilmemiş olduğunu 
tesbit eylemiştir. 

Bunun Uzettne va intn T1ya un 
de bir toplantıda iktisat mUdürli 
~irketin vaziyetini kurtarmak için 
alınması l~mgelen tetbirleri izah 
etmiş \'e müessisler bu tavsiyeleri 
memnuniyetle kabul eylemişlevdir 
ve ilk iş olarak da i~i ilcretlerinin 
tesviyesine başlanmıştır. 

İktisat müdürü iktisadi durum 
etrafında şehrimiz tilccarlariyle 
temas ve gôriı~elerde bulurunak· 
tadır. 

Yol parası 
Memur ve müstahdem· 

lerin maa§larından 
kesilecek 

Yol vergisinin tahakkuk ve tah 
sil tarzında bazı de~işiklikler ya 
pılması muvafık gôrülmüşttir. Ye· 
ni usule göre, bu vergi ücret ve 
maaş sahibi memurlann maaşla· 
nndan kesilecektir. Simdiye kadar 
mükelleflerin yol vergisi oturduk 
lan mah:ılle mümessillerinin hazır 
\adıklan tahakkuk c~tvcline görf' 
tahsil ediliyordu, fakat bu ~tvel 
terde yapılan bazı hataların tah· 
si:atı güçleştirdiği görülmU~tilr. 

kerestelerinin değeri 100.000 lira 
dan fazladır. 

Romanyadan göçmen olarak 
gönderilecek ırkda~larımızın mik· 
tan 100.000 ki5i kadardır. Geçen 
yaz ancak 3500 muhacir getirile· 
bilmiştir. Bu sene yazın umumi 
ahval engel olmazsa muhacir mik· 
tannın arttırılması için şimdiden 
tedbirler alınması dii;ünülmckte 
dir. 

Türk - Romen ticarl münase· 
betleri normal bir halde ve kliring 
hükümleri dahilinde yapılmakta 
ve iki memleket tacirleri karşılık· 
lı olarak iş hacmini çoğaltınağa 

çalı§makta::lır. Petrol meselesi ta 
mamile hal'edilmiştir. Romanya 
bütün ihtiyacımızı temin etmek· 
tedir. 

Küç~k Sehir 
Haberleri 

• Bulgar bandıralı Çar Ferdi· 
nand vapuru evvelki gece fırtına 
yüzünden Bozcaada clvannda ka 
raya otunnuştur. 

• Geçenlerde Modada vukubu· 
lan heyelan hM!sesinin be!ediye 
fen heyetince üniversite jeoloji 
profesörleri tarafından tetkikine 
lüzum görülmil~tür. 

• Gazi köprüsünün tesellilmü 
i~ile meşgul komisyonun Nafia ve· 
ktlletine örnlera gı rnpvra :goıe. 

'köprüyü· teşkil eôen 28 dubanın 
boyalan, ikinci defa boyanmış ol
duğu halde gene bozu'muştur. Bir 
defa daha boyanması lilzwnlu gô 
rülmüştür. 

• Silfıhtarağa elektrik fabrika· 
smda yapılan yeni kazan dairesı 
bitmiş ve 1 milyon 100 bin liraya 
mal olan bu tesisat sayesinde fab· 
rikanm kudretı 30 bin kilovat ar· 
tarak 70 bin kilovata çıkmıştır. 

• Izmitte sarhoşluk yüzünden 
ttr cinayet iş!enmie, Karacaso· 
nun Me'.encurna köyünde. topla· 
nıp rakı içen delikanlılardan Meh· 
met tabanca ile 16 yaşındaki Hay· 
nyı ö!dilnnilştilr. 

• Kocaeli havalisinde bu sem> 
tütün rekoltesi 1 milyon kilo ka 
dar tahmin edilmektedir. Piyasa 
açılmış ve ilk mahı:ul kilosu 65 
kuruştan muarne'e görmüştür. 

• Ulud'.lğda yaz ve kış sporla· 
nna müsait bir yerde kurulması i· 
çin bir komite seçilen 50 evlik bir 
mahallenin inşasına talip o'an ba· 
zı yapı kooperatifleri da~cılık klii 
büne müracaat etmişlerdir. 

25 seneden fazla hizme· 
ti olanların maluliyeti 

-----fena. yüksek makam'a:ın tasarla· ---------

dı~i:•;.~;·kiı~ doğ:dur. JllOPiimcek HcsY.cDuc! 
- Affetlersiniz efendim, dedi. 

ııiçin bizi sc;me1't~ serbest bırak· 
mıyorlar? Ben hasır üstünde. kıı 
kardeşim ise bir h:ı1 ı lizerinde yat· 
ma~ı seviyoruz. Bize aksini emre· 
derseniz bu kimseye zevk verme 
dikten ba~ka bizi mahzun edecek 

Ba::lema her semtteki tahakkuk 
ve tahsil şubeleri mahalle müme-; 
sillerile temasa geçerek her mükel 
tefin çalıştığı daire. müessese ve 
ticarethaneyi tespit edeceklerdir 
Böy1ece her mne~ese yanında me· 
mur veya müstaru:lem bulunan 
kimselerin yol vergisini ke!lccektir 
Tahakkuk \'e tahsil işlerinin böy· 
lece daha verimli olacaP;ı tahmin 
edilmektedir. 

Askeri ve millki tekailt kanun'.l· 
nun üçüncil dereceden malfıl olan· 
tara ait hükünılerinin 25 senedeıı 
faz1a hizmette bulunanlara tahsi'
edilecek tek:ı.üt ve malOliyet ma· 
a~lanna tatbiki şikayetleri mucip 
olduğundan kanunun buna ait 
fıkralannın tefsiri için Büyfıl' 
Millet Me"1isine müracaat edil 
miştir. 

- Oy!e tazım. Sizin aklınız er
mez. Siz iyiliğinizin nerede oldu· 
~nu bilmezsiniz, }'Üksek makam
lar iyiliğinizi size arzunuza rağmen 
verir; onun rolO bu ... 

- iyi ama bu iyiliği istiyen yok · 
aa? 

- t&tre rnakamınm hakkmt 
)'alna kendisi müııakap edebilir? 

tıMART:_!~ 
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i idareaindeki 
intizamsızlıklar 

1 ııııcO 
f Dc,·let Demiryollan Dokut dJ 
! fsJctmc ld.&reıJıuıo bu sa~ 
• uıJ'• : b:u.ı lntlromsız!ılılar oınıu;o ~! 
i Anupadruı Seınplon ~ıı ııııı"' 
i gelen transit yoıcuJ.aruı b tlJ)'", 
~ lluk.lan \ll.&ond.:uı çııunadıtJl ~! 
: dıırp:ış!lya pdecck motöre ~ I 
! göturillmeleri için mut.ad ' il" 

1 
~ tren Slrkccl garında.o rıbtıııı-~ 
l rekct ettlrllmlotlr. ~~ 
i yolda. prh yolculara rıl'"' 
! motörUn bulunduğu Sirkeci ,.,. 
j mı arasındakl bathn btrtBl<::,U,_ 
• gonlarla kapalı olduğu öğ -1~ 

rel< r;erl dönWmllştlli'. ıt tPV 
tren yolun açılması için bir ,- f' 
det bııkleWml'tl Buna rsıııı 1" 
nilno ~eçllemlycn bu ,·asi)~ 
zünıleu tr:uuılt yolcular ,·e ~ 
n trenden lodlrUmlş, b~'d ,il 
ta bularak yollarına de\·aJO .MI 

mı:cburlyetinde bırakılnUIJ~ 
.BlSylcce A\Tupa trans.it 1-'

lnrınm scya.hatlerlnl ko~~ .. ., 
ma.k maksadllo hi.llıün1eW"'"",ı' 
ra.fmda.n alınan esaslı tedbiri iL' 
tatbik edilememesi r~ 
ı.ar lllorlndc fena blr lotih!t 11_ 
mn.ktaılır. Bu hAdlse A\Tllp•~ 

: preslne tlbl olan Toro5 o1'S~ 
nlo hareket :ıauuı.nnu da gel? 
mlştlr. _ ,_,J 

Avrupa trcnlerlnJn SU1';']~ 
ta.s)'oı11ına mu,·nıın!Al ~1'"1"".ı• 
serlya y&Dlıt UlD ediliyor. ·.;
ı;on miSallerl bu sabah yoıc• I 
Uycıılcro \"CrlleD mut~ .. 
.Wııattır. ',, 
En·eıa kon\•aııslyooclfll ~ 

da., ekspresin de dokıudJ&J! _.a ' 
"cleceğl bllıllr11m1ş, fakat 1~ 
lst&iyonda treıılcrln bK~ 
ı;clmedl{;-iol görüp tekr~ S. 
lara bu defa da cksprcıdll ti f. 
tla, posta.nm dokuzdıın so~ lı" ~ 
lt'Cei!,i 11öylenml5tlr. Fııl;:ı (lolt~ı 
doğru c:ıkmrunış, ekspres fi' r .. 
dan ewel gelemem)&. po8 .,r~ 
hon\'anslyoneJ lse saat on ııt'""' 
kalını:ıhr. Posta trenJnl_s:,.,..1 IAfına bu kadlı.r geo ~ 
Çelmıece lstaAyonwıda t>C" ~ 
n1ıı a.rı:ı:ıya uğraması 9e _. f'~ 
tertlmlştir. Fııkat blzoe 61"~·~ 
n12 t:-en mnldneslıule Mlf ae ~ 
yon istihbarat ~nisln~e -~ 
dJJ', Ba yüzden aralılrınt1tt ,effl:,,, 
h:uı ~nhsh·P.Uer ,.e ecnebi tılıçr_ 
ler mcnsubJ:m da bn,un::~~ 
'leVt\t tııuıtlr.rce buz gr.,ı; 
rondıı belı1cmck ınecb ~ 
'catm:~1arclrr. 11 ,~-,.,, 

DC\'&m c~ff,:I gl5rl''"rı b ı iP' 
hk13.""' b1r a.n en·el tzııle6 ;1 
'111', d.yom7.. "'.;! f(' / 

DoCZru de"// 
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H A B E R - Aqam Posıaa 

Londre, ll - Moslco~da Fin
lerle Sovyetlcr arasında ıulh mil· 
zakerelerl yapıldığı ıu günlerde 
Sovyctler KareH cephesinde taar
ruz üst'ı.ine t23rruz yapmakta de. 
vam ediyorlar. 

Sovyctler dün Viborg müdafa· 
asını boğmağa çalışmıglar ve ıeh· 
rin cenubunda mUthl! bir taar • 
ruz yapmışlardır. Bu taarru~ a. 
kim kalrnıgtır. 

Sovyctlcr diğer tarafu.n Fin· 
lan.iiya gölü yakınlarına Viborg· 
un garbına yerleımeğe çalışıyor• 
lar. Viborg körfezinin hcır.en 'tii. 
tilnadaları ellerinde bulundufun· 
dan yapacakları harckit timdi 
kolaylapnııtır. Finlandiyalılar 
giddetle mukavemet etmekte ve 
Sovyetler mUthiı rayiat vermek· 
tedirler. 

Fin bombardıman tayyareleri, 
miltemadiyen buzlan kırmakta 
ise de geceleyin çıkan şiddetli 
soğuk esnasında kırılmış olan 
noktalar tekrar donmaktadır. 

Ladoga gölünün §imali şarki 
mıntakasında muharebeler devam 
etmekte olup Rubno ve Lavaja. 
ervi yakınında da blrtakım mu· 
harebeler yapılmakta olduğu ha· 
ber veriliyor. 

Teeyyüt eden ma!l\mata r.öre, 
~liidfya tayyattrett~e 

Sovyet tayyaresi dü~Urmfl§lcrdir. 

Fb teb iji 
Dilnkil Fin tebliği 'udur: 
"Finllndiya körfezi kıyılarında 

şimale doğru ilerlemeğe teşebbüs 
eden düşman mlifrucleri püskür· 

tülmü;,tilr. DUtmaıun Viborc'Wl 
ıimal • batısındaki tcıebbU.lcri 
de akim kalmııtır. Viipuri körfc· 
zinde Sovyet Jcıtaları Finler ta· 
rafından ç evrilmemek için tahliye 
edilen bir kaç küçük adayı işgal 
etmişlerdir. Viipurinin cenubun· 
da ve doğu cenubundaki küçük 
Sovyct hücumları akim bırakıl • 
mıştır. 

nu,manın Kareli Berzahındaki 
en büyük gayreti Vuokai nehri 
üzerinde vuku bulmu§ı dU,man 
bütün gün nehri geçmcğe çalı1· 
mıştır. Muhtelli noktalarda Fin 
topçu ve hava kuvvetleri taarruz 
için hazırlanmakta. olan dilfman 
topla.,tılanm datıtmııtır. Düt· 
man blitlln taarruzlanncla tfddct· 
le pilskürtWmOttilr. Dcın ÜfUD, 
Vuokıi üzerindeki buzlar lasıJ 
ordu askerlerinin cesetlerile dolu 
leli. 

Ladoga gölUnUn doğu ıima • 
tinde düşman muhtelif noktalar
da ıiddetle taarruz etmif ve her 
tarafta püskürtülmüıtür. 

Fin keşif tayyareleri ~t 
batlannm gerilerinde w:ak me • 
aafclcre kadar uçut yapmı!ludtr. 
Bc-mbardıman tayyareleri iaşe 
kollarını, bilcum arabalarile rırh· 
JL,oton:ı®.il..kollanıu. Ye Flnl~di. 
ya ldSr!ea .baqealıadokl milfrue
leri bombalanuf, bfr Sovyet ara· 
bası tahrip edilmittir. 

DU!fmanın, Vlipurl b81Jealnln 
I.adoga göJUniln tim!linde Ye 
Petsamo bölgesbdeki bava faa· 
Jiyeti çok şiddetli otmuıtur." 

a 

o TlLE 
Harbi kazanmak 
için dua ediyor 

Berlin, 11 - 1914 • 1918 bar· 
bi ve şimdiki harp ölülerinin ha· 
tırasını anmak için Berliıı aa.keri 
müzesinde dUn yapılan bir mera· 
sim esnasında Hitler biltUn Ai· 
man milletine hl ta ben radyo ile 
neıredilen bir hitabede bulun. 
muştur. Hitler bu nutkunda ez • 
cUmle ıunlan ıöylemiıtir: 

" - Tarihimizd-e ilk dcfıa ola • 
rak, mevcudiyeti için yaptığı çok 
büyük mücadeleyi tekdis için, 
Alman milleti, başdan bap. tan • 
nnın huzurunda dua etmektedir. 
Hiç bir millet kahramanların 
hatırasını taziz hususunda. Al. 
man milleti kadar fazla hürmete 
sahip değildir. Mukadderatın ut· 
vi bir anındayız. Coğrafi vaziye
tim!z daima vahim siyasi muara• 
zalar tevlit etmi§ ve bu 'ibi an. 
larda, milletimizin mevcudi:, tti, 
daima askerlerimizin kalı1.umn· 
ca fedakrlıklarile temin edilmiı· 
tiı. 

Kahram:ı nlanmızın ha ~·rasını 
tebcile hasredilen bugUnU, yeni 
l.>ir clc1hiH 'eref kazanmı~ olmak 
kanaatil, tesit ediyoruz. la ile 
onıarın cgrunda çarpıştıklar~ he· 
defler için milcadele C"d~Joruz. 
Ferdin l:ayatl ve mukadderi ne 
olursa olsun, her birimizin mak· 
sadımız, caıni:ının mevcurJlyetlnı. 
ve atisine bağlıdır. Fakat bizi bu. 
rada, mazinin fevkine çıkaran bir 
şey var: Vaktile, bir çok kimse
lerin, uğrunda ıuunus bir ıu. 
rette çarp11tıktarı ideali biz he
pimiz vu:ıban müdrik bulunuyo
ruz. Etrafımızı kuıatan tehlike
ler bilyUdilkçe camiammn layme. 
tini daha fazla takdir ediyoruz. 

P1uto1crati1r demokrad!.,c, na1-
yonal •cıyFıliat Almanyaya lcarp 
Yahp bil mücadolıyı ıiraıif ve 

en yüksek l:edefieri olar•'.c naa. 
yonal sosyalizmin imhaanu ill."l 
etmi9 olmakla, ancak, bizim 
tlmdıye kadar tahakkuk ettir· 
meide olduğumuz bir feyl teyit 
ediyorlar. Yani, naayonal ıosya· 
list camia fikri, Alman milletini 
birleıtirerek onu pek tehlikeli bir 
hale gitmektedir. Çlinkil dlifm&n· 
!arımız !nıa:nı§tır ki, Alman mil. 
le~i bu fikre inandıkça namaflup· 
tur. 

Sıruflann, birliklerin, meslek· 
lerin, merbeplerln ve hayabn di· 
ger biltün lntizamaalıklannın 
fevkinde, bin yıllık bir sembolün 
blrleıtirdiği, damarıannda . A!· 
man uru dolaşan lnaanlann ıçtı. 

mai ittihadı yükseliyor. 

Mukadderat bin, saadet.efe· 
Iaket devirleri için blrlqtlrmlt· 
tir. Dünya, bblm lttibadımıZ1 
bozmak istiyor. Cenbıml%, blitiln 
devirlerin en bilylik camiası için
de, daha kuTI·etli elcle vermek 
hususunda yeniden yemin ettiği. 
mlzdir. Alman milletini parçala· 
mak istiyorlar. Yeminimiz, ''Al· 
man ittihadı" dır. 

Kapitalizmin muzaHer olması. 
nı istiyorlar, fakat biz, naıyonal 
ve nasyonal sosyalist camianın 
:zaferini temin etmek istiyoruz. 

Büyük harbe lttlrak etmiı bir 
asker sıfatile, tanrıya tek ve na· 
çis duam var: Bu bUyilk millet· 
ler harbinin IOn faslını, Alman 
milletinin ıerefle nihayete erdi~· 
diğini görmeyi hepimize naaıp 
etsin. DugUn, yeminlmh fU o~a. 
lıdır: Fransız ve tngllis kapltahst 
ter tarafından bllyilk Alman dev
letine tahm1l edilen harp, Al • 
man tarihinin kaydettifi .Ucı. 
leriD. cıı tceflili olawıL" 

ümdra, 11 - Amerika hariciye 
müsteşarı Yeis dün ö~le ilzeri tay· 
yare ile Paristen Londraya gelmi~· 
tir. Müstcşaıın tayyaresine Fran· 
sadan lngiltereye kadar birçok Jn· 
giliz ve Fransız ava ta}')'areleri 
refakat etmişlerdir. 

Vels Heston tayyare istasyonu· 
na geldiğ'i zaman harici)·e nezare· 
ti dalınl müsteşarı Sir Cadoyan i· 
le Lord Halifaksm hususi katibi 
tarafından k&11lanmıştır. 

Vels hiçbir beyanatta bulunmak 
istememiş ve Birleşik Amerika el· 
çisi Kennedy ile birlikte otornobi· 
le binettk otele gitmiştir. Otelde 
kendisine takma bir isimle bir da· 
lre aytılmı~ bulunuyor. 

Bir Alman vapuru 
daha ıntihar etti 
lngiliz tayyareleri Vi
yana ve Prag üğerinde 

uçtular 
Pariı, 11 - Dün garp cephesin· 

de kara harekatı bakımından 
kayda d~er mühim bir h!dise ol· 
maınqtır. 

Geceleyin dokm f nıills tayya· 
resi Viyana ve Pral üzerinde ketlf 
uçuşlan yapmış. beyanname at· 
m•F· 

A!manyanm 6.600 tonluk Ha· 
nover vapuru 7·8 mart gecesi Sent· 
Dominik ile Porto Riko arasında 
bir Jngiliı kruvazörü tarafından 
yakalanmıştır. Alman tayfa vapu 
ru derhal ate§' vererek terketmiı· 
tir. 

Kitap sevenler kurumu
nun kongresi 

Ankara, 10 (A.A.) - Geçen 
sene Ankarada, adliye vekili Fet· 
hi Okyarm hami başkanlığında te
~üs etmi~ olan kitapsevenler ku· 
rumu dün, halkevinin eark salo· 
nunda, senelik umumi heyet top
lantısını yapmıitır. Toplantıya 
riyaset eden Fethi Okyann \'e aza 
olan bazı meb-.ıs ve p:ı>fesörlerin 
de l~tiraklerile yapılan bu toplan· 
tıda, yeni idare heyeti seçildikten 
sonra Fethi Okyar söz alarak ku· 
rumun müstakbel inkişaf temenni· 
terini memlekete bayırlı hizmetler 
yapacağında funitvar olduğunu bil 
direrek umumi heyete nihayet wr 
miştir. • 

Kurum pek )'3kmda Bozkurt 
adlı bir mecmua '11tarmayı karar 
altına almıştır. 

Bergama köyleri 

Su ıhatasından 
kurtulamadı 

lzmir, 10 ( A.A.) - Son fırtına 
esnasında liman işletmesinin Dum 
lupınar romorkörü ~dıraya 
ballı bulunduğu Alaybey mevkiin 
de karaya düşmüştür. Hayli vakit· 
tenberi faaliyette bulunmıyan bu 
romorköriln kurtanlmasuıa çalı~ıl 
maktadır. Aynı idarenin iki mav· 
nası da Çamaltı mevkiinde kara· 
ya dil~ fakat yilT.dürWmüştür 
Fırtmanm mü!tıakatta birçok za· 
rarlara sebeb olduğu anlaşılmak· 
tadır. Berıama ile muvasala ke· 
c;ilmiş olduğu gibi bu kazanın su· 
tarla sanlan kay!crl de henilJ su 
ihatasmdan kurtulamaızıııt. 

~ --- --- - -

1 Genç ~ 
Şairlere uzaktan 

·bir bakış 
"unuz, bu döner kebab hldclethıdea 
ne çıkıyorf }~ğcr siz c!e döner ke. 
bab taraftanysan12 \'lly ballnlze ! 
Bana gellnec: Bu aralık pastırma 
gibi döner kcbab da mideme do
kunuyor. Ne o, ııe öteki. 

D ün bh mecmaa ıa.tbne lll,U ı 
iiokak. htaııbuluu lmarma t.alr,ıl. 
dığı ıa llUada belki de ba işlere alt 
bir lhtiAU meemuaeulır ı diye dtl· 
şllndHm. Bayle olsa hakikaten bir 
lı17.mf't 1ayıbrdı: ~lnde faydalı 
')eyler baJabWrdJIL Mtsell: Şu 
EmluönU'niln DUJJ imar edlleceğlnl Azıcık D1fm, 
\"C)ııhut da Taksim me7danmm ne Kaygımız başım. 
~ekle glreceğbıl liğnmlrdJk, Fakat kll1. 
ya7.ık. hir edebiyat mf!Clllaurym11! SayfaJ'l ~yonun. Bir 1er. 

Sokakla edebiyatın ne mllnase- ıe,·ha: lwp ~alrl. l\laharrlrln reıJmL 
baU \Vf deme.------------ Asaf Balet Çele. 
ybıf Sanat meeele Yazan : hl. Makale okuma 
sinde sözün ha ka s ya tahammUIUm 

dar ayala du,w. Ocluın "''·'i yok. Fakat ba 
ğU bir zamanda -rr kalp talrlerl ken-
bu ismi uygun bal o 4 .... dllerlyae ka.nt-
mamak kabU de. CRO~ marn. ötekilerse 
f;il fstaobaJ hnlisım dojnl 
sok.aklan bir edeblşat bollaiu lcln· yazıırak Kalb ~alrt ya.psmlar! 
de. ı·a.ımayak, ba§ıkabak mtlveal- ResmJn altında bir not. [Era 
Jcr, koltuklannm altında bir ku· Eyilhoğlunun kalcmlle] tuhafıma 
cak kltab: gidiyor. Lfılk cumhuriyet de' rinlD 

- Alrodltl- genç pirleri için bo ne acalb lsJm. 
Diye barbar ba1m7or. Jerdlr! Asaf Balet Çelebi, E ren 
Artık, btanbaJwnm lclD. Nec11m Eyübolla ••• insan lstemlyc Lcrtemı. 

ile beraber öiünebllirlz: ye: 

"Kdlayi maarif aatıbr lfVtlannda!,, au;-aea8:~ lıangf tekkeye meıa. 
• • • 

· Mecmaanna yapraldanıu revir· 
meğe batladım. flkönce Fi 7enlllk 
~özllme çarptı: Sokak pirleri, öt.e. 
kiler gibi lmzalamu fll.rlerbıln al
tına atmıyorlar. Eıa batta lıdmlerl 
geriyor. 11.akJan da var: Evveli. 
can, sonra cıuıu 1 

Blrlacl manmme Arif Dlao'aan. 
tik mısra fQI 

Döner kebab dMımtı olsun! 

Bana ok1IJ' olnımu beni hlr cın
!filncedlr aldı: Genç talrle.re ba dö
ner kebab hasamctt nel'flden geD
yor? Şllpbesls dönmeslndea ola. 
eak. BattA, ftÖzlerinln önlblde aiız. 
lanm aal&ndll"a sulandıra dönme
slnı1en- Eskiler de dönen şcylert 
8tMDczdl, Fakat onlar. glblerlal 
lokanta kapılarına dikeceklerine, 
bermnt.aa airztanm bavaya S!:U· 
lar, başlannm Uıttbıdo döndUğtlntl 
zannctttklert Knbbcllema'J& lıı. 
ıarlardıı 

''Bıyhudı diJnüp 1191# ola 64pıaz 
iür• 

Ha~" p /ılılc didili dolabt 
•qakkat! .. 

Tahlt, ltzmmm Mr ldddet olda
g-a için ldmaeclkler de bana ehem. 
mJyot vermezdi. Fakat ba 67le de. 
1:11, döner kebab dömnes olanea 
ya .. ,... veyahut kebabm ranaca&ı 
meydanda! 

Dıfarda /ltUlmna yaa 
lçimdı um ktnayıl 
Varnn ımn. 

6alr, pDIJa, art.t.okrat olmadılı 
için, putuma yuma mlluade ecU. 
yor; fakat döner kebahaa lalcldett 
bir tllrlü lçlndea eılmuyor. 

Ba ceag talrleıtn bir 1ealllil de 
nokta drgW kallaıunamalan. Bu 
ytbdea ap.ltılald pareama falllDJ, 
mef'ulttnll bulmak lnıkinMZ. 

AUın güntşler batarken dıniıı 
Kapandı pcrdı 
Si yalı 
Gtcı 
O gecı 
Gümı"lf nalınlbrını takarak 

tüliyorlmdı. 

BeDd de f.U, kaaten ele ıeçme
sln dişe ıa.ktanmqtırl 

Devam edeUmı 

Nertyt? 
Gllndüzt? 

ŞDr banda bitiyor. An!Q'or 11111.. 

Diye dUtDntlyor. 
Sayfalan çelirtyoramı 
Oktay Rlfat. [ Oteldekt kom. 

pı] 

Bmim gibi çay pi§irir elbtt 
Günlük yolculuğuna çıkmadan tf1f1d 
Hangi üsanlarda konıqılT kimbiUr1 
Uzalt bir memleketten gelmiı olmalt 

Anlapbyor ld pirin kom~ 
alt bllcDjl hiçbir teY yok. TaJımba. 
lerl de fmdık kabnğnnn doldur
maz. Fakat kim oJdnğunn, hangi 
dllde konattutunn, nel'fldcu geldL 
ğlnl bllmedlil halde, ~y pt~lrdlll
ne n:ı8tl htlkttm veriyor, anlıyama. 
dan. Belld, Anadolada hanlarda 
mllşterUer kendi oaytanm kendi 
plfJhir: fa.kat otellerin birer kala. 
,·ecı~ı vardır. 

Bir lllr daha. (NanOÇU1l ooeaJr,. 
Juk resmi), 

Bir yeri dJkkatlml eetbettl: 

''Çmblr r•virirdi gündü.deri 
V• r.uJ bfr diHm •lı11Ule Y•• 

lwcamaıe.. 

(Kocwnu) mfatmıa ._. pi. 
meal Mdeaf &kiler baaa yapu. 
lal'lb ama. ,.eda &ararettıe. b07e 
mecborl7etlle yaparlardı. V cmt, 
kaflycal obnıyan ba yeni tan lllr .. 
!erde arasıra etimle tertibini bol. 
mak mecburi mldlrf 

Tekrar sayları çe\'lrlyoram: 
Sabahaddin Kudret (Blr ıeJı1ıta 

••yatı) . 

~.,,.lan yafmur yaf ar , 
Bir bm, ştlırin ıokaklarm4•. 
Bir bm g6zlni yollarda. 

(Bir benim.) c1emelı 1'am. Ray. 
dl banua ebP.RUDIJetl yok. Fakat 
neden matlaka aktamlan Jalmar 
,..Pm? Yatmar yağmadılt ü,... 
yok madarf 

Bayır, hayır, lltlfeyt bir tarar. 
bırakmalı. Ba ql dddl bir göale 
~6rmellylz. Bir d8nya harbi b.rıl-
11mcJa. her mllJettn \Vlılı mevza.ı 
bahta olurken ba gençlerin yap. 
mak ht.edlkJerl teJ nedlrf Yarma 
fm'lnlyetle bakabilmek ~. eabf. 
kan, elddt, külturın, vertmu bir 
Rençllk 11.zım.. Ba fantedler btl 
imalar, bu garlb tanayan~r • .,. 
hlcumlar, bn hiddetler nedlrf Ne
yi boanak n ne )'apmak istiyor. 
tart_ 

Buna blJo edebiyat meee!Mt a .. 
if1, bir memlf'.ket meeelt!lll gllıl 
dtlftbuneD! 

ORHAN SEYF1 ORHON 

Uruguvayda bir suikast 
Alman evinde bir bomba patladı 

Monlevidto, 10 ( A.A.) - Diln 
aı:sam Montevideodaki Alman t
,·inde bir suikast }'apılmıştır. Ha 
barat sadece maddidir. Sinema sa· 
tonunun a!tmdaki merdivene kur
gulu bir bomba konulmu,tur. Bu 
bomba elliden fazla Almanın ~ 
yirci sıfatile hazır bulundllo~ bir 
temsil esnasında patlamıştır. lnfi· 
!Af müthiı bir gürültü çıkarmış 
ve merdiven alevler ve dumanlar
la dolmuştur. Koridorlar cam kı· 
nidan ve ta' parçalarile doluydu. 
Yaralanan olmamıştır. 

Polis müdürü Martineı derhal 
tabJdJrata bqlamıfbr, Sııihltm 

failleri henüz meçhQl olmakla be
raber, bu suikastı yapanların ve
ya buna sebebiyet verenlerin ecne
bi olduklan tahmin ediliyor. 

FinlAn dıyanın sabık 
Moskova elç(si 

Ankaraya tayin edildi 
Helsinki, 10 ( A.A.J - Finlln

diyanm sabık Moskova elçisi Yijo 
Koskinen Finllndiya Ankara el· 
Pliiine tayin edllmiftir, 



Bo har'.itn umumi lıarhd<'n e,·v<'l ~lmnn ~rnrrııli ı:;mr"n tarafından 

ı.·r:ın nyı legal için hazırlanmı!;i ol:ın ııliinr giistermt''dcdir ... 

Garp cephesinde 
Kıskaç manevrası 
Ilug"Unlerılc bl'l; l eııt·n Alın.m tnnrrıızıı· ıclıılt•c 

e\'Veldcn tuh .. 1lıı cdebilnıı I< için \I r. :ınl.ı rın l n•' • Jlllllllılrıı <'\'\ ı•J h.ı· 

:z.ırlıyurnlc ~:ıtb!l,lıı • bil• gı·ı;ıııı, ol. uklr rı ı,, k-ıı: nı::ru \ r:ı .. ı lmkkmıl.ı o
lm~ııeul:ırımıza Lir rıı,ır 'Prııwl, i-;tı dik, P..u sp"ıı,-hle n',:t~'l:l • 1,1 ~ :ı:ı:.~ ı bir 

A\·nıpa mccııııınsınılan ıı.tıbas rdlyurıır .. \ 'n:r.111111 soıııırıd ı \lm::ıııl .nıı l•.ırbl 

uınuıııile naınr:ııı t :uırrıı;r. hnk!'ıı.l.ırın .ı !Phtı> ıııl nlı" lıt ıııl o! .. l.ıılcH 6 1 h.ıı. 
kınd:ı dıı bir tın ı ~ ıın ııslcerlıılıı f ıl,r i ı l'dlııt•lıil •t·t•k,.lıılı .. 

A 
LMANI..AR d o ğ r u d a n 

d o ğ r u y a bir taarruz 
in lı'rnnsız cq)lıesinl yara
ııııyacaldarını ve nncak ce. 

nahlal'<l:ııı hUcuınn geçmek sııretile 

kati bir n Uce>c varıı.bllccckkrlnl 

Lundan C\'\' 11:1 h:ırplerde uU:ıUnnıUş. 

1 r 'e tııtbll. .ı;alıusuıu bile çıl,rırmı.,· 

Ja:-dı. 

Fransanın bir r;enber tnarruzlle 

lb.~ 1" ctnıı olııc l.lı. nu }:U\ \•etin p r 
çılmlılnrı \e o zam:ına ke.d:ır ı. ":ıya 

çıkmal::ı.n lhtlnı.ıll ol:ıo lng.liz asker· 
1 rlni ımığlilp et.ınektc gür;lıilt ccknıi. 

yeceklel'i muhııl.lmk gu• Ulüyordu. ŞI 

mal grııpu azami s ıraUe UrUltsel v .. 

..<amur üzerine yOrUyeceldcı·dl. 
Altı kolordtıdnn ve bir ihtiyat 

fırkasından mfücltkep olan mer 
kez Jcuv\'etlerl Nnmur ve Mezle 

resdan Meze! nehri mağ)Qp edilebile. 
ccğınl ilk defa o- Bir İtalyan a'iltcri ne do:;ru llerl~e. 

ccktf. lanı!( Schlle!fen 
(Şllffcn) dUşUıı-

mecmuıısmd:ın iktibas eden 

mU§ ve buna gört', J.A __ J : C -~ '!_• __ 

bir pllln lınzırlıı. • ..ff~ ~ 
mıştı. 1900 yılınn 

Scldz kolordu \'e 
U:i süvari fırkasın
dan mUrckkcp ce
nup kuwotıerin tek 
hedcfl Mozel nehri doğru şımen'in 

cmrlle Almanlı:ır Snlnt • Vllb, Frevir, 
SarbrUk, Sıırbutg, Strosburg hallın· 
da altı ordu tnh,ıt ctml,.ler \ 'C bir ye
dincisini de Kail, Duren clvnrma ycr
leştlnnlıılercll. 

Birinci ve llöncl ordular :Mozel neh. 
rlnl Stenny ve Duchery istikametin
de geçecek yedlnc!sl ise Bclr;lknltlarla 
uğraşacaktı. ÜçllncU orclu Mozell aşa
cak, d6rdUncU, be§lncl ordular ise 
Na.ney, Fron:ırd ve S:ın Kensanr ele 
geçirl"cckler \•e bll!hare Toul lstıkn· 

metinde Neu!chateau'ya doğru yUrU
yeceldcrdl. Altıncı ordu sol cenahı 

tutacaktı. 

Fakat mUtcaklp senelerde Sclıllef 

bu cepheden taıı.rıuz 1'1lnindrn vazgc. 
r;erek çenberleme tabiyesinde lmrar 
kıldı. Lorendekl .col ccn:ıh mf,idnfna 
vaziyetinde lmlııcaktı. Kuvvetlerin 
mUtebııld kısmı ise 11elz ü::er!nden 
ihatn hareketine geçerek Ilelçlkayı a
§ncak ve Fr:ın<-nnın "1lmalinden inip 
her ttlr!U mUd:ırna lmkl'ınlnrını berta
r af etmiş ol:ıcaktL 

HarekO.tın 11lc safhası muva!falı.I. 

:reUe net.cel ndlktcn sonra Fransızlar 
Alsne • Rn Fl"re - Rl"lms hattında kal
mış olncaldnrdı. Bu h:ıttı sarmal;: i
çin de Almanlann diğer cenahı neı
çlkadn daha fazla 11~1eyip şimalden 

taarruz:ı. gcı;eccktl. Mihver Verdun 
olmalc Uzere ool cenahı lhatn etmek 
Uzere yirmi O:; ltolordu, on iki ihtiyat 
kolordusu, stıltlz BUvarl fırkası tahsis 
cdilml, bulunuyordu. nutun bu kuv
vetler Ren eyaletinde ve :Metzl solda 
bırakmak tizcrc ı:ephl" boyuncn yer
leşthilml;ı bulunacaklardı. Orduların 

sol cennbınmı mUda!aa etmek Uzcre 
Lorende Moz !in s:ığ ı:;:ıhlllnde Uç bu. 
çuk kolord;.ı, bir ihtiyat kolordusu ve 
tıç sU\•arl fırkası bulunneaktı, Metzde 
lse normal garnl::ondnn başka altı 

piyade livası; Strıızburgda bir lht!ynt 
!ırl<n.ııı ; yukan Rende t.ç buçuk plyıı· 
da lh•nsı; cenubt Alsastn bir piyade 
livası bulunacaktı. 

'Metz bUyUtt cc\•irme hnrek~tının 

dcstl'k noktasıydı. I.orcndcl.I k:taatm 
vazifesi ıı.z kuvvetle ktllllj etli dilşman 
kuvvetini oyalnmal:tı. Bu suretle iha
ta kuvvetlerhıln harc'<dlerl kolaylnş· 
tırılmı:ı olacaktı. 

Şlı!Ccn tnıırruzun tnı:t<Jıı:ını şıı 

tarzd:ı muhakeme ediyorılu: 131rl şl. 

maiden, biri merkezden ve biri cenup. 
tan olmak Uzerc kUV\'t"tlrr Uç grupn 
ayrılmıştı. lhtıyatlar asgari haclcle 
indlrllml' ve tn:n muvn!fnkJyet uğ

runda her şey rl ke cd lml .. tl. Ş mnl 
kuvvetlerinin fn"l mı3Uru 9 lcolordu 
ve 5 ıı~vari fırkrsınchn lbnret olnl"ak 
\'O ım~ cenahı lı:e nynı zıımıında An· 
Vl'rse doğru h:ırekete r,cı;ccek ol:ın 

yedi kolorduhık t'r l ... Uyat lmvvetl 
r..abıı.t._ ~ E ;velee I..orendP 
Jfozet :rıebt1ntn sıı~ F'-h!Ilnde bırnkı. 
Yıtn lruYvetlerdc:n tkl kolordu şlmenrll· 
ferle lf.T:1al r;-nıpuna il tlhal< cdrrcl< 
bu kuvvet! tam on sekiz kolorıluya 

olacaktı. Fakat lstlknmet Mezlercs. 
den \'erdunc doğru olacnktı. Metze 
lıeş ihtiyat kolordu~u lla Toul - \'er· 
du:ı hattından ilerlemesi ihtlmnli olan 
düşman kuvveUerının tcııirruzund:ın 

Alman ltuwctıerlnln sol cenahını mu 
hafnzayn ç:ılışn"Caktı. Dlter tarnf'tan 
merkez ve cenup lm\·vctıcrl de her· 
hangi bir düşman tnnnıızuııu her zn. 
man defe t:azır bulunacaklardı. 

Yardımc ı kıtaat ol:ırnk Uose 
nehrinin şimal ve cenubunda on 
nltı Ferritoryal livası lıulunduru. 

ıacaktı. 
Şimal grupu hlczit:res _ Relhel • 

L:ı Fere istikametine doğru ilerli. 
yecckli. Fransızların mulıtenıcl mu 
kabil ta:ırl'\lzları veya Y<'ni bir 
mevzic çekilmeleri ihtimalleri kar. 
§ısında Alman kuvvetlerinin s:ığ 
cenahı .Amicvs \"ey:ı icı:bında Ab. 
bcrville üzerine ytirtimcktc devam 
edecekti. Frnnsızlnrm Oisn g~ıi. 
sinde La Fcreden l'arlse lm.dar 
bir yanın daire şeklinde bir mli. 
dafaa hattı tesisine lmlkı~maları 

ihtimali knrşısmdn Almanlar nıc'·
ziden mevzio ilerlemek ve muha • 
sara tabyası tatbik etmek sureti. 
le harekete geçip Parisin ccnu. 
bundan ve garbinden geniş bir 
çevirme harckctile bir neticeye vnr 
rnağn kalkışacalclardr. 

Düşman Oise"i terkedip Morııe 
\"Cya Sen nehirleri gı>rilcrlnc çckiL 
miş olsaydı Almnnlar yine nyıü 

ııekilde hareket edeceklerdi. Çünkü 
onlann hc<lcflcri Fransızlara sol 
cenahlarından lnarruz edip krndi. 
lcrinl şarka ynnl Mosellc, Jura 
istikametinde İsviçre hududuna 
doğnı gerilemeğe mecbur etmek. 
ti. 

"1m!b., harbi diye bir tek lt". 
lime il<' ünd~ edilebilecek hu tnar. 
nız pliı.nmın esası yalnız i'k hnrp. 
lf>ri kuzanmnk zıı ruretinde ola . 
cak .çok kuvvC'tli bir ımğ cenah 
teşkili def.il, nyni z!lmıındn dur. 
mndrın dlişmnnı t:ıl:ip ederek daL 
mi alarak mcv7J terketme{{e ıncc. 
bur <'lmekti. Fal:at clüsman top. 
rnklarında ilerlemenin km'\·rl tn_ 
nnkı;sunu mucip olncafınt dÜ'iİİ • 
nerek Şliffcıı Territoryul (malını • 
Ji) kuvvetler ve avni zımanda yar. 
dımcı kuvvı>tlcr tcçkiline cck bü. 
yilk bir ehemmiyet veriyordu. 

Sr.blieffcni:ı hu planı tıp:n bir 
to!unağı s:ıpmclan tutan kuvvetli 
bir elin vurduğu yeri çökertin ha. 
s•l cttivi boşlu'ctnn tekr:ı.r l'arım 

bir daire ı;:izcr,.k ve mih".'C'ri Uze. 
rinde tam bir dc,·ir yarrmk l•a. 
rc'<"t r.01t'rısın:ı. nvdct e~csinc 

bcm:"tilcbilir. 

Yarınki nÜ .. h"mızfüı: Bu proje . 
n'n 1911 hnrhlndc nnsıl lntbtk l'I .. 

c:\Jdiğinl \'~ r.c n~tico \'ercü;;iııi 
okuyncaksmı7.. 

ff X B J!! ~ - X'qam PosfH'l 

a IYanlışlıkl 
öldüren polis 

karısın 
çıldırdı 

,ut 
Amerlknda Boston şch rl:ıln en ,gü

zel kızlnrmdruı h!rl olan Eleanor Bray 
to, iki ay evvel, yirmi yl'dl yaşıda 

olarak, l'n yakışıldı polis mcmurla
clan Flahertl ile evlandl. 
Balaylarmı geçirmek Uzere HUke· 

sllda iki katlı bir evin altını klralıya
rak taUı bir hnyat gcçirmeğe b:ı.ı;la. 

dılar. 

lo'lahertl eve vnzlfcslnden ı;ok gec; 
selirdl. Knrıın çok ı;ilz,.ldi, fakat gU
zl'l oldı:~·u kadar da ııinlrllydi. Hırsız· 
!ardan çnl< korkardı. 

Her gece. yntnğa girmeden öne,., 
kocaslle bUUln odıı.lan gezerler, kö· 

nılirlU~(! ae mıı:ıyene etml'den yat. 
mnzlnrdı. 

Flahcrtl, karısını sl'vdiğl için bu 
kusurunu hoş g'Örllyor, RraştırmRları, 

na ltMlrak ediyordu. 
Fal<at nihayet öyle bir zaman gel· 

dl ki, bu hırsız araştırmaları bir ıldet 

halini aldı. 

Eleanor kocasının, tabancayı yutı

•;ının altmdıın nyırmama.szm ısrarla 

tenblh eder dururdu. 

Bundan iki hııfta evvel, gece ııaat 
llçte. Boston polis memurları derhal 
HıUkesil 12 numıırııyn gitmek emri· 
nl aldılar. 11:1 polis, motörler!ne atla· 
yarak gecenin knrnnlııtında son sUr· 
atle gitti. Evin önllııe ı;eldlklerl ,·akit, 
nrkadnşlnn olan Flahertl, elinde ta
banca ,.e gecelikle kapıda dur uyordu. 
"- I<arım yaralandı, çabuk lmda· 

dı sıhhiyeye haber verin .. dedi. 

Damat 

Kızımla evlenmek ic:.tiyorsu· 
nuz. Güzel; fakat size mu\·afakat 
cevabı vermeden önce aylık kazan· 
cın ızı &..~renmek isterim. 

- Arda yüz lira .. 
- ı,;ena değil. Ben de k ızıma 

ayda yüz lira vereceğime göre ra
hat geçinebilirsiniz. 

- Fakat hen kızınıza vereceği· 

niz }'ÜZ lirayı kazancım arasında 

hesap ederek size öyle cc\·ap vcr
rni~tim. 

Pilo t (acemi nefere) - Ne ya
pıyorsun yahu? Yalnız bomba~·ı 

at:ı.c:ı.l\sın, senin de berab er gitme
ne liizuın yok. 

- Fransız karikatürü -

- Aman yarntıbi ! Ne ol<luıı 

böyle? 
- l\Jü!ılm l:ir ~ey d<'ğil. Dü5üp 

lı iraı ayağımı lncltmistlm. Doktor 

mumra mUtahnssısı olduğu iı;ln 

lıwi bu Jı :ı.• r. !llokhı. 

- İtalyan karikatürü -

Karım mut!akta tıana Olll 
rlu. H:arşılıklı oturarıık. sfil 

" tıLkı-tlk ve Bonra ya ttıl<. • 8 d 
konuştuktan ııonra uyktJ)'ll 

Saat Urc dor' ru tııhtaıarııı 
" t> J{• 

dığını duyarak uyandıDl· 
taktnn çıkmış olduğıınu bil 
dllşUnmedim bile. Yanıınd& 
zımnettlm. Jll"r gece. c\ill tAICI 
~ındnn korlmrdı. üı:ıt kat ıs" 
!arımız ba.'}ka eve taşındık 
sinirlllig-i artmıştı. el 

Onun slnlrlendi~nl f:'l!rdoıı 
ı.ttJTI• 

dr ıılnlrlenmt"ğc bruJlatn • 
•'Sesi duyunl"R yp,tng"ırııd•. 

d•ım. Odanın kapısı "çıldl ,dl 
diye bağırdım, cc,·ap ı;elıtl ,ıııl 

Hırsızın kapıda göı:llkrneıı 
mlycrek tabancamı aıdırıt 
kapıya dogT\J ateş cttln'I· 

)dt. 
lşıltlan yaktığlm "a 1'' 

kanlar içinde yerde bulduı:,o 
easmıı bilmiyordum: dUd dı1P .... ı• 
pencereden l.Sttürmeğe """' 
sonra arkadaşlarım geJdf.-" 

Giirül tü~'Ü duyunt'a yaf.ağınıla. do;'.',rrular:ık ate~ e tti Bunları anlattıktan ııoıır' 

Dört dakika sonra, beyaz hastane 
otoınobil!, canavar dUdUğU ile, gecenin 
karanlığını yırtarak, ölmek tızcre o
lan E leanoru hruıtaneye götUrdtı. 

Zavallı E leanor fazla yaşamadı. 

Kurşun baş ına, girmlı;ıtl. 

Flalıertlyl, çılgın bi r VRzlyet te ola
rıık Drayton polis merkezine götilr· 

.. 
Suni gıda memleketinde 

- Aşçını1.~ y ol mu Y<!rdiniz ! 

- En•t, yerine bir kimynr,rr 

angaje ettik. 

- Fransız karikatürü -

Akıllı 

Telef onu açara!: : ica etti: 
- Hadyo stüdyosu mu? Efen· 

dim sizden bir ric.aın \'ar. Lutren 
şimdi şark ı s()ylernektc olan artis· 
tc rica ediniz: Biraz daha yava~ 

teganni etsin. E\"dc bir hasta ' ar 
da ... 

Meteoroloji mütehassı
sı hasta olunca 

- Harnretiniz 39 dereceye yük· 
selmlı:ı. 

Güne, tc mi, gölgcılc mi? 

İtalyan fıkrası 

Zav3.ll ı hasta, doktora yakardı: 
- Ah doktor, çok ı~tmıp çeki· 

yorum. Dayanamıyaca~ım. Ne o· 
!ur beni öldürün. 

Doktor kızdı : 

- Rica ederim <>f endi.ın , ben 
me~leğimi sizden öğrenecek drği· 

!im! 

düler. 
Flahertl ve Eleanorun mUşterek 

dostlan, nrkadaşları mcrl<eze geldller, 
Flnhcrtinln lehinde şahadet etliler. 
Bedbaht koca, gözleri yaşla dolu ola· 
rak §Unları anlattı: 

zun ağladı. 

Tahkikat netlceıdnde, e 
b:ı.şka ş"kllde cereyan etlllr 
ğu nnln.~ıldı. GUzel EJeatl;ııı 
mezarlığ\nn gömUidU. Z8 

Flahertıye ise deli göını•ıt 
!er. d,'f'~' 

"- Gece Bant birde, merkezde va. Knrıııının öHimUne 
zlfeml bitirerek doğruca eve gittim. polis memuru c;ıldırnıı~tı. 

Acemili~;: 

Tiapic;hanede reni Gelen mahl:iı· 
ma sordul,1r: 

- :..Je kadar? 
- Gç ay. 
- Ne yüzden? 
- Gc.ns-lil( o,o t\ccmil;ı. yü,.:;,.. 

ôen ... S:tçlı, takaHı -altmı~lrk-biny
di. ~aştılar: 

- Sen mi genç \"e acemi? 
- Yo!~ canım, a\·ukatım! 

Dişler 
l ki çocuk arasında: 
- Annem bir di)ni çıkarttı. 

çok canı yar.dı. 
-Tuhaf şey! Benim annem her 

gece yatarken bütün di~!crini çı · 
1rnrdığı h:1lde hiç canı yanmaz! 

'\'aın~ am katın - iin J;<'t'f' ı,o. 

rnm h:?ni Ü<,iıl.ıınla hlr n rndn ~ a· 

l ı:ı l:ıd '· 
- Soıua nn .)3l>l ı ':' 

- llir, ~inııli lı :ııımsulıl,fan 

im ram~ o r . 

Hastabakıcı - Rıına en sem. 

pa tile ~c!en h asta siz.siniz. o~ 

kll"r gibi e l ~al.:nsı yapmıyon.n· 

no7.. 

'!;rkcl< - !JirJ öpnıeıO' 
~k~ mh inlr.? J 
hadın - .... l:ı' ı'i 
ı;rkck - \"ol;c;a d oıı' 
l\r.dm - Siz ıle ııill 

uiiı? 

~-İta 1 yan"' 

Şarkı 

ıı" Orkn -tra "harır. bll 1111 ı 
1'1" rcnemıyec"k ın! .. ~ar ,utt 

du. O memlekette il 
11
,, \ 

~rnlunan kraliçe, gafSO 
"'!ırdu: 11111 

• Bu çalınan parÇil 
1 

el iı? ~ıe 
~ · · ··)·ıef11l ( .arson ı.::mı so " 

·ııır ı1ac:s:t "sen .. diye }lı ıtı~t 
ı.;r müdd<'t tercddiil c 
'".e\ap \erdi: .1 !111 

• tet11 
- l Iayır, maıes 

i~!cncmiyeceklcr! 

f rı-.nsız 
·ııöcl'i 

l{oloncl, mairctı cift 
r,etireceklcri beher ~~ 
100 frank mükafat~ iitl~ 

jl•I g 
ıni~ti. Bu vaatte~ t ı,c 
ı:obetçi nefer nobC 
l:ada~ına : (1J!P' 

- Ayak sesi i~ti}-o 
ı ;elen var gali\>.'l~ .:ftlııl' '1 

- Herhalde dı.ı> ~ 
blJ 

- Git bak. bCıı }{ ,-e 
ten ayrılanıaırı· J:3J 
1 ıcr ver. . n-ııÇ P 

Nefer gitti ,·e ~~"" 
' • 'nde k " .1t 1~ ra sevınç ıı;ı buP ~ 

- Aman gel.~ tı<fJ 
kalıyahm. En a~ 
lık düsman "ar! ,. 



ctk • Oalalasarny - Yt'fn maçmı.lan bir an ••• 

' •rnt St ~~l't\SA adında: !arın kaçmasında yegane sebeb, 
. ta~ saat nAl, -. VJ~FA :2-2 (tekmeyi ha yedim, ha yiyorum) 
~t İdare 16 da ıHln cdilmi~i. dü~üncesilc çekingen hareket et· 

ın cez 
1 
edecek hakem Adnan meldir. 

.. en, rnaa :~nuş bulunması yli· 36 ıncı dakikaya kadar Galata· 
: hak ç ıdarc etmek üzere 25 saray tam bir hakimiyet tesis et· 

.25 de 'l\. e.rn. beklenildi. Nihayet miş yaziyctte iken Cemil, ~ahsi 
'le tna _ı~rnaı Halim sivil elbi· bir sürü<-tc, Vahidi de kıvırdıktan 
1'~1. çı ıdar ~ · · "' 
~ırnıar ı:: e eu:ıe~e yetı~tı. sonra Galatasaraym ikinci ı.:oliinü 

r-. ~Otuz .• u şekıldc sıralanmış kaydetti. Gl\lııfasnra~m ikinri 
"ll/o . 

lasara • Birinci devre, Galalasaraym de· m tabiyede ı~rar etti. l~~f akm i<l· 
~· Atıcsa Y. Osman: Faruk, Ad- Yam eden hücumları arasında 2·0 mansıı oldllt:,"Tu muhakkak .. Takı-

~ 0k. Ccn'/~1ıvcr, Celal; Salih, lehlerine neticelendi. mm en muvaffak oyuncusu gnvcr 
'fıı: Saı~.' Bud~tri, Sara/im. tKt~ct DE\ Rf; di. 

ı "h1eıc11ı ' Vn/ııt, Siilcymmı: Ga atasaraylılar hu devrede 2·0 SAClT TUCRUL öGET 
Q-'kı, Sıtlhl~ıltfi, Şiikrü, Necip, hk galebeye razı bir orun tuttur· Şeref Stadında: 
~ V '; llii~eyin, Mehmet. dular. Ba~langıçta Vefa hakim.. ncşikta-;; - HlliU ıa _ 0 
ııat:hern: a baı::l~dı. Galatasa· 12 inci dakikada sağdan bfr Ve· Birinci kiinıc lik maçlarına 

ı.. hiı h~ n bu ·hucu.mu keserek fa hücumunda, Necip ortaladı. Ka uUıı :)ereı: r.tadmda devam ediL 
~.q ueurna . l ~ y 

ıı Sar . gcçıyor ar. Sag· le önüne gelen topa Osman mlida· dl. 
1~ıı ırnın birkaç güzel or· hale etmiyor. Hakkı rahat hir kafa Oyuna Hilal ba~ladı. Bcşil{-
\~~~C?~rta .rnuhacimler istifade vuruşilc ilk golü rahatça yapıyor. t:ışuı h • hattında lrnsi len akı. 
,. t[i ~ezırorlar. nı, sol taraftan llilftl kaleslııu 
,. ~t'I Galatasaray bu golden sonra \'a· indi. . s~ hattının sağ cena· ziyetin ciddiyetini anladığı ıçın 1 o uncu dakikada Hakkı fri-

1l1r.Ja ıyen hücum etmek is· hemen toparladı. Tam bir hakimi· kikten gelen topu enfes bir 
.. Faıc t G . ın Ce _a alatasaray mü· yet tesis ettiler. Fakat Vefa müda· vole ile ağlara taktı. 

O~ b ..... !:l,~I - Adnan tarafı faası gol yememek azminde .. Bu· 14 tincli dakika<lıL Hıd,·an, 
;-ı,_ •1 ...-..ın ikinei golU, 18 inci dakikada 
~ı bu .IYor. rıunla beraber san kunuzı muha· Şeref liçlincllyU19 uncu dnkl-

ar l'ı~kılde 4 üncii dakika· cimleri birçok gol hrsatlannı he· kada gene Şeref, clördünclt go· 
• r.r......... ·ıteva .. ·ın d"\'am ettı·k- . ~ 1 r ...... 11

1 
·et vazjvnı... " . ba ediyorlar. IU, 21 inci dakıknda sno Hl 

s
1
°du. ""Le Galatasaray ha 20 inci dakikada (tek knle) c;cn ken·dl kendine, G inci golU 2G 

l(ı bir ı,._ bcrinden sıyrılan Jlakkr. boınbo~ inci dakikada. liaklc.r, Ci ıncı go. 
l:ııiidaral.JdSkı altında ezilen Ve· lli 29 uncu dakika<ln Şeref, 7 

il}> ası k-artul . . Galatasaray kalesine daldı. Aya· inci golii, 42 inci dnklkndıı ~e-
r ullda ve h uş c;arcsını ğmdan topu açmış bir vaziyette ret, s inci golll atarak ilk clev-

tır 1lle tok akcme gösterme· Osman kaleden fırlamıyor. Ilalbu· reyi bu suretle 8 - O gnlip bi· 

golü 'r.fo dlarmds 

kasıuda Ş:?ref lenfa llc 9 nıı,..ıı 
golU, 11 inci dakikada ~t· I'(' r 
10 uncu golil, 17 ind <laklknrla 
Jlrdrnn 11 inci golll, 24 llncll 
dakikada Hıdvanm 12 Inrl go. 
Hl, 44 iincll dakikada Hakkı 
13 Uncu golü atarak Beşiktaş
lılar sahadan 13 - O gibi acıı, 
hlr farkla gallp ayrıldılar. 
J·'cncrb:ıhço - Ucyko:r.' l - 1 

G llıılin en miihim ma1:1 Fe
nerhahçc ile Dcykoı ar:ısınıla 
oyııan<.lr. 

Oytıııa Fenerhahı:o başladı. 
Kaloyc kadar inen akııı he!{ 
hattımla kcsiıdi. Ueınen lıUcu
ınn gccoı. Dcykoz, Fonor kale. 
sine indi. 

~:ığı.lan akau Fener, l\fclill 
vasıtasiylc bir gol kaç1rc1Tlar. 

Fcııcrbahço gol atmak için 
çok u~raşıyon;a da Beykoz ınll
clafnasr buna ıncytlan tırrak

mıyord n. Ara sıra Fener kale
sine katlar g('leu Bcykozlnlnr 
Fcnerlllcrc lıtiyük tehlikeler 
ntln~ıyorlnnlr. 

0yun bu şekilde devam c. 
derken devre O - O sonıı erdi. 

lJdncl Dene 

-~-- ------

• • 

Gafatas:ır:ıyın kntırclıj:'l lıir fıtsnf .•• 

Fener Stadında: haşladılar. Fakat yapılan iki 
Siilr.) maniye - Toı>kapı 4 • ı tehlikeli hücumda Siilcvmani .. 

l•'Pnerbahçc stadında glinUn reliler iki gol daha y~ptılar1 
ilk müsabakasını SUleyruaniyc 800 daklkalnrdn da Topkapılı ... 
ile Topknpı takımları yaptılar. lar lıir gol yaptılar Ye maç d-

üyuna 8Ulcymaniyeliler sol· 4 - l SU!eyrnanfyr.nin galebe., 
dan yaptıkları ı;eri bir hllcuııı. siyle nihayet buldu. 
la haşlaılılar \'C hemen hl\kl- Topknpı zaman zaman sert 
mi,·eti ellerin() alarak TopkıııH hlr o~·un çıkardı. Ve hakem 
.ltalesinl sıkıştırmağa koyuldu- 'fopkapıdan iki oyuncu dışnrt 
lar. Daha oyunun 14 tincll da- ı:ıkarmak mecburiyetinde ka~ 
klkasrnr1n Orhan yaı:;ıtnsiylc ilk <lı. EG'er Topkapıhlar sert bir. 
gollerini yaptılar. 27 inci dakl. oyun oynamamış olsalardı mu~ 
kadrı yine Orhan Yasıtaslylc hakkak iyi bir netice alabilir• 
jkinci gollerini Topkapı kale- lcrdl. 
ı-iııc atarak lılrlncl devreyi AI..TINTUC.. lST. SPOR: 3 . 1 ~ - O galip bitirdil~r. 

lkincl devrede Topkapılılnr 
<lahn. canlı bir oyun oynamağa 

ikinci küme maçları 
Taksim stadında: 

Beyoğluıpor _ Fenel"yllmaz: 8--0 
Tamamile Iıakim oynayan Bey_ 

oğlusporlulnr, birinci dene 5, ı. 
kinci de\Tcde de 3 gol daha ata • 
rak, mUaabakayı 8 - O gibi açık 
bir !arkla lehlerine bitirdiler. 

Oyuna lstanbulsporlular sol .. 
dan yaptıkları çok güzel bir. ' 
Jıllcumla. Altıntuğ kalesini ın .. 
kıştırmağa. başladılar. Fakae 

( Lutfen sayfayı çeviriniz) 

Basketbol 
maçları 

3 kategori üzerinden B~oğ. 
Jıı halkoyfndo tertip edilen 
dünkü basketbol maçlarından 
alman neticeler: 

Knrtalspor - Beyoğlu11por 
26 - 28 

Çcngelköyspor - Topkapr 
23 - 18 

Çengelköyspor - Çelikkol 
45 - 5 

Dcnlzmartı takımı - Kasırga. 
38 - 10 

Çclikkol D - Deniz lorlangrç 
28- 5 

· liu v ~t tecrübesinde bulu· ki bu hareket muhakkak !azım. lir<lllcr. 
aııy r 

.il tnü · e ın devam ctmec;i Hakkının yerden 15ütü Galatasaray lkind denenin Ci nıcr daki. lkincl devrede :F'cııorhahçe 

Galataıpor _ Anadolu: 1--0 
Bu müsabaka oldukça seri ve 

canlı geçti. Birinci de\.Teyi takım . 
lıır 0-0 berabcı e bitirdiler. İkin 
el devrede ortalara doğru GniP. 
taspor galibiyet golilnil attı. Bıı 
rfovre An:ıciolu :.ır çok ıert bir 
oyun tut4.utd•ı:ar. Fakat neticed:! 
hirı;ıey yatJanııyar::k. mlisabakayl 
1 - O m".ğlup olarak bitirdiler. 
Aıt.mtuğ - İstanbuhıpor 3 • 1 

GünUu ikinci mtisabaknsı 
Altrntuğ ile tstanbulspor ara
sıIHla oldu. 

Kurtuluş B - Mühendis B 
22 - 1:! 

ır essır h"d· - l ;ıha eceı.;, 'Be a ıselcrlc netice· a~larmda. 
l" ~tnlerj re~et, Calat::ı,aray Vaziyet 2·2 olunca Vefa hem<>n 
v lnci <lak~ckıngen... mi.idafaaya çekilerek geriye yer· 

• ~!)J ·ıkada C ·ı· 18 .. 
~ a~ .. e.mı ı ıçın· leşti. Oyunun bitmesine 20 daki 

'1lacıııar. ıı~ze:e iken ark::ıdan ka olmasına rağmen Vefa müdafa· 
Stna ıçhır düdüğün mü· faa oyununda muyaff ak oldu Ye 

ıshaenı öt5t~bınıyacak bu pcnal· marı beraberlikle bitirdi. 
ııı urnıecr :r 

a, cı <laJcik 1• NASIT. O\"NADIL.\R ~ 
~UT>a ıncıa C ~da Eşfak güzel bir Vefa çok sert oynadı. Hakemin 
~ll l'aPlı. a ata$3.raym ilk go· görmediği anlarda hasım oyuncu· 
İlt.ı:ot<lcn !ara her tiirlii O) un harici hareke· 
~~ i <le ı~~a~a biri Sa1im, di· ti yapmaktan geri kalmadılar. 

~ il.zere Gal tarafından ol· c;aıatasarayda sağaçık Salim çok 
~C)l fırsatıat:ıc:amy iki muhak· geri kaldı. Budııri mütemadiyen 
l kaç1rdr. Hu fırsat· kendi cenahını beslemek gibi ar· 
&tanbuı---------------1(_ ınekteplerinin dün yap\ıkları 

~ ır koşusunda 
ı ~~~taş lisesi şampiyon oldu 
1 t tncl\l 

tııgr. 1il.ı·afıtıd epıeri sııor böl- 4 - Sanat: 1 Ol ııu vanla. 
ı,, >ır· an t" ti . 1 ... l'r. ıncıtığı -.-r P eılıleu fi - Pertcn1lyal 521 puvnn ıı 
)'ara,1

11 Ctbah kı ı- koşu lnrı G - Ye(n. 5 !l O ııu ,·aıı la. 
fı )• { }j !:e Rlad 
0 \tzn at;dnt 

1
, ' ındıL lıaş- 7 - Muallim 

1°rı lollruk .a<ldesl, JJcpo s - lloğa?.iı:i liseleri olmuş-
~tır ll:ıctr0 )olu llzcriıııle lardır. 

tı.lı"r. ltı •ncsarc<lc yııprl. 
l ar ltı . ek top b 
illi le:•i(l{ bir u lllilsahakaya 
,~Usa~lr. takımht iştirlll< 
ı :lar tı akalar 
ı'tı. ıtııı CYecan1ı baştan sona 
~..<ttı:~bakaya Scçmfş ve bu. 

ı .. 1 ıtrııı" 
11m rtı. ~- ( 2 O O> ze ya

~ ~ "ll t "' Nınh;t· l fJtı asırt · ır. 
'l\. nı:ıuccı c takım itiba· 

a~ ....... lı abataş·c~ .. ahnn11:,tır: 
,,la, aydarrı·a 11Puvanla, 
·~ Şa· 27 

iltı1 lııt . ı pu. 
a, anbuı L· 

13Csi· 400 · Pli· 

lliğ'cr mektepler tnkıııı ili· 
bariyle koşuları hitircmcıııiş. 
lcrdir. 

Ferdi tasnifte ele: İstanbul 
Lisesinden HabiJl 13.36 hirltı· 
ci, Haydnrpaşadan llalll 13,4!i 
ile ikinci, Pertevniyaldcn Ad· 
nan l ·l,:-»6 ile UçtıncU, J~şrcr Is· 
tanbul lisesi 4 llncU, llırahiın 
Kabataş fı inci, Sclômi Bay. 
<larpaşn 6 ıncı oldular. 

Bölge birinciliğini Kabatn~ 
takımı kazanarak lstanbııl 
mektPplf"ri şnmpiyonıı olılular. 
Kendilerini tebrik ederiz. 

açılmış gi)rUnUyor. 

I 
10 uncu dakikada Hebii .Me

lihe ı:çllzel bir pas ·verdi. Melih 
lıli lii n bekleri :ıtıataralt Feııe Şeref stadında: 

Galatqsaray D - Hallçyılmaz 
20 - 19 

Yalçın - Çetlııkaya 
15 - 10 

Galatasaray B - Istanbulspor 
26 - 19 

&~lkt~.,ın lrrtip rttiği tliirıkii ııolmlı I 
lioıtmııııııta öU-00 ııı4 ~n· tıi riıH'l~I gf'ııÇ 

atlrt O!inıan ı·aınıı. 

Beşihtaşın tertip ettiği 

Sokak koşusu 
Deşiktaş ıiJUbüııilrı tcrtiıı et 

tlğl Ci rncı sokak koşusu 30 a~
letin iştirfı.kilc 5000 metro ti · 
zerinde dlin yapıldı. 

Alıııan neticeler şunlardır: 
ı - Osman: 17,57 
2 - Remzi 
3 - Kccip 
4 - .!\t. FJrtuııa 
5 - O. Gi1mU~kazma. 

ı·in hiriclk golilnll bu suretle 
atmış oldu. 

Dıı golden sonr:t canlannn 
ileykozlular, Fener kalesini 
sıkrştrrmağa başladr. 

30 uncu dakikada Şnhap 
K:\zmın gUzr>l bir pas vcrıli. 
KAzım ıla kafa ilchcrnhcrlik 
goll<'rini atmış oltlu. Oyunun 
hunclnn sonraki krsmr lleyko
zun Jıftldıniyetl nltmrl:ı ıle\'aın 
elmcğo haşladı. Fenerliler iyi. 
den iyiye bozuldular. nn nn
lardıı BP.ykoz mııhakkat\: gali
biyet frrsatıarr kaçırılı. 

ili raz sonra da oyu ıı l - l 
he ra lıcrl iklc netke lendi. 

Kurtulu, • Alemdar: 4-0 
Dün yapılan ikinci küme maç 

larmdnn Kurtulu~ - Alemdar 
maçı. 

Birinci devre 1-0 Kurtulu~ lehi· 
ne neticelendi. lkinci de\'rcde 3 
gol daha atan Kurtuluş miisaba 
kayı 4·0 kazandı. 

Eyüp _ Kale: S-1 
Günlin ıkiııci müsabakası Eyüp 

• Kalespor arasındaydı. llfikim oy 
myan Eyliplüler birinci <.lC'nc>yİ 

3· l bitirdiler. İkinci de,·rede 2 gol 
daha atan Eyüplüler miic:abaka· 
dan 5·1 galip aynldr!M. 

Yllksek mektepler arasında 
Basketbol müsabakalarına ge
lecek Cumartesi başlanacaktır. 

Beyoğlu Spor klübününı 
sokak koşusu 

IJUu, Beyoğlu spor klübU to_ 
raCından 3000 ve 1500 metro 
ilzcriııden soknk koşusu yapıl
mıştır. Mnntnzam ve glizel lılr 
ş l•iltlc cereyan eden l;:oşulnr
ıian 3000 metreden Sokrat 
l!!,10,::!/u derece ile birinci 
g<'lmi~tir. 

Dün Ankarada yapılan lik maçlarında 

Geçnlerbirliği: 2- D.Spor: 1 
Bu seneki milli kümede An~\arayi Genç
lerbirliği ile Muhafızgücü temsil ediyor 

Ank<wa, - Lik maçlarının en 
miihimi Demiıspor • Gençlerbir. 
liği arasında 19 Mayıs stadında 
lıüyiik bir kalabalık önünde ya· 
pı!mıştır. 
Maçın birinci devresi baştan 

nihayete kadar Demirsporun ha· 
kimiyeti altında geçmiş. fakat 
Demirsporun biribirini takibeden 1 
akınları neticesiz kalmış ve şut • 
lar ya Gençlcrbirliği kalecisi ta· 
rafından bloke edilmiş veyahut 
da bugün çok şanslı olan kaley~ 
sıyırarak avuta gitmiştir. 

Kuvvetli rakibine karşı mev • 
simin en iyi oyununu çıkarmış o. 
lan Demirsporun bu şanssızlığı • 

na mukabil Gcnçlcrbirligi sayısı 
ır.ahclut akınlardan devrenin bit· 
mesine iki dakika kala yapıkn 
bir hücum esnasında kale önünde 
ki karışıklıktan istifade ederek 
b!r gol ve bir dakika sonra da 
ikinci bir gol çıkarmış ve devre· 
yi bu suretle 2-0 galibiyetle bi • 
tirm"ştir. 

İkinci devre başladığı zaman, 
herkes ilk devredeki oyunları gö. 
zönünde tutarak Demirsporun 
vaziyeti telafi edeceğini ve hat
ta maçı kazanacağını ümit edi -
yordu. Hal böyle olmadı. Çünkü, 
bu devrede ekseriyet itibarile 
Gençlerbirliği hakim oynadr. Ve 

• 
Demirspor müdafaası zaman za· 
maıı çok sıkıştı. Demirsporlula -
rın ara sıra yaptıkları tehlikeli 
akınlar na Gcnr.lerrirliği müdafa. 
atı tarafından kesildi. 

Demirsporlular, devrenin baş 
taraflarında Gcnçlcrbirliği beki-
nin sebebiyet verdiği penaltıdan 
kazandıkl<!rı bir gole bir tane da· 
ha ilavesine imkan bulamadılar 
ve maç 2 - 1 Gençlerbirliğinin 
galibiyetile bitti. 

Mektepliler arasında yapılmak· 
ta olan lik maçları bu hafta te -
bir edilmiştir. 



Şeker 
saklayanlar 

Bugün adliyeye 
veriliyor. 

iki ıhbar yapıldı 
Şekerin ucuz zamanında topla· 

clıklan maUarın beyannamesinı 
vermem~kten suçlu gô. tilen Liyon 
?-.Ielba çikolata fabrikası sahiplen 
ve Ha:ıır iskele,,indeki yağ tacirı 
Nıkolaki Seferoğlu hakkındaki za· 
bıta tahkıkatına ait fezleke.er bu 
sabah tamamlanmıştır. 

Tahkikat evrakı bugiln öğleden 
sonra mılddeıumumiliğe \'erilecek· 
tir. Suçluların, mılll koruMla ka· 
nununun 32 inci maddesine uy 
gun olarak, fiyat değişikliğinden 

istHa:fe ıçin, şeker stoku yaptıkta 
n iddiasıle takibi istenilmektedir. 

Zabıta inceleme en sonunda Li· 
yon • Melba fabrika ı sahiplerinin 
iddialannı varit görmemiş ve bun· 
Jarın normal hadden fazla stok 
yapmak surelile tacir vaziyetine 
girdikleri ve bu itibcırla hükume· 
te beyanname venmk mecburi~·e· 
tinde oldukları neticesine varmış· 
tır. Bundan ba'ika daha iki mü· 
hiın mUessese hakkında, vaki ih· 
barlar Qzerine tahkikata başlan· 

mıştır. Bugün alakalılar sorguya 
!;ekilecek, depoları araştırılacak· 
tır. 

Bu sabah ekspresle 
gelenler 

!ranın Brüksel elçisi Abdullah 
Bahrami bugünkü ekspresle gel· 
miş ve Toros ekspresile Tahrana 
hareket etmiştir. 
Aynı trenle İngilizce Deyli Eks· 

pres gazetesi şark muhabirlerin· 
den Sefton Deelmer de gelmiştir. 

Bundan başka Fransız muqan· 
niye'?rinden matmazel Lusli de 
~rka doğ:ı.ı yolculuğuna devam 
etmek Uzere bugün gelmi~tir. 

Bir m:i:l:letten~ri Balkanlan 
dolaşm3kta olıın Standar Orl 
petrol kumpanyasının şark direk· 
törü Volker de ayni trenin yo'.cu· 
lan arasındadır. 

Macar sefareti askerf ataşesi vt> 
Alman deniz ataşe muavini kon· 
vansiyonelle buraya gelmi~lerdir 

.3ursa tütün rekoltesi 
Bursa tütUn rekoltesi 3 mil 

yon ki'odur. 15 şubattanberi bu· 
nun yüzde otuzu satılmıştır. lnhi· 
sarlar idaresinin nazımhğı altında 
muhtelif tüccar ve firmalar milba· 
yaata devam etmektedirler •• 

yapılan bUcumlar hiç bir neti. 
ce \•ermiyordu. 

Beş on dakikalrk bir lstan
bu lspor tazyikinden kurtulan 
Altıntuğ yavaş yavaŞ oyunun 
merkez slkletlnl lstnnbulspor 
nısıf sahasına Ukal ettirdi. 

Ve on sekizinci daklltadıı bir 
Altıntuğ hucumunda sağdan 
gelen topu Ihsan gUzel bir ka
fa ile lstanbulspor ağlarına 
taktı. 

Du gol fstanbulspor takımı· 
nı canlandırdı. Ve mütekabil 
hucum yapmağn sevketti. Fa. 
knt lstaobulsporlular ellerine 
geçen fırsatları tam mdnnslyle 
yerinde kullnnamıyorlnrdı. 

Ve böylece her iki tarafın 
karşılıklı hllcumları içinde ve 
bir - sıfır Altıntuğ takımının 
UstUnlUf,U le seçti . 

İkinci devrede Istanbulspor 
Jular daha canlı bir oyun çr· 
hardılar. Ve neteklm bu canlı 
oynamalarının mUkl'ı:tatıoı da 
Orhan vnsıtaslyle yaptıkları blı 
golle görd U !er. 
lstaobulsporlular takımı şah. 

si bir oyun oynamağn başladı . 
Sarı - siyahlıların şahsi oyna
malarından istifade ederek 
Hayri vnsıtnslylc bir gol daha 
yapan Altıntuğ taltımı 2 - 1 ga 
lip vaziyete seçti. 

Altıntuf,lular ellerine geçir· 
dikleri saliblyetl kaçırmamak 
buna mukabil lstanbulsporlu · 
lar mnğlflblyettcn kurtulmak 
tein çolt çnlıştılnr. 

Istanbulsporlular 37 inci da. 
klkadn bir Altmtuı; hllcnmunu 
hatalı bir şekilde durdurdular. 
Penaltıyı Sabri gUzel bir şutla 
ttctıncU deta latanbulspor ağla
rına taktı. 

Ve biraz sonra da oyun 3 - 1 
Altmtu~u.n i&lebeslrle bitil, 

Ribentrop 
' 

Roma'da 
(Baştarafı 1 incide) 

tTALYA llAltBE YANAŞ~UVOR 
Romadan gelen haberler İtalya· 

nın Almanya ile birlikte bir hare. 
·ete gl~mek nlv"•inde olrnadığı. 
nı gösteriyor. Yan resmi Gloma· 
e d'ltnlla yazdığı makalede: "Va· 

-:lyette değişiklik 'olllUldığmdan İ· 
talyanm polltlka.!ıını değiştirmesi 
için bir sebeb yoktur . ., dem.iştir. 

Maama!ih Alınan Hariciye na. 
crrmm her tllrlU vesaite mUrnca
at edeceği, bilhassa Alman - Sov· 
yet paktının ttalvada husule ge. 
tirdiğt fena tesiri izale et.meğo ça. 
lı~cağı muhakkaktır. 

Londra mnhafili Musolln! idE' 
Kont Çlanonun nru;i - bolııevlk ta· 
hlyeslne kapılnuyacıığt kanaatindr..
dir. 

NELER KO~ŞULUYORf 

Roma. 10 (A. A.) - Zannedil· 
diğiı:e göre Alman barlclye nazı. 
n ve İtalyan ricali arasında Ro
mada cereyan edecek mllzakerele
rin mevzularmm, lska.ndlnııv dev. 
!etlerinin vıu:lyeti, Rus - Fin bar. 
bl, lkl mihver devletinin Rusya ile 
mllnnsebetlerl. Balkan yarrmnda.sr 
ve yakmşarka mUteallik m~cleler 
teşkil edecektir. 

Kont Ciano'nun organı ola.n Te
legrafo gazetesi diyor kl: 

''Almanyanm. İtalyanın gavrlmu 
ltaı1blfk battı hnrP.ketını tadil için 
'talva Uzerlnde t.azvik teşebbU
~Unde bulunacab hakkmda.ki tah. 
mlnler tamamen amlı!ızdır, Alman 
nazırmm bu ziyar~ti urun zaman. 
danLeri derpf.a edllmcktcydL,, 

BERU'NDEKt BİTARAF 
WŞAllİDLERE GÖRE 

Bf'rlbt, 10 (A. A.) - Berllnde
kf bitaraf mOşahldler, von Rlben· 
tropun vazifesinin Flnl!ndiyada 

sulhU tesisten ibaret olmayıp 
Sovyet • Finlft.ndiya harbinde Du
çenln tavassutunu istemek sureti. 
le ltı.Iya ile Rusyayı uzla.ştırmağa 
"alışmak olduğunu söylllyorlar 
Roma, bu suretle, Moskova ile to· 
masa girmlş olacaktır. 

B!taraf müşa.hltler, Sovyetler 
BirUğlnln, Romanya ta.mamfyetınl 
tnkaffUle hl\71r oldııÖ'\ınu ve Al -
manyanm, şllpheleri izale için ay. 
nl şekilde hareket edecğiııi tahmin 
etmektedirler. 

Alman. Rus mahafill ve mathu 
at von Ribentropun Roma\'I ziya
reti, normal bir hadise olduğunu 
ve mihverin sallbetlne yeni bir 
delil t.eşkJI ettlğl mUtalcuındıı.dır· 
tar. 

İNGİLTERE tt.E tTALYAI\'IN 
ARASI DÜZELİYOR 

Londra. 11 - Taynm gazetesi 
yazdığı mllhlm bir makalede tn • 
gilterenin deniz kontrolu ve bita 
rafların ticaretini kolayla.ııtrrmıık 
için bir seri tedbir alncağmr kay· 
dettlkten aonra İngiltere Ue ltal· 
v.ı ara.-ıında ttcart mfü:ııkerevc tek· 
nır baslanması, bu b\1susta kıv • 
metli bir ummr teşkil edeceğini 
•1azıyor ve df :ı.·or ki: "İn!'!i1t ere i!P 
ttalva, birlhlrlne Ul.zmı olan şey. 
lerl vanrvorlnr. KBmllr meselesin· 
~e lı6.sıl olan ltllıif, karcuM:lı bir 
-ınlayış z'hnlyctinln mevcudiyetini 
5steriyor.,, 

FRANSA, fTAI,VANTN HARBE 
Glmıh'ECEGtl'm KA ·ı Ki ••• 

Pa.rl.~. ı t - Fra~ ~" 1924 ııeno
slndf) açılacak olan beynelmilel 
Roma sergisine lştlrnke karar ver
"tlic tir. Bu hıt""•ortokf lı"ZT?'hl•larıı 
'>aıılanmak lı;in tiOO.CiJO frank tah
sisat verilmiştir. 

Sovget-f in sallı 
müzakereleri 
(Ba~ı 1 incide) 1 alacaktan talimat dairesinde · ha 

tik151ini haleldar etmiyecek olan reket edeceklerdir. 
makul bir ıulh akdi için müz· ~ •• 
relerde bulunmağa amade ol U• HELS1NK1DE NEŞREDiLEN 
ğunu beyan etmektedirler. Fakat TEBLlC 
sulh şartları, haysiyeti kıracak Sovyet • Fin mü.,.akerelerl hak-
mahiyette olursa harbe deva:n e· kında dün akş:ım Helsinkide neş 
decektir. Bu takdirde Finlndiya redilen bir resmi tebliğde şöyle 
son neferine kadar mücadelede denilmektedir: 
bulunacaktır. Finlandiya, sulh "iki hükümet bir müddetten· 
içinde yaşamak arzusundadır, fa· beri temasa girmişlerdi. Bu temas 
kat Fin milletinin, haricin vadet. İsveç hUkfimeti vasıtasile teessüs 
mekte olduğu yardıma ne derece etmi§tir. 
gııüvenebile~eğini. iyice a~laması 1 Bu temasın gaye11i, muhtemel 
lazımdır. Fınlandıya. e.cnebı mem· barış imkanlarını tetkik etmek 
leketler hesabına hır .. pazarlık olmuş ve iki araf doğrudan doğ· 
mevzuu olmaktan ke?dı;ıni. k~r~· ruya görüşmelerdeki faidcyi tes. 
mak arzusundadır. Fınlandıya, ilı tim etmişlerdir 
tiyar ~deceği _fedakA~lıklan ken. Sovyet hillı:Q~eti, Fin hükQme· 
dı ölçusü ile olçmek ıster. tinin mümessillerini görü~melere 

Fin Mahafili, Moskova milza· başlamak fizere Moskovaya da· 
keratı neti~sinin pek yakında vet ettiğinden Ryti ile ilk milza· 
malum olacağı mütaleasındadır· k:releri idare etmiş olan Paasiki. 
!ar. Bu mahafiJ bizzat başvekilin vi, general Walden ve bir 
Moskovaya gitmesinden anlaşıla. m e b u ı t a n mürekkep bir 
cağı veçhile bu müzakerelerin heyet 6 martta Moskovaya git · 
pek ziyade mühim olduğunu kay· miştir. Bu heyet Sovyet hilküme 
detmektedirler. ti mümessillerile iki tlç görü~e 

Aynı mahafil, bu mllzakereler 
esnasında Sovyetlerin bir mUta • 
reke akdetmek arzusunu izhar 
etmemiş olduklarını iHlve etmek. 
tedirler. Sovyetler, bilSkis ceph: 
üzerindeki tazyıklerini arttırım§· 
lardır. Mıktarları artan hücumla· 
n ~iddetlenmiş olup a;ıık şehirle. 
rin bombardımanları devam et • 
mektedlr. 

TEKLiFLER PARLN'fENTO· 
YA BiLDiRiLECEK 

Londra, t 1 - Gelen haberler:: 
göre Finlandiya başvekili Riti ile 
evvelce Savyetlcrle müzakereler
de bulun-nuş olan Fin diplomatla. 
rından P sikivi Mos!<ovada sulh 
yoltmda Sovyetlcrle temas li ::ılin -
dedirler. Sovyetlerin bu akşama 
kadar müukerelerden bir netice 
almak istedikleri bildiriliyor. 

Helainkide beyan olunduğuna 
göre Moskovaya giden Fin mu· 
rahhasları, Sovyet teklifleri bak· 
kında kat! bir karar ittihazına 
salihiyettar değillerdir. Fin mu. 
rahhaılan, Sovyct tekliflerini Fin 
parlAmentoeuna arzedilmek Uze· 
re Hels.inkiye bildirecekler ve 

yapmı~. Fin mümessilleri Sovyet 
bani şartlarını öğrenıni~tir.'' 

FiNLERDEN SOVYETLERE 
HiTAP 

Hclsinki, 11 (A.A.) - Finlan
diya radvosu, dün akşam Sovyet 
dinleyicileri i!rin Rus lisanile 
neşriyat yapmı"tır. Bu neşrivatta 
ezcümle sövle denilmektevdi: 

"Biz Finliindiyalılar, hUk<ımc. 
timizi ve hakikaten demokratik 
olan reiimimizi takdir ediyoruz. 
Memleketimizin müdafaası için 
hayatımızı feda ctmeğe azmet • 
tik.'' 

SOVYETLERIN MAKSADI 

F~nlandiya, 11 (A.A.) - "Ha
vas ajansındcın :" Sulh müzakere. 
lerine rağmen Sovyetlerin sar· 
fetmekte ohiul;lan büyilk gayre:· 
tin hedefi, Salca.ejurviden Sume
oya gitmekte olan üçünü manner. 
haym hattını çevirmektir. 

Rusbr, i~al edilıniJ olan 
:vziler esas ittihaz edilme!: 

surctile müzakerat yapılabilmesi 
için sahile ayak bt:ımağa ve bu 
suretclc Kareli Bcru.hındaki Fin 
m\lda!aa hattını tamaımile tahrip 
etmefe ufra~dular. ~ 

Sin ama 
tarifeleri 

Belediye ile ,ehrimizin Avrupa 
Jan fılm ıthal eden birincı sınıı 
.-;ınemaları sahipleri .arasındaki ta· 
rife ihtilatı henüz halledilememiş 
tir. Belediyenın meriyete koyduğu 
yeni tenzi'atlı tarifeler şimdilik 
tatbik edilmekle beraber meseley ı 
halletmek üzere yeniden Dahiliyt• 
vekfüetile temasa karar verilmiştir 
Alakadar sinemacıların mürnessılı 
olan Ihsan ipekçi bu akşam An· 
karaya giderek vekalete vaziyeti i 
zah edecektir. 

Bu münasebetle rna\Omatma 
müracaat ettiğimiz sinemacılaı 
~unlan söylemişlerdir: 

" - Bir buçuk sene evvel hü 
kfunetin vergıleri yüzde yirmi se 
kizden yüzde ona itıdirmesi üzerı · 
ne biz de birinci sınıf sinema fı 
yatlarında aynca yüzde on tenzı 
ıat yapmıştık. Geçen yaz bu tari 
feler tatbik edildi. 

Sinema tarifelerinjn delfütirile 
c.eğlne dair f1ç ay evvel yapılan 
neşriyat Uzerine be!ediyeye yap 
tığımız müracaate cevaben. bu de· 
ğişikliğin birinci sınıf sinemalarla 
alftkası olmadığı bildirilmişti. 

Halbuki yirmi gün evvel bele 
diye, doğrudan doğruya sinemala· 
rın vaziyetine tesir edecek bir tarı 
fe yapmıştır. Bunu bilmecmuriye 
tatbik etmekle beraber kabul et· 
miş değiliz. Belediye, geçen sene· 
ki bi!Ançolarımıza istinaden bu 
tenzilata tahammill • edebilece~i 
mizi zannediyor. Halbuki bu iddi 
ada bır yanlışlık vardır. 

Harp dolayısile masraflarımız 
çok artmıştır. Fransa. lngiltere \'C 

Alman~·a film yapmadıkianndan 
yalnız Amerikadan film setirti· 
yol1l%. Bunlar fiyatları yüzde el 
!iye çıkannı~ardır. Hergün kul· 
lanma~a mecbur olduğumuz sine 
ma kömUrü gibi malzeme ve üç 
senede bir de değiştirm:?ğe mecbur 
olduğumuz sesli makine'er vesair 
sinema tertibatı bedelleri de çok 
yükselmiştir. Maliye, sesli makı 
nelerin amortisman bedelinin an· 
cak onbeş senede itfasını kabul et· 
miştir. Halbuki halkın rağbetini 
temin için üç senede bir bu maki 
neleri değiştinneğe mecbur olu 
yoruz. 

50.000 liraya alman bir makinl' 
bu müddet geçtikten sonra küçük 
bir sinemaya ancak 2500 lira}'<ı 
satılabilmi~tir. 

Belediye maliyenin tatbik ettiği 
esa lara dayanarak bizim hakiki 
masrafımızı gözönilnde tutmadan 
bu son tarifeyi yapmıştır. Binaen· 
aleyh vergiler indirildikten sonra 
sinemacılar zannedildiği kadar 
fazla kazanç elde etmiş değildir. 

Sinemacılık. halkın rağbetine 
dayanan bir iştir. Çok pahalıya 
mal olan en iyi filmleri getirtmez· 
sek, en S<>n tertibatı takip etmez 
sek bu rağbeti temin edemeyiz. 

Yeni tarifeler birinci sınıf sine· 
malar hasılaundan senede otuzar 
bin lira dil~esi ve dolayısile bil· 
yük zararlan mucip olacak, bizı 
iflasa sürükliyecektir. 

Hükfunetin buna meydan ver· 
rniyeceğini, haklı diltklerimizin 
nazan itibara alınacağını umuyo 
ruz. VekAlet, belediyenin istinat 
ettiği esbabı mucibeyi sorması ü· 
zerine işin neticeleM1esi belediye· 
den alınacak cevaptan ronraya bı
rakılmıştır. Şimdi bclediye vekale 
te cevabını verdiğinden bu defa 
tcmaslarmuzm milsbct. bir netice· 
ye varacağına §Üphe etmiyoruz. 

Sonra mühim bir nokta da şu· 
dur: tstanbul sinemaları, dünya· 
nın her tarafında ayni büyilklilkte 
ki şehirlerin sinemalarından 
ucuzdur. Herkes birinci sınıf sine 
ma1ara gitmek mecburiyetinde de· 
ğildir. Bizim ağır masraflarla g · ,,. 
terdi~imiz filmleri, a~·ni sene için· 
de ikinci sınıf sinemalarda 15 20 
h."Uru~a. hatta yetlibuçuk kuru53 
kadar görmek mümkündür. Her 
sinemanın kendisine mahsus se· 
yircisi vardır. Sinemalarda lüks 
yerleri tayin meselesine gelince bu 
tamamile sinemacılara eit b:r i~tir. 
Çünkü be:ediye nizamlann1a bu 
hususta h·çbir kayıt o'madı~mdan 
sinemacılar, müşterilerinin husu· 
siyetleri~ göre bunları tayin et· 
mekte serbesttirler or 

~nruv;11/tt 

Almanya Romanyadan, pefroll 
arazi satıo almak isliyor! 
Londr&. 11 (A. A.) - Deyll Herald gazetesinin A,materdJlll 

babirinden: 
Dr. Şabtm Almanyn hesabma iki milyon lngillz Unısı ~1!l 

petrol kuyulnnnı muhtevi birtakım ara.zl satınalmıı.k için ın~ • 
de bulunmnk üzere bu h:ı!ta başlangıcmda Ro:ınruıyııya gtdcC 
lenmektadlr. 

F ransaya ablan Alman beyannameleri 
Pıırl,, 11 (A. A.) - Bir Alınan tayyaresi. e\'Vl'~ r,:eee ~ 

merknf Fra"<ın t\zcrfnde uc;a.rak muhtelif yer!Are rf<taleter 
Tayyare dafl topları, tayyareye ka~ı ateş nçmı:ı;ı ve tayyare f 
tiknmetinde gl>Zden kaybolmuştur. 

Sahte Fransız gazeteleri 
b'r Dem, 11 CA.. A.) - FranM Uzerlnde ya.pmt§ olduklrıtl 

ta.n nvdct eden Almnn tayyareleri, BAie yakinJnde İs\-lçre hUdı; 
l;ininde11 geçmişler ve birtnknn risaleler o.tmıelardır, Bale EOt' 
dan topl<>nmış olan rlsrt.lelerden birçoğu Fransa halkına hitabe' 
me alınmıştı. Bu risaleler arnsmda Pıuiıı gazetelerinden pa.rf • 
taklid eden bUyilk krtadıı. klğrtlar vardı. f 

Yunanistanda talime çağrılan yedelc su~rl~ 
Londrn., 11 - 1929 - 1936 amıflarma dahil Yunan yedek 

lıı.n, talim için si1Iih altına davet edilmişlerdir. 

T acırruza uğrıyan Hola nda gemisi 
r• 

Amstçrd:ım. 11 (A. A.) - tngfltereden gelmekte olıııı 
hncmJndeki ve Cinn adındaki Hollanda b:ıyrağmı hfunll varut• 
yetleıi mnlüm olmıyan tayyareler tarııfmdan Hollanda kar:ı!!1l t 
ric'nde üç defa JıUcuma maruz kalmJ§ \'e mJtrnly5z atc3fnc tıı 
tur. 

Sovyct mail nndan ağır gümrük resmi 
Parls, 11 - Fransa hUkOmeti. So""·etıcrle Frı? .... a ıu·s.r·~ 

cut ticare t mukavnlesl mU'1dcthıin blttlğin.I, blnnflnale\'b p 
olmak Uz0 rc Sovyet mallarına azamı gllmrUk tarlfcslnln t.nt' 
rctmlştir. 

İngiliz tayyareleri Berline fiıekler atblat 
J.onclm, 11 (A. A.) - İngiliz tayyarelcrinln dlln Prıı~ '

1 

na. üzerinde ynpmI§ olduktan cevclanlar hakkında nşağıclald 
ve Jz:ıhat vcnlmektedir: 0 "İngiliz tayyarclerl, 12 sonkfınunda Prag ve Viyana ozerf:: 
mu§, 12 sonkAnunda Avusturya ve Bohemyadn rkalcler nllt 
23 11onklı.11unda da Pilsen ve Prag Uzcrlnden uçmuştu. c 

lngiliz tayyıırclerlnln ı.;tmdlyc kadar ynotıklan en f i uc;• 
ta yapmış olduklnh uçuş olmuştur. Bu t.nrlhte İngiliz tayyar 

1 

lonyn Uzcrlndc u~uşlar •c Posen maden nımt.akıısına risııJJ 
!ardır. 

İngiliz t.ayyn.relerl, 26 şubatla 2 mart &rMtnda BerJlnl • 
ziyaret etmJ!iler ve bu c vel!nları esna.smda Berllne yaln: · J 
demı, f~ekler de ntmnılard.ır. _:/ 

Ahşap malıalieJef 
Düya vaziyetinin aldığı ehemmi. J livrikapı, Hasköy, ~· 

}'et dolayrsile, herhangi bir lhti· Fatih gibi ahşap evlerin ~ 
m11le karşı büyük şehirlerimizin 1 sif olarak bulunduklııf~ 
hava taarnızlarmdan korunması ınıntakalarda bunların b 
işi etrafında geniş tedbirler alın· nı istimlnak edip yıkaralt • 
maktadır. Bu meyanda hükQmet rıda geni§ caddeler yoııarb 
İ::itanbulun pasif korunma tectbir. tedbirleri muvafık ve 1' 
)erile yakından alakadar olmlkta bik görülmüştür. Bu t ~ r 
ve lst<ınbul vilayetile bu tedbir bik sahasına konulursa, . sıl 
lerin tatbiki hususunda sıkı te kiz on evin etrafı açınr~ · 11 
mas halinde bulunmaktadır. lerin toplanmış butundl', 

1stanbulun hava tehlikesin<kn halleler küçük adalar ha rıı • 
korunması bahsinde en mlihim ci· edilmek itap ede~ktir. t 
het ahşap evlerin verebilecekleri le yangın bombalarınıl1 _ 
zararın izalesidir. Bilhas:ıa ahşap daha kolaylıkla önl~nbil' 
evleri p k 1• "f bi lcild t bugUnkU vaziyette koCJI \-ı' 

n e ~esı r şe e op. ti tehdit edebilecek ola" / 
tandığı semtlerde yan"ın bomba 
l:ınnın tahribatını hafifletmek ve lar mevzii kalacaktır. 1 ı• 
bunun için de şimdiden bazı ça· Ancak ah~ap mahal '· 
reler araşnnnak zarureti hasıl ol- şekilde adalar haline ı;e;~ 
muştur. ev grupları arasında Cll~U 

yollar açılm'ası için 22 t 
Bu tedbirler arasında ilk akla raya ihtiyaç bulunduğt.J rıır. ~ 

~elen şehirdeİd bütün ahşap ev. edilmiştir. Gerek bu P3 fefl 
leri ortadan kaldırmaktır. Fal:at mln ve sarfı, gcreJtse >1 
İstanbulun hemen dörtte ücünü zum gösterilen binalarr':ıı ... • 
teşkil eden bu evleri gerek mali ve sı için elde kanunu bir_ .. ıı 
gerek diğer b:rçok sebeplerden bulunmamaktadır. ı.\lI1 ... t 
dolayı tam:ımen kaldrrmağa im mata göre, bu maksad1: 5 f 
kn yoktur. Bu arada OskUdar. hususunda veni bir ıtarı 
Beşiktaş, Aks:ıray, Topkapı, Si. hazırlanacaktır. 

e erberlikte 
··rk kadıııı 

(B:ıştarafı 1 lnclıJe) 
Milli Müdafea mtikelldiyeti 

kanununda, umumi veya kısmi 
seferberlik halinde ve fevkalade 
hallerde yapılacak scierbcrlik ha. 
zırlıklarile kıt'aların tecemmWeri 
esnssır.öa alelade vasıtalarla te· 
min edilcmiyen bütün ackeıi ihti· 
yaçlan veya hizmetleri muay· 
yen hükümler dairesir.de vermeğc 
veya yapmağa her ~ahıs borçlu 
tutulmuştur. 
Kantın, kadm ve erkek yurdda

şı bu vazifede mlisııvi telAkki eyle
mi§ bulunduğundan ha.z.ırlaııan nl
z.:ı.mna.melerde Türk kadınına Jitlfe 
cek vnzl!eler birer birer dkroiwı • 
mut ve on botŞ yaşından~ Ya.em& 
k&da.r (65 dalı.il) her erkek 1çiJı ol· 

d 
.. . _.., cıs. y ~ 

ngu gıbi her kadw-:}ıll!ş~· 
ğı hlznıetler tasrih edi 65 ' 
nız 15 ~mdan o.Şağı "~ot <ff 
dan yukan olanlarla ınıı ,.0 t 

bati muhtel olı:ı.n ItnclID cıJıl 
lerle b:ıkııruı muhtnı; ~ ~ 
ve gebe bulunan kadın ııııı>.şc 
ltelleflyetino tlıbi tutu 

dır. le~ 
Muharebe işlerinde, 1 ıııv ı 

)erinde her tUrlll fçwı::tJ!~; 
)erde kadmtarımtıdSll ~ " 
zmı tayln eden tııJiınn os'tl # 
zife ala.cak ka.dmlartn dt 
ya!et lkti~b edecc;Jt oııı.~ 
olunm~. bunların rret! ~ 
n teekll!t tanı znUBl tıtld' 
re bağlanmıştır.~ 
yol fiı.:ı-ıoo.. de Va-" 
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.._~••nle • haro~ n çıkarken ben de elimdeki taban· 

u kaldırdım. Konu§urken taban
cayı aaklamadım. 

~,!dulu Sibi bıra· Biraz düşündükten tonri de'iam 
.\le§! YakaraJc MOd hAl! uyu· etti: 

'~başladım. ı':'!v~: - Kimbilir, belki de can çekişi· 
Odun aya}( )'ordur. 

Kaı1cnu seslerini - Müstahaktır, dedim. 
stra.ıa ı!1• Kahveyi kay - Ukin düşün bir kere Hamf· 

· 1lk Sözü pıyı açarak içe· ri, hemcinsimızden birinln 
1i ~unlar oldu. son, 
ıç dotru · yalnız s."Ultini dı.işünl 

~~ ~~P~yo:sun. Ye· - Belki can çek.işiyor, belki de 
teli. Bu un ımtıyazlanm ra~amakta berdevam, dedim. 

n hakkıma tecavüz - Olsun. Biz bilmiyoruz ya. 
U !ieferlik Eğer lıakıkaten ölmek üzereyse 

llla.zur g\k, de- miithi~ bir şey biliyor nıu~un. O 
aır ~ zaman hiç kendimi af1ederoc>m 
\\ı.ı...: ~ hı>nuy~ da· Muhakkak bir eeY yapmalıyu. '"U ~ff Odcrım., dedi. - lbti.mal hakkın var, dedım. 

bıkı,11 ... P0iıırdiiinı Yemekler- Onun, hatta Kurt Larsen için 
~ -. n bile endi~ duyan kadınlığına de· 

· lllan bir di'-'ett9 ta ~ runi bir hayranlıkla gifüımsedım 
tt ll otacaıc. b" ve bekledim. Fakat benim ı~ın 
~ \'ırip sah'! ır defa olsun duyduğu endişe nerede kalmı~tı? 

o ka.ı 1 e bakmadı ve 
1 ı~learo~~gul ettim ki 
ktıa:ını dugu çay finca· 
hue va 3 Patatesin, reçelin 

"leıneıcı· llnadı. Ukin bu de
i> 1facıes1.' YiizilJlde ani bir 
ı. l beli . . 
. ~>'aı ta ~ıştı. Nihayet 
~ biitun 1.~ı gördü. Son 

la)tı. '-' l\.411\'altının üzc-
ı av~ 

lJ.tevirdi '<e· favaş başını 
-~ti• d' • ''Q ~lYe haykırdı. 
~di. nsız korku gene 
l~tlt o .. o ,. SOrdu: 
~··r 

~ile etr ım. 

SükOtumun sebebini anlamı~tı. 
ldrakli okluğu kadar da açık ı;()z· 

tüydü: 

Gidip bakmalısın Ham!ri, dedi, 
eğer bana gülmek ıstiyorsan \len
den sana izin, istedığin kadar giıl 

l\.1utiane kalkarak kum-:alda yü· 
rümeğe başladım. Arkamdan: 

- Aman dikal~t et, dt}'C seslen· 

dl. 

Ona başkasararun ucundan eli· 
mi salhyarak güverteye atiadım. 
Kıça giderek merdıven ağzından 
a~ya seslendim. K.wt Larsen 
cevap verdi. O, merdivenleri çı· 
karken ben de elimdeki tabanca•ım 
horozunu kaldırdım. Konu~url.en 
tabancayı saklamadım. !ikin o, 
ona dikkat bile etmedi. Vücut iti
barile ayni son deta gördüğüm gi· 
biyeli. Yalım gayet mağır.um ve 
durgundu. Aramızda geçen birkaç 
.Wıe konuşma dahi denemezdi. O
na neden sahile çıkmadığını sor
madım. o d1 benim 1\!den gemiye 
gelmediğimi sormadı. Baı ağnsr 
nın dindiğini ooyledi. Daha faı· 
la konu~madan ondan ayrıldım. 

Mod anlattıklarımı a§ikfu' bir 
ferahlama ile dinledi. Sonra, gemi· 
nin mutfağıııdan yükselen dumanı 
görünce iyice ~şelendi. lki gün 
üstüste m·ıtfak sobasının dumanı· 
nı gö:dilk. Ara sıra Kurt Larsen 
de gözümüze ilişiyordu. Lakin bu 
görünmeler bundan ibaret kaldı. 
Karaya çık.'llak için hiç teşebbüs
te bulunmadı. Bunu iyi biliyorduk. 
Çünkü gene gcccleri nöbetle uyu· 
makta devam ediyorduk. Onun bh 
~·y yapmasını. cibilliyetini izhar 
etme;;ini bek"iyor, bu harckctjzli· 
&ine taaccüp ediyorduk. 

B~>rtece bir l1ıı!t.a ge\ti. ı\rtı'c 
Kurt Larsenden ba~ka dil~ilnceıniı 
kalmamıştı. Onun mevcudiyeti ü· 
zerimize bir l:abus gibi çi'.ıkii}it>r, 
evvelce tasarladığımız ufak tef..!k 
işlerimizi yarm:ımıza mani 0 1uyot· 

du. 

Haftanın sonunda mutfalt soba· 
sından duman yü~sclmez oldu \'C 

Kurt Larsen artık kıç güvertede 
görilnmemeğe ba5ladı. Moddaki 
endişe ve acıma his!erinin gene 
canlandığını görüyordum. Uikin 
kıbrine yediremiyor. bunu bir tür· 
lü izhar etmek, bana ikinci bir ri· 
cada bulunmak istemiyordu. Onu 
nasıl ayıplayabilirdirn? O il~i bir 

yaradıl:~a m;:ıtikti ve netice 
itibarile kadındı. Bundan ba~ka, 
ben de bir va~dt1er öldürm{'k i tP
diğim bu adamın yanı başında 
hemcino:.lerl varken hir ba-:ma can 
vermekte oldutru düşüncesi~ ken· 
dimi bir türlü alıştıramıyordum. 
Kurt Larsenin bana söylediği söz 
doğruydu. İçinde yeti~tiğim cemi· 
yetin, muhitin telakkileri benden 
daha kuvvetliydi. Onun benimki~ 
benziyen bir vücudu, elleri. ayak· 
lan oluşu heni ona anlayamadr 
~ bir wıa ba~hyordu. 

H A B E R - Aqam Potta• 

Aynalara kartı çok bUyWı bir 

1 

- Aynada, herkes kendini 
anlı vardL Nerede ayna g8ne çirkin görür dedim. Buna emin 
muhakkak durur kendir.ini seyre ol. Aynalar y~lancıdır. Onlar. 
koyulurdu. çirkin ve haıta oldukları için bi· 

Zengindi. Befendiği aynayı, d de öyle cöıterir. 
fiyatına bakmaz, muhakkak s.u· Söylediğim sözler hoşuna (it. 
rette satın alırdı. Birgün ken<lisi· mişti. Gülümsiyerckı 
ni ziyarete gitmiıtim. Avrupa se. - Evet: haklısın, dedi. Ayna· 
yahatinden yeni dönnıü~tU. l~i Jar ekseriya yaJancıdır. Fakat 
gücil olmadığı için her sene Av· hepsi cieğil.. Ucuz: ve adi aynalar 
rupada birkaç ay dolaşmlı. Bu yalancıdır. Nadir aynalar haki
ıuretle Avrupadan gdirdiği na- katten kat'iyen ayrılma.ı. 
dide aynaları da görmGş olacak· Dükkanlara asılan alal!de ar 
tım. Apartmanın kapısından içe. naların uc~ ve yalancı oldukla. 
riye girer girmez beni karşılaya· rına kanaat getirerek nadide ay
rak salona götilrdil. Zayıflamı§tı natara sahip olmağı arro et • 

ve mütlıi§ surette asa'...i idi. Bir mitti. 
aralık Avrupa şehirlerinin güzel· Fevkal!de bir ayna utm aldı. 
liğinden ve yeniliklerinden bahs Ve 0 ayna da kendisini çok be. 
ettikten sonra: ğendi. 

- Seyahat etmek benim için Fakat bir ayn.anııt ıehadetl ~ 
adeta bir ihtiyaç halini almıttır, nun kalbini ferahlandırmak için 
dedi. Bir haftadanberi buradayım. kili gelmemitti. 
Yann sabah tekrar seyahate çi· Az saman içinde bQyUk bir ar 
kıyorum. na kolleksiyonu olmuttu. Artik 

- Fakat ıeyahatten döneli matualardaki aynalara nefretle 
he:ıüz birkaç gün oldu. Kışı bu. bakıyordu. Bir gün evine gitmiı· 
r::ıda geçiremiyecek misiniz? .• di- tim. Sıhhatinin tamamite dilzel • 
ye s::ırdwn. dlğini mevzuubahs ederek: 

Suratını buruşturarak cevap - Bak: kendi aynalamnda 
verdi ı kendimi ne kadar iyi ve ıUrbUz 

- Niyetim öyle idi. Fakat.. g&-nyorum. dedi. Beni baıta ~ 
Burada içime öyle bir sıkıntı çö· dm dükkanların o kötil aynalı· 
kUyor ki, sanki s~yahat ctmer nydı. Onlardan yakamı sıyırmak 
sem ~oğulacağnın zannccliyorum. için tobfa çrlanamağa karar 

Va!ttile pek büyük bir itina Ue verdim. 
tanzim ettiğim bn salon buoiln - Evde otura otura canınız • 
hana tam.a"llile yabnner geliyor. 
Evet kararımı verdim. Yarın hL 
reket ediyon·m. Apartmanın için· 
ele gayri t.-ıb:i b:r sükunet var. 
Eskiden böyle değildi. Biraz ev · 
vel, fU büyük aynanın önilnden 
geçiyordum. Adeta korlttu:n. Ay
nanın içlnee ael halinde suların 

boganarak beni boğacağmı zan. 
nettim. 

Adamın halinde gayrltablillk 
vardı. Halbuki, seyahate sıkma
dan evvel hiçte böyle değildi. 

pkayı sohbeti seven çok nc~eli 
bir adamdı. Seyahat yorgunluğıt 
veyahut rklim değişmesi de ins.ı· 

nı bu kadar değiştiremezdi ya .• 
Öyle olsa, hiç kimsenin seyahat 
etmemesi lazımdr. Bir aralık, 

zenginliklerin kaprislerini düıU· 
nerek arkada§ımm da, parnsının 
bolluğtmdan ne yapar.a~mt bil 
meyip ayna merakından ıonra 

bu sefer öe seyahat hastahğına 

tutulduğunu dilşür<lüm v~ kAn • 
diıdne iyi bir ıe1ıa'ıat temenni 
etfkten gonra ayrıldım. 

sıkılmaz; mı? .. 
- Alı~mağa bakar. 
Onu bu gayri tabii diltilnceler

den ayırmak için, sokağa çıkma. 
makta sosyetclerdeki gUzel ka· 
dıntarı da göremiyeceğinl hatır· 

tattım. 

Arkada1rm. odanın duvarlarına 
asılı duran aynaları göııtererek: 

- Bu aynalann her biri bir 
sokaktır dedl O ctısel kadınlan 

heq;füı aynalarda görfiyorum. 
Şu gördilğün nadide aynaların 
herbirinde gilz:elliklerilc g5nhret 
kazanan birçok kadrnlar vardır. 
onlar, bu aynalarda ebediyen ken· 
dileri:ıi gcsterecek!er. Ekseriya, 
sabahlı::rı aynalarda o güzel l:a. 
dınların birile kar§ lajırım. Fa· 
kat çok acele yürüdükleri için 
bir tUrll\ yanlarına yaklaşıp ko
nuramıyorum. Bu vadret kar§r 
ıı:ıc!a bir sokaktan öteki sokağa 
g e ç t i k l e r i zaman, derh.ıl 

o sokağı gösteren aynaya koıa. 
rak önünil kesmek iııtiyonım. Ne 
sareld, onları bir daha kn·~ımda 
bulamtyorum. Bazan, yani hn•:lı 

R"r'•ne p.ün sonra k•nclisinr vrrtim~d.:kleri zamanl:ır yanları· 
sokakta tesa·"üf ed"n'"c hayretl~:- na yaklıı'.;ıyorum ve uzun uzun 
içinde hldım. Hasta olduğı..nu •e ~onuş~uktan sonra randevu bile 

h·ı •"i~den ~=y~hate c:ıkamıırlığını alı~ıorum. 
söyledi. Bir kaç gün sonra ıavatlı a· 

- Fakat "elıre...,izll.. r'1~~a1rl!ı dam.da delilik alaimi iyiden iyiye 
~.,1ıran bir hal yol:, diye kendi· başgfötermişti. Şuurunu kaybet
sine sordum. mitti. Artık 2yna1arda kendinini 

- Siıt beni teselli etmek için tanıyamıycrdu. Bu fena haberi 
bu sözleri söylUlro?T"nuz. F.,kat alır almaz derhal nine giderek 
"unu unut::navınız ki, ben ken· kendisini gördüm. Hiçte deliye 
dimi aynada AlA görebillvorum. benzemiyordu. BUikia tavırların. 
Ah .. O aynalar yok mu? .. Nereye da gayet mesut bir adamın ha1-
gitsc-n .. Kendimi onların ka~t· l•ri vardı. Duv:ırdaki aynaları 
tut"'ca buluyorum. Evcl:n çıkrnca. J göstererek: 
kendimi SJhhat ve nc§e içinde - Artık yalnızlıktan car.ım sı· 
hissediyorum. Fakat mendebur kılıyor, dedi. Sağ olsun arkada§· 
aynaların birinde yüzümün ak· lanm. Beni yalnız bırakmıyorlar. 
setti~nf görllnce her tarafım si· Bak; etrafımı tarmışlar. benimle 
nlrden titremeğe ba~lıyor: yüzü· konuşuyorlar •• Tuhaf değil mi? •• 
mlin mumya rengini al:ırak kor. Hepşide bana benziyorlar 
kunı; bir çirkfolik arzettiğinl der· Pen ere önUnde bir iskandala 
hal farkediyontm. Ah .. Bu ayna sebebiyet verdiğinden birkaç giln 
lar yok mu? .• Karde!f esldden be· sonra adamcağızı tımarhaneye 
nim bildiğim, ayna dedi!'in bcr • ~ötürdilter. Biraz sakinleş':llişti. 
ber salonlannda bulunurdu. Şim· Ynlnız, odasında bir tek ayna bu. 
di öyle değ-il ki: bakkala git. ay· lunduğundan §i!dyetçi idi. Bir 
na var. Kasaba git, ayna var. milddct ıonra evindeki ayna kol
Hatti meyhaneye bile gitsen yi· lcksiyonunu da unutarak. odası· 
ne ayna var. nı süsleyen biricik ayna üe ken-

Adamın söylediği ıaçma sı>zl~r disini avutmağa ba.§ladı. 
beni iyi~en iyiye endişeye düıür. Aynanın kar'1sına geçerek 
mü~tü. Bu gidişle pek yakın bir mUtemadiyen kendi kendini -ze. 
zamanda delirebileceğini dU5Un· l!mlıyordu. Da.zan da aynanın 
dütn ve onu 1rnruntularuı<Wı u· içinde g8rdUğü bir iradına Attk 

.aklaıtınnalr lstiyer•.k: oldufuııu iddia ediyordu. Hut.a-

' 
1!ifij/j iH sAjl.Att4fjft 
WJıwaı.ıuu&M c&ıw,> ıMUA en ~ lıııoıı.aJarı aruuıda 1.\ J'lluu \"llobfUer araauıda 

ıeçiroılı blr Almau ee)')'Mha 
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B!r.kaç ay geçtikten sonra vücudun yaralar içe
rıam.~e kalacak, etlerin çürüyecek ve parça par
ça duıecek. Senı bundan hiçbir ıey kurtaramaz. 

- ~ra, ~ l nm içJ oyula.ra.k yapılımf garib bir 
O soz~u kesti ve uzun panna· §iooyl uzatıyordu; efendisine: 

~ dud~larına götürerek: - lşte dedi, yarw yıl 
-. Suusssl.. dedi. Mara • Sita kedi cinlerin reisi aellm 8:;y~ 

ya cııLer dokunmasın diye dua Hiç güneş yUzU görmeden mut; 
okuyorwn. madıyen efsunlarile beslediği illlç-

Bıribirinden uzun saniyeler ak· ttın bir p:ırç.asım, Uç ki§iye yete
tı geçti. Şimdi benim de gözlerim cck kadarını gönderdi. 

l\Iara • Sitanın gittiği tarafa dikil· Şimdi Cukiji brrakmış, gözlerlml 
mış kalmıştı. Bu Hrada etrafımızı lkl buçuk metre uzunluğunda. elli 
anadan <totma çıplak çocuklarla )'lldanberl yaşıyan dev ada.mm e. 
· h k • . Undekl asma kabaı'hrıda.n yapılml3 

aıya ren lı vücutları hayvan IPbi §ifeye dikm ştim İ3 · · 
kıllarla örtülü kadınlar sarmı~lar sinde hcnl '-'nk~lan~ı:!,enınk kiçer. .. . " • ,, .,- or unç 
mutemadıye:-ı haykınyorlardı: hastahktıın kurtaracak şüa vardı. 

Dev adanı etrafımızda t~pinerek Pellnuya gUzelliğini iade edecek 
haykırmakta devam eden iruıa.ııla· kardeşini insanlığa ka\•uşturacak 
n bir e.l!pretile dağıttı ve bana eua.rengiz su bu nsma kabağmm 
döndtl: fçenıindeydl 

- S1z1 içeri davet etmek Jstar. Ura - Saha bana bakarak nttı 
dlm. dedi, fakat röreceğ:lniz man.. ": sı 
&aradan çok ürkeceğinizi t.ahm1D 
ettiğim içl.o buna cesaret edeme
cilm. 

Baoka bir saman olaydı bu ._ 
ler mera.kmu bl18bUttln körUkler, 
bayatmı paha.ııına bile olaa bu 
klUbeye girmek Jaterdim. Fakat 
t1maah ln8anm refakatinde orman. 
dan geçtiğim ve mağaraya girerek 
dev adamm lskeletinJ gördUğUm 
andanberi içerime garib bir bezgin.. 
Uk geJm.1'U, artık bu va.bel orman
dan, ineanlığm ilk günlerinde p. 
çirdlkleri bıısit hayattan bir tUrlU 
aynlamamış bu iManlardan, bu tp
tldall.lğln yanıbqmda henllz bir 
UlrlU ırrlarma nuruz edemedlğim 
bu esrardan b~. uaanmştmı. 
Medenlyet glSzilmde tütmeğe bq. 
lam1ttı, Almanyayı, saf mı, 6!U mu 
olduğunda bir tUrlU karar vere • 
med.igim .karmu, arkadqla.rmıı, 
beni HlndJatan ktyılarma atan re
mmu dU§UnUyordum art.Ik. 
l~bnde memleket dtl§Unceslnden 

bq.ka tek bir arzu kalmıştı. bir 
a.n evvel ctızam U&cma k&VUflDak, 
Binaenaleyh Ura • Saha'nm beni 
kJUbesine alma.sm.m veya atma
masmm hJç ehemmiyeti kalına. 
UU§tt. Ben g5zUmU Ma.ra • Sltanm 
gittiği tarafa cUkmiş, onun d6n • 
mesini dört ı;özle bekliyordum • 
Un. • Sahaya sordum: 

- Adammmn ormandan dl5n. 
mesJ çok U%Un sllrer mi T 

Cevab verdJ: 
- Şimdiye kadar dlilllr}ill olma. 

st IAzmıgellrdf, fa.k\t neden gecik. 
ti acaba. .. 

Bir mUllhua beyan etmeme 
\'akit kalmadan Mara • S!ta g~ 
dlktU. Fakat vahşl yalnız değildi. 
Yanında bqka birisi, lrl, kalm, 
kuvvetli bir adam vardı. Bu bera. 
ber ağaçlnrm Uzerinde esrarengb 
ormanda gece'erken Y"..nmıdan bir
denbire kaybolan ve o valdttenbe
ri lz'nl bfr tllrlil bulamad.ığmı 
Cuhl !dl .•• 
Haykrrdım: 

- Cukl... 
Ceva b aldrm: 

- Ss.hib ..• Seıt !lmln? Slz;f sağ 
bulacağımdan tama.mile Umldlml 
l:esm1atlm. 

- Ben de öyle Culd. artık biri· 
birimlzJ hJç görmlveceğimlıe ta • 
memJyle inanm15tım. 

Ben CukJ ile dertleşirken Mara 
Sita efendls!ne, bir asma kabağı: 

hk, gittikçe vehametirıl 
yordu. Hararetli olduğu 
Jar: 

arttın· 

za:nan· 

- Sıcaktan öleceğim!.. dereli. 
Fakat iki dakika sonra da soğuk. 
tan donduğunu iddia ederek dlt
lerini çatırdatmağa batlardL 

Bir gUn kendi kendine konuıu· 
yordu: 

- Aynanın içi çok iyi bir yer 
o:ea gerek. Bir glin oraya gif9 
sem .. Histe fena olmıyaeak. Has. 
tabakıcı delinin s8ylediği bo.ı söz
leri l§itmemişti. Sonra, tatlı ha· 
yallere kapıl"rak aklını kaçıran 

bu sakin hastanın tehlikeli ha· 
yallere kaprlı:ı.bileceğini hiç bir 
kimse aklından ge~irmiyordu. 

Fakat bir sabah, onu kanlar 
içinde, beyni açılmış b!r vaziyet. 
te aynanın önünde yığılı buldu· 

lar. 

Geee yansı ·ötedenberi takip 
edipte bir tilrlli lı:onuımağa mu· 
vaffık olamadığı o güzel kadın· 

lada, kendisine benzeyen ıevgill 
arkadaşlarına kavu§mak arzusile 
aynanın içine girmek istemişti. 
Nakleden: Cevat Tevfik En.an 

- Beyaz adam, dedi, senelerce 
•vveı. blzdea birisi bu ormanlar
dan nasiliıa çıkmış, gilnleree yUrU
mU,, gltmıı git:mlD, garib mcmle. 
ketler görmUı, sonra içlerinde si
zlıı gibi beyaz adamların bulundu
tu bir yere yetlşmlş, orada birkao 
yıl yaşadıktan sonra tekrar bura
lara relmletl O bana ağzıyla 8ÖY· 
lemi§tl Beyaz in.sanlar karşılığını 
alın~ evvel hiçbir §CY vermez. 
lem111 •.• Fakat gUrUyorsun ki bJs 
ılıden ayrıyız. Sen "imdi ha.stasm. 
birkaç ay geçtikten sonra vUcudun 
yaralar tçersfnde kalacak, etlerin 
çürtlyecek ve p&.rc;a parça düışecek. 
Seni bundan hiçbir 6CY kurtara
m.a.ı. Bu hastalığın bir tek ilAcı 

var. Bu Ulcı yer yt1%llnde benden 
bqka klınae veremez ıana. DU .. 
ılln, sen burada dn kalsan, yurdu
na da döMen bUtUn gördüklerin 
Benden iğrenerek kaçacaklar. Seni 
hayata kavuşturmak için bir şey 
lstedlm. Yılclınm çiçeğin! bana 
ver, dedim, J'Ul olmadnı. Halbuki 
ben sana iyilik etmek istiyorum 
Elimdeki bu lllcı sana vereceğ~ 
Bundan baJjka nasıl kullanılacağı
m anlat.acağnn. Sonra bulunduğu. 
mu.z yerden geldiğin ycro kadar 
ıötUrmek için 8&.na kılavuzluk da 
edecefJm-. 

Bu alızlerin beırl nekadar sevin. 
dird1ğin1 tuavvur etmek kabU de
fildir. Demek kurtuluyardum. fıl
cm tesirlnl Pellnuda tecrübe ed~ 
bilecektim. Ondan sonra benim de 
ellzama yakalanm13 olsam bile kur 
tulacağmıa inanmak mll.mkUn ola. 
calrtı.; Binaenaleyh Ura • Sahaya 
yüreğimden kopan tatlı cUmlelerle 
teoekkllr ettim. 

Ura - Saba teşekJdlrlerfml din
lemedi bile. O ıöz!erine devam e
diyor, lllcı nasıl kullanacafmu 
anlatıyordu: 

- Dinle, diyordu... Gllnet do 
tarken ytlzUnU gUnefln battıtı ıa.: 
r • .fa çevirlr ve bu llAçtan gl5zlerinl 
~rak Uç yudum içersin. Yu-

orta yudumdur. Senin UZ&
rinde cüzam henllz teslrlni göster
medi. F.:tlerln da!ıa dö ·uı dJ 
nwı için bir defa içmek S:~ ,:.<; 
"l'l' Fıılı: &&a ır. at bana yolda bahsetti-
ğin l>tekller bu ilaçtan dediğim ıse
kilde Uç defa içeceklerdir Ü fuı 
cU gUn flon Uç yudumu 'j tl~t -
aonra ıtkar bir suda yıknn;cakl~~ 
ve vllcııtlarmcla hastalıktan h" 
ser kalmıyacaktır. ıç e-

~e~: adanıa tekrar teşekktır et. 

- Şimdi. dedi, vakit geçirme
den yola dllztllellm. Tufan in
aanlan dediğin bu kabilenin sana 
nasıl garib garlb baktıklarma dik
kat ediyorsun... Bunlar ara.8mda 
daha fazla durmak tehlikelidir 
Vakıa benim yanımda bulundukc:~ 
sana kolay kolay bir zarar gelmez. 
CUnkU hep!! beni sayn.rlar ve ben· 
den korkarlar ama ... Ne de olsa 
bu kabileyi? pek güven olmaz. 

Demin Röylediğim gibi birkaç 
giln evvel olsaydı Ura • Sahanm 

bu tckllf1nl kabul etmek benim i
çln lmkimsızdt. Tufan immnlnrmın 
yaşa~'lşını tetl:Jk etmeden, Metle
rine ı~ice nüfuz etmeden onlardan 

kolay kolay ayrıle.mazdım ••• Fakat 
n~aç tlms-ıhm gövdesine temas et
Uğim dakikada.nberi kendimde ma 
ceradan bir bezginlik h'ssetmeğ; 
~lamrştrm. Artık kendime ben 
~yeı: lnsanlann ba.sretl i~iden ıyı: 
~e lçım~ çökmüştil. 

~inaenaleyh Ura_ Sahanm tet
llfin.i derhal kabul etiln:ı.. Ve der
hal tiçUmUz tufan hı.sanlarmm ki. 
yf~..zı a.ynldılc. .• 

(0........,...) 
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GIDA 
Karışık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan baya t çocuk gıdalarile 

yavrunuzun sıhhatini tehlikeye koyarsınız 

' 
Allahın yaratllğı gibi saf ve tabii hububattan yaptlmış 

BAŞ, DJŞ 
ROMATiZMA, NEVRALJi, 

NEZLE, GRil'ı 
KIRIKLIK 

ve bütün ağrıları derhal keser, icabında günde b'lif· 3 kaşe alına 1 

~ 

ÇOCUKLARINIZA YEDiRINIZ. 

Vita 
1 

ın 

Kalori 

Kuvvet 

Sıhhat 

Enerji 

T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 
ikramiye Planı 

1 adet 2000 lira. = 2000.-llra 
3 1000 = 3000.- .. 
6 .. 500 .. = 3000.- .. 

12 250 = 3000.- .. 
40 .. 100 .. = 4000.- .. 
75 .. 50 

" = 3750.- .. 
210 25 .. .;::::: 5250.- .. 

ltoşideler: 1 Şubat, l Ma. 
71s, l Ağuntoa, 1 lkincite!rin 
t nhlwlnttci yapılır. 

Beyoğluna giden tramvay durağı 

:YULAF 

BUöDAY 

iRMiK 

PATATES 

MISIR 

)'URLU 

Baş, Diş, -Nezle, Romatizma, 
Siyatik ve Kulunç 

"' I . . · · w k 1 1ı~11' agrı arını geçınr, grıpe ve sogu a gın fi" 

· tı iyi bir ilaçtır. Günde 2-3 adet alınır. 
Sıhhat V~aletinin ruhsatını haizdir. 

Mercimek 

BEZELYA 

11

t:sAK ER"1
" 

MAGAZALARI 
BADEM 

Çavdar özü 

DlinJada mevcut 

Ç O O U K 
gtdalnrmm en 
mllkt'mmelfülr 

"';ft, ~ .~... . • - , . ... 1 • •ı . 

;f iyatro ve sinemalar 
ŞEmR TiYATROSU 

Tepeba.§t Dram ktsmı: 
Akşam 20.30 da: 

O KADIN 
Komedi lasmı: Akşam 20.30 dil: 

IIerkcı Kendi Yerinde 

IJALK OPERET! 
Bu ak§am 9 da 

Zozo Dalmıuıla 
(Piplça) 
T: 40:5H 

Size, Gabardin ve Tvecd par
desülerini, Trench - Cotlan, 
en birinci İngiliz ve Fransız 
kumaılanndan spor ve fantazi 

1 
kostümleri her yerden müsait 1 
şartlar ve ucuz. fiatlarla tak
dim etmektedir. -------· 
12.30: Program ve memleket saat 

ayan, 12.35: Ajana ve .Meteoroloji 
haberleri, 12.50: Mll.zik: .Muhtelit §ar
kılar, (Pi.) 13.30/H.OO Müzik: Kan. 
§Ik mllzlk (Pl.) 18.00: Program \'e 
memleket saat ayarı, 18.05: MUzik: 
Radyo caz orkestrasr, 18.40: Konu~
ma (Umumi terbiye ve beden terbi-

yesi), 18.55: Serbe!'lt saat, 19.10: 
Memlelcet saat ayarı, Ajan!! ve me
teoroloji haberleri, 19.30. MUzlk: Ça.. 
!anlar: Re~at Erer, Vecihe, Cevdet 
Kozan, ı - Okuyan: Müzeyyen Se-

ALEM DAR Sineması nar; Sadi Hoşses, 20.15: Konuşma: 
1 - Tüccar Horn (Fen ,.e Tabiat bilgllerl), 20.30: 

1 - Okuyan: Radife Ertem; Musta-
2 - Yalancılar Sahı ra Çağlar, 21.00: MUztk: Halk TürkU.. 

, lerl, Aziz Şenses ve San P.ccep, 21.15: 

D KEMAL OZSAN Müzik: l{UçUk Orkestra, 22.15: Mcm-
r • !ellet saat ayarı, Ajnns haberleri; ZI. 

Urolog Operatör Beyoğlu Is· raat, Esham - TahvilM, K.o.mbiyo -
tiklaJ caddesi 380 numaralı Nukut Borsası (Fiyat). 22.30: l!Uzlk 
Ohanya:ı apartmanı Bursa Oda müziği (Pl.) 23.00: MUzik: Caz. 
Pazan üııt\i. Tel: 4.1.2.35 J ban.d (Pi.) 23.25/23.30: Yarınki pro. 

t:cl!?Jlll••••--••••llıii gram ve kapanı§. 

inhisarlar- umum 
müdürlüğünden: ı 

I - tdnremlzin Paııabahçe mUsklrat tabrtkaamda mevcut 4000.:5000 kilo 
FUzcl yağı pazarlıkla eatılacaktır. 

II - Mal bedeline fıçt bedell de dahil olmak Uzere muhammen bedel 500 
lira yüzde 15 muvakkat teminatı 75 liradır. 

TII - Pazarlık 26·3·!l 10 ıııalr günU saat 16.30 da Kaba taşta levazım ve mu. 
bayaat ııubcslndekl ahm satışı koml.syonunda yapılacaktır. 

IV - Nllmuneler hcrgUn slSzU geçen fabrikadan almabillr. 

V - !etclclJlcrin arttırma için tayin olunan gUn vo ııaatte yUzdo 15 mlk
tımnclakl teminat p:ıralarlle blrllkto mezkQr komlsyonıı gelmeleri. '(1734) 

ıstanbul aeıed iy~esı. 
i 1 a n 1 a .. r ,-. 

Sillcymaniyede Hoca Hamza mahallesinin Devcoğlu yoku~unda Hususi 
İdare malı Slyavü§Pll§A medresesinin tamiratı açık eksiltmeye konulmuııtur. 
Keıılt bedeli 403 lira 73 kuruıı ve ilk teminatı 31 liradır. KC§i! ve ş:ırtııame 

Zabıt ve Muameıa.t mUdilrlüğü kaleminde görUlccckUr. lhnle 22/3/!l40 cumn 
gUnU saat 14. te datml encümende y:ı.pı lacaktır. Taliplerin ilk teminat m:ık 
buz veya mektupları ve ihaleden ·s gUn evvel NaC!a. mUüUr!Uğline müracaat 
la alacal:lan !cnnl ehliyet vesU::ılıı.rtıe ihale günU muayyen saatte dalmt 
encümende bulunmaları. (1744) 

lstanbul Levazım Amirliğinden: 
Köhne bakır, alcmlnyum, çinko \'C pirinç ile lmaltıttnn artan yeni bur -

dl\ kırpıntıları verilmelt suretlle muhtelit ebad v& kıılmlıl:t:a. bakır, alemin_ 
yum, çinko \'il pirinç Jcvh:.. yapabilecek mUessP.selerln pullu tekli! mektup. 
Jarfle Tophanedr. .A mlrllğlml7.e mUracaallarr, (1799). 

" RADl'O MF.R,~KLILARINA MUJDE!:! 
Biiti1n clhnndt\ tabii l'C temiz eesl ile tanmmış 

•• • o 

BlRl.."'liOt Sll'IF Dr. CAFER TAYYAR J{A1il<,41' J 
tııı.Pıı 

Ocrrahl, Slıılr, Dimağ, Est.etlk Kııdm doğıım hu!!tl!I 

Şişli Cer~ahi Kliniği~ 
ı;:ııtıC 

şı,ıı meydnm N•. 20! fü' SO<JIS "'""'"'" 8 dco P~ 

rıf9~ 
Devlet Demiryollan ve L~rı:1a 19,ı 
işletme Umum idaresi ııarı 

~ti 

i:l' ~ ' 
Bedeli TUrk - lng!fü: kredi anıa.,masmdan tediye cdill'O ubll.~ ıı f' 

yası teka.rrUr eden tnkriben l 35.000 kllo bakır antrtu,•at: ç re# 
levbalnr ve taltrlbcn 45.000 kilo bakır lokomotı! ocak ''C t~tıt· , f 
surctllc ve mUnhasıro.n İngiliz firm:ı.larındnn satın ıııınııcB 'fl1~ıl' 

Bu hususta tanzim edilmiş olan t:arlnıı.ıneler LOndrad~s.lfC 
Ataşellğl.nden ve Anknrada Devlet Dcmlryolları :Mntzclll9 

0 
ıııt11~A 

J'tk edUcblllr. Şartname nlmo.k istıycnlerln bu kabil :ınnJ:ıcJ!l urcı.ile ıY':°. 
lngiUz fabrilmstnı temsil cttlklı:.inl firma ısmlııl verrn~u&fS ~ 
tahriren vcyıı şifahen yukarda eöz\1 geçen yerlere m r ~~111'' 

Ycrflccclt t('kll!lcrln en nihayet 20.4·940 tarihlnO Jcsd:ı:nm-ol' (l 
lct Dcmlryollnn Merltn;o; dokuzuncu nrttırma, ekslltnıe l< 
edilmiş olmn.sı lı\zımgcleccğl ilt\n olunur 


