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Londra, 16 - İsveç hükOmc. 

ti, Fin - Sovyet sulh muahede
sinin Fin toprağından Botni kör
fezine kadar yapılacak şimendL 
fer hattına dair hükmü hakkında 
l\foskovadan bazı izahat istemiş
tir. 

N orveç bük\imeti de muahcde
nin kendilerini atakadar eden hü. 
künıleri hakkında izahat istiye
cektir. 

ALMANYA T AR AFTAR 

Pecıri.s , 16 - Finlandiyanm uğ. 
radxğr feci ~kıbetten sonra bu 

(Devamı 6 ncı.da ) 

(Yazısı 6 ncıda) 

Dahiliye Vekili 
Bu sabah sular 

idaresinde 

izahat aldı 
Şehrimizde bulu.nan Dahiliye veld· 

ll Fallt öztrak bu sabah belediye 
BUlar idaresinde meşgul olmuşbır. 

Vekil, tstarıbulun su Jhtiyacmm ta.
mamUo temin! hususunda ala.kadar. 
lardan izahat aımııı ve bu işlerlrı blr 
an evvel ikmallne çolt ehemmiyet ver
dlğinl söylemiştir. 

Faik öztrak şebrimlzdeld tetkikle· ı 
rinl bitırdlğlnden yarın alcşam .Anluı· 
rayn. dönmesi muhtemeldir. 

I iTALYADA 
Milli Müdafaa için 
Normal bütçe haricinde 

8 Milyar 
ayn hyor 

liret 

Roma, 16 - Mu.solini ha.rblyf'l 
nazırı sıfo.tile milli mildafaa için 
biltçe tahsisatı haricinde seki:& 
milyar liret tahsisat istem.eğe ka ... 
rar vermiştir, Bu hususta bir la
yı.ha lıazırla.ıimıştır. Bu para. 30 
hazirana kadar sarfolunaca.ktır. 

Diğer taraftan hava generali 
Pr~clo, tayyarecHikte sarfedilen. 
gayretleri izah ederek 1922 d& 
121 milyon liret olan hava biltçe
sinin 1940 da 3 milyar 260 milyon 
lirete çı:ktığmı tasrih etmiş ve: 
"Çünkü İtalya, coğrafi vaziyeti 
dolayısile, hava ta.a.rruzıa.rma. en 
ziyade maruz bulunan memleket.. 
tir,, demiştir, 

1>7ft/IZ1d!!:tı'!1 

Amerika'dan ingillere'ye zirai 

. N e\')'~rk. 16. (A. A.~ - Amerikan. iktısadiyatını korunıak m.a.k., 
88.dile !ngilterenm Amerika.dan fazla miktarda zirai mahsulat alındı. 
nı tahdid etmek üzere yeniden bazı takyidat konulacağt haber veril ... 
mcktedir. 

İngilterede tereyağı tayım arttırıldı 
Londra, 16 (A. A.) - ~e §artlarrnm iyileşmesi üzerine tereya,.. 

ğı m.i.ktart 25 Marttan itibaren adam ba§ma haftada dörtten Be
kiz onsa. çıka.rılmı:ştır. 

Bir lta lyan askeri tayyaresi düştü. · 
Roma. 16 (A. A.) - Bir İtalyan askeri tayyaresi modern hava 

meydanı civarında yere düşerek parçalan.ml§trr. 

· Finlandiya ile ticaret faaliyeti 
Rlga, 16 (A. A.) - Fin - Sovyet itilfı.fmın akdi nelicemnde Hel

al.nk.i ile Ballık memleketleri arasında derhal ticari faaliyet başla
ml§tır. FinlA.ndiya ile Litvanya, Estonya ve Letonya arasında. klering 
usuli.lnün yeniden tatbikı için müzakereler b:ışlamıştrr. 

Litvanya bilhassa scllUloz ithalatına karşı alaka göstermektedir. 

Eski Holanda başvekili nin seyahati 
Amsterdam, 16 (A. A.) - Eski Hollanda Ba§\•ekili Colijn'in İn

giltere kralı tarafından di.ln ancak milletler cemiyetine mensub blr 
zat srfatiyle kabul edildi ği tasrih edilmektedir. Colijn'in Vels ne gö
ril.ştUğü tekzib edilmektedir. 

Bütün ahalisi tahliye edilmiş olan 

Vi borga Sovyet 
askerleri girdi 
Sovyetlerc geçen araz~nin yarım milyona varanahalisi hicret ediyor, Harp Finlere 75 milyon in· 

._ giliz lirasına maloldu i Yazısı 3 üncü saylada)ı 
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- Prenaea dün alqam ''Horoz Oteli,, isimli bir 

otelde, on yedi yaşında bir mektepli ile geceyi 
•eçirmeğe hazırlanıyordu. 

Taksi ~ girdi. PoJOl IÖR tayin için kiminle ulraştilmnzı 
bqhtdı: bilmek esaslı bir noktadır. 

- Herıün. ~ olmasmı hiç Kimsenin şimdiye kadar yQzü· 
~ığım derth:rden Oenı kur· nQ görmediği, saraya mensup ol· 
tanhğı ıçın gayretınizi ve u:ıulünil· mıyan, bu civarda otumuyan ve 
sü bt:ğeruyorum. Fakat dün akşam birdenbire kJzınu, bizzat gelmek 
kı tahkikatmu, bilhassa neticesi· zahmetine katlanmasına lüzum 
illi baııa arıı~'Ul buJduğWluz yer kalmıyacak derecede üzerinde nil· 
w ıaman ıtrbarıle. munasebetsiz fuz sahib1 olarak kaçınveren bu 
bu yu11.ıa yuruyordu. haylaz kimdir? 

Halbukı sızc :saatin ikisile beşi Kızım onun P"tinden cidiyor. 

16 Mart 
Bugün Şehitlikte bir 

ihtifal yapılıyor 
Bugtı.n, ıe mart btanbulun lfplJ. 

a.uı yıJdönilmUdür. 22 aene evvel bil· 
yUk lıarp llODUDda maJIQp OlmUf, ve 
mUtarekedeD t lr mUddet 90Dra d& la
tltnbul 1ffal oluııarak Şab.zadebqllı 

da birkaç askertmla §ehlt edtlml§tl. 
Bu mUnuebetle, her aene olduğu 

&1bl. bugün de aat lklde EyUpte te· 
bitler mezarlığmda b1r lbUfal J&Pda
caktır. lılerutme uker, mektep tale
be81 ve ha.Ik !§tırak edecek, bugüne 
alt nutuklar aöylenecektlr. 

T ramvavda aktar
ma ve otobüs a, ımı 
Dahiliye vekili muhtelif 
itler bakında izahat 

aldı 

ara:uuda hiı;bır i;t ~Lrafmda düşün· O bekliyor ve kwm ona koşuyor. 
mek ıstemediiımi bildırmıştim. Simdiye kadar sarayın bahçe"' 
&ılhıyetınizin pek şuphelı bu· sinden dIJ811 çıkmamıı olan kı· 
lunduğu bir me:;eJe ilzerınde şah· zım timdi sokak ortasında ve kol· 
1a.ıı t~bbuse gınşmek ve emir lanna atılmazdan önc.ıe hiç bir ye
ftrmek bWtuSWlda hiçbir arzu ız· de tesadül etmesine imkAn olmr 

Şebrlmlsde bulwwı D&bfUye nld haı c:tmedığım halde benden emir- yan on yedi YB§Jnda bir me.ktepli 11 Faik O.trak dllD Cğledeıı eneı 
J.erimi surmak suretile, size veril· ile beraber Adi bir otelde.. laıaııtıuı tramvay, elektrik ve Ulııeı 
mı~ ulan talımata nayetsizlik etti· itiraf edin ki Taksi bu _... . lfletme1er1 umum mUdllrlUIUnde lda 

. . • ı- IJ3 rentn ma aylardaki tıuııatm&, maJ.Ze 
~. npl Bır ~y anlayamJyorum. Hiç me lbU'a•na &it bazı Jıueuatı tetkik 

Kral, IOzlerinin burasında bir bir ipucunuz yok mu? l •tml.f ve bu ı.,ıer llaertade vali ı..ct-
acara yaku. Sal dirseğini koltuğa Bir tebessümü müteakip faksi fi Kırd&rla umum mUdllr vekillDden 
dayadı, başını aynı tarafa iğdi, cevap verdi: 1sab&t aımı,tır. 
bacak bacak üstüne attı ve: _ Evvelki ve daha evw!kt gfln· Alman malO.mata s&'e. tramvay 

Şimdi. dedi ..... """ . ldareıd beabma mtlbayaa edilecek 
- • • raporwı ...... " ler, bir Fransa dansöz trupu sa· otobtıalertıa lldter bin tnıtua Uruma 

kuyunm. rayda, haremdeki majesteler bu· 1 taıtp olan b1r lngtlla ftrmaamdan a. 
Takısi kıpırdanmamıştı. Gece- zwıında iki temsil verdi. ilk defa 1mmuı lrararl&fDllf slbldlr. l'lrma 

Din verdiği nasihatlenn, onun ace- olarak tiyatroya girmesine milsa· j beledlyeıılD otobO. bedellerinden teıı
lecilığı ill.ennde sük<ınet verici bir ade edilen prenaes Alin de temsil· sUAt J;aleblnJ kabul etmlftlr. 
•-; lm t Diler taratt&n tramvaylarda Ü· 
-n ° uş u. lerde buJunuyordlL tarma U8UIUnUn lbdaaı DabW)"e vekA-

- Majeste, dedi. Raporlarun Prenses baJeun devamı mOdde- ıetınce muvatık g!SrWdUlfl ısırenn. 
bu çantada. fakat onlan hilli.sa et· tinc.ıe büyük bir memnuniyı:=t iz.bar mı,ur. 
memn milreccab olacağı kanaatin- etti ve heyecanının Mira~ tiımli ---~---
deyı..m. bir kadın daruıettiii ıaman1ar art· Ekaik deri çıkaran 

Açık pencereye yaklaştı: tJtı farkedildi. fabrikanın muhakemes• 
- Dün sabah, ağltfbiihthnale Taksı· kısa bır" _...,·Qttan aorua 

ıtUA Ptyaa&)'& muayyen !Slr,;Uden ek.UC ......._, saat dörde .Mbru ılOD altes devam etu··. ..... ~ uva deı1 çıkardıtmdan dolayı mDddelu· 
ruayal prenses Alin bu pencerenin _ Temsilden ııoma pren9eS bu mumWk .,. Ayakkabıcılar cemiyeU 

menneri werine gıyimli olarak <>- kadına kapalı bir zarf içın<le ban· taratmdan aleyhine dava açılan Ye
turdu. liacaklarıru kaldırarak ve ka çeki teki' nde bir hecr . dlkulede Aleko • Dulo deri ve köaelP 
_,, ud 11o l " _ _. _ _._ 1 para lyesı 1 fabrtkasmm mubak~meıdne dl1n &1. 
•uC una ıi86a llO a tol U6ÇI nl\K' gönderdi.. tmcı asliye ceza mahkemesinde bakıl 
İl bırakan bir hareket verdikten 1 

Ma · · söyl' ·....d: cüm mı7tır. Muhakeme, eksik derileri tet. 
IOnra, takriben altmış beş santi· Jestenln, IY"°"""'!S'm • kik eden ehllvukutun dlnlenmesl için 
mcLre yükseklikten çimenler üzeri· lenin her kelimesini tartmasmı n· başka gUne kaIDllfbr. 

ne atladı. iki ayağı çimenler üze- ca ederim: Kanaatimce bu küçük 
rinde i.ı bıraku. Başka iı görün· bldise ile, onu takip eden bQyük Almanlarla yeni 

bir ticaret 
anlaşması 

müyor. Şu halde prenses yalnız milU felAket arasında bir münase-
olarak gitti. bet vardır. 

Bu ilaşattan aonra ellerini za· 
yd kanu uzennde çapraz bağladı. 
Bır muddet sustu. 

- l>ün akşam, diye devam etti, 
Prenses, "Horoz oteli., isimli ve 
payıtaht yolu lizennde üç kilomet 
ft mesafede bulunan bir otelde ge
cıeyı ııcçırmcğe hazırlanıyordu. 

Oraya saat 3,40 da civardaki kil 
C(lk bir Rorudan ve eşka.li bende bu 
bwı, fakat o havalide tanınmı· 
Jan bir delikanlı ile beraber geldi. 

Pozol sordu: 
- Bu delikanlı kaç ya~a? 
- Ç.Ok genç. En fazla on yedi.. 

Qer Majeste istemiş olsalardı iğ
fald adam daha dün akşamdan 
yakalaruruş ve pren9eS saraya ge
tirilmıı olacaktı. 

- Polisler tarafından değil mi? 
- Yahut bilhassa gönderilen 

kimse!erle ..• 
- Bir vaziyetin nazik noktası· 

m ula görmüyorsunuz Taksi. 
- ısrar etmiyorum. Ben değil, 

Majeste haklıydılar. Emirlere ita· 
at ettım ve otel etrafındaki nezaret 
dün akşam saat sekizde kaldınldı. 

- Takibata devam f'tmek mi. 
70ksa etmemek mi IAzımgeld iğini 

Odada can sıkıcı bir sOkCt ol· 
du. Kral cıgarasıru i~ekte devam 
ediyordu. 

Taksi daha fazla sarahati lll· 
ıum.Ju gördü: 

- Mirabel ismindeki dansözü, 
baba şefkatinin ve ihti.mamınm 
saf olarak muhafaza ettiği bir ru· 
hu uçuruma sürllklemel< maksadi· 
le eeytant bir entrika çevirmiş ol· 
makla itham ediyorum. Bu kadını, 
işlenen dlrllmde bir vasıta olmak· 
la suçlandırıyorum. 

- Km iğfal eden adamm ismi• 
ni sonra öğreneceğiz. Onun Mira· 
beli tanıdığı ve maksadına bu ka· 
dm vasıtasile nail olduğunu, Ma· 
jeste tahkikatın ilerlemeaine mani 
olmazlarsa, isbat etmek iddiasın· 

Ankaradan &lınan maldm&ta &'Öre, 
Almanlarla yeni bir Ucaret anla§m&· 
•ı akdi için bir mUddettenberi Anka· 
rada yapılan temasl&r nlb&I aatbaya 
&'irml§ bUlunmaktadır. Söylendiğine 

&'Öre, ~ına tahakkuk ede1'8e, bu 
rene gayrimuayyen mUddeW ve 22 
milyon liralık olacaktır. 

Fındık ve tıznm mübayauı lçtn p. 
leıı Alman beyet!Dden bir ut.in 80D 

&ııl&fma mucibince mübaya& edilecek 
dlğv buı mev&d için fe)ırlm1ade kal · 
d.ığl &J\l~ılm&ktadır. • 

Kabata, lisesi muallim
leri takdim4me ile 

taltif edildi 
Şehrlmtzde, J&pılan tettııler neti· 

dayım. ceıılnde, Kabatq ıtae.ı mUdtlrU Nuri 
Pozol ellerini Oınitsizlikle açtı: Onur, alm&ııca mu&lllmt H&lU Lud 

- Bu işin içinden çıkamıyacağız; nar, transızca muallimi Edip Ayel. 
gitgide kanşıklaşıyor. felsefe muawmı Hatemı Senlh Sarp 

Peki bu dansözler ne olmU§? fra.nsızca muallimi Sal4lıaddln GU· 

A . gün Narbo h ek t sey, edebiyat muallimi Nihat S3ml 
- ym na ar e Banarlı, matemaUk mu:Llllnıl Şerif 

ettiler. ı Par, tabliye muallimi Hadi Oıet 
- Gördünü.ı mQ, bu işin için· matemaUk muallimi Kemal GUraan 

den çıkarruyacağız işte, pek kan· tarih mualllml Niyazi Tevtık YUkae· 
flk bir iş... len ve fizik muallJmJ Evcet Gürseli 

derslerinde &'österdlklert muvattaki· 
(Denım Ylll') ret ve devam huau.sundakl intizam v• 

------------------------- IUnalarmdan dolayı Maarif vekAletln 
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ce birer takdlnıame lle taltif edil.mi§ 
!erdir. 

Mılli piyango el 
değmeden çekilecek 
Fransadan 6 tane otoma tik dolap getirtiliyor 

Keşide!er bir müddet şonra 
gene lstanbulda yapllacak 
rraa.ı. piyango UllUllArbal tetkDl ıet1rflecettıd " ID&)'lllt&D lt1b&re!ı 1 

etmek ve yen.t yaptırılan otomatlll kefldelertıı bunlarla ,apılacaJmı b1r 'ı 
keşide dolapl&rmm tecrübelerinde ba· muharrlrimlze ll!Sylemlft.lr. 

&ır bulunmak u.ıere P&rt.e &1den mil· ôgrendigiın1.ze göre, mııu plyıu\go 
u ptyaııgo ld&re lıeyetl reisi Nihat lç1D. Franaız plyaııgo atst.m1Din bo.zı ! 
Ali OçUncU bu a&b&hlc1 sempkıa eU- Ufak ta.dllAtla kabul edllr:ıeaı karar· 1 
presfle dönmuıttır. lqtırılmlftu'. 

Nlbat Ali, J'raııadald tetkik n ta. 
maalarmdan çok tyt neUce &ldıgmı, Otomatik dolaplarla kepdeler luaan jl 
Fraımz1aruı büyük bir aempaU SiS• eli detmeden yapılacaktır. 
terdiklertnJ, milli piyango ke§ldele- Bunlar blr müddet Ank&rada kul· 
rinde kullanıl&c&k olan otomatik alb lanıldıktan llODr& lre~. :ıeıerln geu lıı · 

dolabm bir baltaya kadar P'ranaadan t&nbuldıt yapuınuı mu'ı~:ı.eidir. 

Hamile bıraktığı evlat
lığını karı.sının da 

. iştirak:le • 
Suda boğup 
öldüren bir 
başhekim 

Elôzığda muhakeme 
ediliyor 

E!Azığda fed ve fOD! bir ctnayet 
l§lenml§ ve fallJ olan b!J' doktorla 
kamı tevkli edilerek aıu C8la malı· 

cemelllne aevkolunm111tur. 
IUaıı:ıı adında olalı bu doktor bb' 

baataııeniD bqbeldmldir. K-m. ma· 
aevt evl&t olarak )"etlştfrd!ll ıe )'af 

larmda gtlrbll.z ve suuı bir kızın 
blkrtni ızaıe etmıı ve mUtoaldbeD ı.
tanbula yapbfı blr HyabatteD 46-
oUnce, kwn ıebe k&ldıfm.ı ve aakla
oamıyacak derecede gayı1t&blt ha.ldt 
bulunduğunu görmüştür. 

Doktor karWle konuımuı. b1dl9e 
yt bir ba,kaaına yUklemoğe de im· 
kA.ıı bulunamayınca kızı ortadan k&l· 
dırmap '{ttrar •ermlılerdlr. 

Doktor bir gün ima uyuştunıcu 

bir UAç lçlrerell bir otmoblle bindir· 
mtı ve karuı da beraber olduğu bal 
de Perteğe do:nı yola çıkmışlardır. 
Murat nehri ııalılllne gelince, doktor 
klraladığı otomobilin tot!SrUnQ bb 
bahane ile aavmıı ve l::ızı göttırtlp su· 
ya atmıştu. Esasen gayritabii Adete 
ayakta uyur vasiyette olan kız suda 
boğulmU§tur. Şoför blru 110nra Mn· 
muş ve doktor ona Eldzığa dönecek· 
lerinJ aöyleml§lerdlr. 

Fakat ıotısrtın evi.Atlık klzt eorm& 
sı Uzerine: .. O köyüne gitti., demı,. 
Ur. Doktorun paçalarmm dlzkapakla· 
rma kadar uııar olduJunu gören fO· 
f!Sr fftphelenmlf ve 1ld &'lln eonra kı. 

mı cesedi Murat .uyu ııalıDlnde bu!u· 
nune& mueleyt &dliyeye &nlatmıştır. 
Bunwı tıserine doktor ve kanm tev
kif ohmmu§lardır. Buçlularm Elhılt 
ağır ceza mahkemesinde muhakeme· 
terine bqlanmıJtlr. 

BUtUn Eldz!ğ halla kUUe Jıallnde 

ve lleyecanla bu davayı taktp için 
muhakeme ..ıonuna bllcum etmekte 
ve lnUzam mU7kW!Ua mub&tua e. 
lllebllmektedJt'. 

Kızılay bir hastabakıcı 
kursu daha açıyor 

Kızılay tar&tmdan &çılan gönQJlll 
tıalltabakıcı kursları çok rafbeD bul 
muştur. Bunun 1lzertne üçüncü olarak 
blr kura daha açılması kararlaştınl· 
mıştır. Derale:-e nisan bqmda bqla· 
oacakt.tr. 

ıcuraa 20 yqmdan 4G yqma kadar 
en az ilk tahsil görmll§ kadınlar kabul 
edllecekUr. 

Bu sabahki ekspresle 
gelenler 

B1r mllddet . ıberi Fransada bulu
cwı ttbalA.t t&clrlerl:nlzden Uç kiplik 
b1r katile bu aabah eksprnle l'elml§ 
&erdir. Taclrlrtmtz, l'ranaıa fabrika· 
l&rfle tema.ı mdan memnwıdurlar. 

Bir lhlyan ""'l&l11fatura fabrlk&WrU 
de bugtlnkD ekaprealD 70lculan arıı· 

mıdr hr, Plyr ı.n- ıo:la temu &r'ZWIUD· 

dadır. 

Bundan bafka bir lngtlls IUı&lAt 
moe ... ..ı mUmeMilJ de gelmlf ve 
Parkoteıe lnm1§tlf. 
Diğer taranan enelce bul fabrt. 

kalarda Almanlarm yaptıklan lfleri 
Uzerlerine alı akta olan lngtllz tek
ııt.yenlerindeıl bir kumı da gelml§· 
lerdJr. 

Nafia vekilinin 
tetkikleri 

Nafta YekW Ali Fuat Cebuoy dtlJı 
Konyadan ÇUmraya sitmlf ve akp.nı 
Konyaya dömnUıt11r. Veıdl YU&yett. 
belediyeyi, partıyt Ziyaret etmiş, SU· 

lama "teafü.tını göiden geçırlıiıfttt. 

f : :: KOCQK: HABERLER : 1 
• Gtlmrllk mUdllrlerl arumda 

genff mikyasta defiıikHkler yapıl
mış ve bu arada Anltara gi1mı1Yl 
mUdUrU Halli İbrahim Mersin, An
talY!l gilmrilk mUdilrü Refik An. 
kara, Trabzon gUm.rilk mlldllr mu
avini İbrahim Antalya gUm.rilk 
mUdilrlilkler:ne tayin edilmişlerdir. 
~ Belediyenin 1940 bUtçell ha

zırlanmış ve valiye verilmiştir. 
* Sultanabmette oturan llnyrl. 

ye Emine adında bir ita.dm ilAç 
yerine yanl~lıkla aUbllme içmiş ve 
kaldmldiğı hastanede ölmüştür. 
Cesedi morga kaldınlmıetır. 

• Valinin BWuett ziyareti esııa
smdaki daveti IUerine Blltret ıay 
flytı ve eğlence yerlerlnln idare lf. 
lerlnde mUtehaaaıa Yorgl Mife.I 
adında biri dün tGhrimbıe gelmJt, 
varyi ziyaret ederek Florya)ı ve 
Taksim gazinosunu glW.den geçlr
mi§Ur. 

* Türk tarih kurumunun eeki 
lzm1r hafriyatını genişletmek için 
yilkaek miktarda tahalaat vermlye 
ve arkeolog ve mimarlar gönder
mcğe karar verdiği lzmlr mllae 
mUdUrlUğilne bildlıilmlştir. 

* Fransa ve Macarlııta.n bllk~
meUeri 1040 enternuyonal lmılr 
fuanna iştirak edeceklerinl ree • 
men bildirmişlerdir. Bllytık Brl
tanya hUkftmetlniıı iştirak karan 
ia beklenmektedir. 
* Geçen yıl Ege mmtakumda 

çeldrgelerln brraktıklan tohumla. 
nn imhası işlerine bq!anmııtır. 

• YugoslavyadaJd Tllrk kadm
larmdan OD l>ef JdşJJfk bir kafile 
bugUnkU koııvanaly'>nel trenlle 
gelmiştir. 
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i n parıanıentosu ~alkın en 
3 muhalife karşı 143 reyle sulh muahedesini 1 h t 

• 
1 
büyük 

Tasdik etti K A.'a..I fadalan hmlls hadotl&rmmdaıı g~emJt olan.,.. cef. 
memesini bUttin vıı.rlığmıızla temenni cttlğlmh harbln, kaDJ1n 

fakat acı mU::;küllerl m&alesef hnduUanmızdan slnsL sinsi sokulmak. 
ta, Urtısadl hayatımızda batın s:ı.yılır sarsıntılar yapıı.rak vatandaşla. 
rm .f&P),şlan:nı. gttndcn gtine zorla.stırınrud;a bulunuyor. 

Harp Finl§ndiyaya 
75 riıilyon lngiliz 
f irasına mal oldu 

Sovvetlere geçen topraklar aki 
yarım milyon . Fin hicret edıyor 

Londra, 18 - Helsinldden ge. J kamyon ka!ilesl yola. düz'.llmllştür. 
len malüma.ta göre Fin parlAmeıı- BütUn gece ğözlerl ağlamaktan 
tosu, Moskova sulh anıaşmumı, 

S muhalife karşı ı 43 reyle tasdik 
etmiştir. Müzakereler esn::ı.sındıı 
00..,vekil Riti beya.nalta bulunarak 
e.zcllmle ıunian sl5ylemi§Ur: 
"- Milttefi.kler bize çok kıy

metli yardım vaadinde bulundular. 
Fakat tabii şerait dahilinde bil• 
bu ye.rdnn bize ancak nisan so
nunda gelebillrd1. Yardmıcı askeri 
krtalarm ıı.aklinde lrul.lalllla.bllecek 
yegine demlryoluna malik olan i~ 
ki devletin bir hareketi her tUrlU 
yardnnı durdurabilirdi. Bu vazl}'et. 
te &rtik mücadeleye devam ede -
nıiyeceğim.iz kanaatine vardık . ., 

Başvekil FinlA.ndiyanm harbe 
garantlsis, hiçbir ta.raftan yardmı 
veya teşvik görmeden girdiğini 
sl5ylem!ştir. 

ISKAND1NAV BtRLtGt 
NEREDE KALDI! 

l'bıllndiya mebuaa.n meclilıl m
at Ha.kldla radyoda aöyledfğl bir 
nutukta demiştir ki: 

.. _ Bütün dilnyanm teveccUhU 
bizim tarafımızdadır. Bi% tek bir 
ınUp.lıedede bulunmak ınecburiye
tlıı.de kaldık, blz1 kurtarabilecek 
kuvvetlerin kendi topraklarından 
gec;meeine sillhia mümanaat ede
ceklerini İsveç ve Norveç beyan 
ettiler. tUa.ndinavya memleketle. 
rin.l.n müteaddid defalar UA.n ettik
leri birlik nerede kaldı!,, 

ANLAŞMANIN TATBİKAT! 

An1aşma.nm tatbikatına devam 
edilmektedir. Viborg bir ölU 11ehir 
ballndedir. Sovyet krta1armm geb
re gtrlşbıde hft.lktan kimse bulun
mamrşttr. 

Röyter ajanmun Hangö muha
biri artık bu Fin CebelUttar:ılunda 
hi~bir FinlAndiyalı kalmadığını. 
8000 kişinin mfuıtahkem mevkii 
tahliye ettiğini yazıyor. Uzunluğu 
bir kilometreden ta.z1a tutan bir 

kıpkırmızı olmuş ihtiyar kadınlar, 
genç kızlar a.rkalarmdaki harabe • 
ye bir kere daha baktıktan ısonrn. 
yola. çıkmI§la.rdU'. 

YURDUNU 'J"ERKEDEN l'ARW 
MU.YON J."L~ 

F1nlA.ı:ıdlyalılar, SoyYeUere mtıhim 
ara.zinln terki neUcoslnde, birçok 
aı.U~kWlcrle uğraşmak mevkUndo 
kalAcaklıırilır. Karell mtntakumm 
46 bin nll!IJ.9Ullun Nyland mı:ntakuma 
ııakledilme3' JA.zmıgelecekt.ı.r. zıru.t

ı;iler ve orman i§çlleri, köylere yer· 
ıe~tirllecel;Ur. Umwıılyetıe fKi, ..,.. 
natıı:A.r ve memurdan mUrekkep olan 
Sortavala. Vlborg ve Kexho!mun 86 
bln nutuau nereye yerle,,Unnek JA.. 
SUD&'eleceğt dll§llnWUyor. Şlmdfye ka. 
dar tahllye edilen yerler &tıallat 600 
tıın ki§tyt bulmU§tur. Sulhun akdi dola 
1J11lle 600 bin kl§1ıı1ıı d&ha tahllyesl 
1cabedecekUr. 

Diğer taraftan, Sovyet nntuzu aı
tmd& kalmak 18temtyaı. kOylWerm 
bUytlk bir kumı meV&§1.ıdnl de tahl1ye 
etmek lAzmıdır. 100 bin be.§ hayvan 
,oilndlden yola çıka.nlm1§ bulunuyor. 
Bu bazln kafile l50 kllometrelllt bir 
yolu kaptıyac&ktır. Tahllye edilen b&l
lta yardım etmek için, fimdiye kadar, 
güo.de ta.krlben ' milyon mark urtı 
lcabet.mı.,ttr. Devlet. bUtlln yıkıl&D 

yerlertn tamir edileceğini ye yanan 
bUtUn evlerin ycn!den yapılacafm,l 

vaadetmf3t1. 

BABP MAl!BAn 

Harbin Fınlft.n.dlyaya 715 milyon 
1ng1llz ııruma m&l olduğu tahmlD 
edlllyor. 

MBIK "IICJ[t1MET BE18t • 

Btr İsveç gazeteal.nJD Yerdlgt habe
re göre Sovyet htıkQmeU, lln h&rtı
otıı Uk gtlnlertnde hudutta bir köyde 
kurduğu "Fin hQkçO:meU,,ntn relal Ku 
u8lneol Kareli umuml vallsi tayin et. 
mek taa&vvurunde.dır. 

l lhakın gıldönümünde 

Çekler Prağda 
nümayişleryapt 

İngiliz harıciye nazırı Çeklere 
hitaben hır mesaj neşretti 

Paris, 16 - Dün, Çekosloıvak
yanın Almanyaya ilhakının bi· 
rinci yıldönümU idi. Çek vatan. 
perverleri dün bu münaaebeilc 
Pragda ve diğer bazı tehirlerde 
Almanya aleyhinde .ıümayiıler 
yapmıt1ardır. Alman zabıtası bir 
çok Çeki tevkif etmiıtir. 

• • • 
Paris, 15 (A.A.) - 15 martın 

yıldönümU münasebetile Pariste. 
ki Çekoslovak elçisi Osuski ya· 
nmda Paris Çek kolonisinin miL 
U konseyi azası olduğu halde 
sefarette Fransız - Çek parlS· 
ınento grupu azasını kabul ct
mittir. 

Parl!mento ırupunun reisi 
Petrua Fuare parllmentonun ve 
Fransız milletinin dostluğunu ıe. 
lire temin etmiıtir. 

Çekoslovakya dostlarının rei· 
il Heryo heyecanlı bir hitabe l 
rat ederek 15 mart 1939 tccavU· 
zUııil takbih etmit V'C milttefikle. 
rin hürriyet. fuilet ve ,eref, mef 
humlan. adaletaizlife ve barbar. 

lığa karşı muzaffer oluncaya ka· 
dar medeniyet için harp edecek. 
lcrini kaydeylemi~tir. 

Çeklere mesaj 
İngiliz hariciye nazırı Lord 

Halifaks, ÇekosJovakyanın Al • 
man i'gali altına girmc~inin ?L 
rinci yıldönümü münascbetıle 
Çek milletine hitap eden bir me. 
sajında diyor ki : 

"Britanya imparatorluğu hü· 
kQmetleri ve milletleri, hürriye. 
tinizi ihyaya :ic1detle azmederek 
sillha aanlınıştır. En büyük g~
y eleri she yapılan fenalığr tamır 
etmek, yeni bir Avrupa yarat
mak ve bu gibi fenahklann teker
rürüne mani olmaktır.,, 

Lord Halifaka. Almanların, 
Çek milletinin iktısadt ve ına· 
nevi bayatını mahvetmeğe te.. 
şebbUs ettiklerini hatırlattıktan 
sonra illve ediyor: 

"Cesaretiniz ve dtııman kar· 
şrıında gösterdi~iniı ittihat aa. 
yeıfnde Almanların ıayretleri 
bofa çıkım~tır .• 

Büyük bir Alman 
gemısi daha 
ıntıhar etti 

Londra. 16 - G&rb eepl:ıe&.i::ıde 
dün de kayda değer clıemntlyet.te 
bir h~C olınamı:ştır. 

Salı gilnU a,·:ı.m k:ı.mtı.ralSmda 
ha.rb vsrlreti hakkında umuırJ mu. 
uı.kere olacaktır. 

Başvekilin beyane.tmı tailtt'aklp, 
işçi partisi lideri memleketin bil. 
tlin kayn:ıkları."lm Beferber cdJlm.lş 
olup olınadığını hUkümetten 1.sti
uh cdcc<"ktir. 

Derıizlerde 

Alman "Le. Coruna" npu.runun 
bir tngillz gemisi tara!mdan yaka. 
!andığı ve intihar ettiği resmen 
bildirihnektcdir. Müret tebat kur
tarılmıştır. Alınan gemisi 7 413 
tonluktur. 

AJman bandxralı Hannovcr 
transatJantlği Jamaykaya gelmlt
tir, Gemi harb esiridir. Tayfa. g&
mlye ateş verdikten sonra kaç
mış, takat l!ônrade.n yangm söndil. 
rillm fi3Ulr. 

7 Şubatta tus harnuleslle Cebe· 
lüttarı:ld&n laveçe hareket eden 
1022 tonluk lsveç vapuru 18 klşi
Ulr mürettebst11e kay1b gösterll
mektcdir. 

Romanyada 

Haftada iki gun 
et yenmiyecek 

Btlkret. 15 (A. 4'.) - Ziraat 
oazm Joneslru dlln radyoda aöy
lediği bir nutukta Romanyarun da 
diğer b8%t Balkan memleketleri gt. 
bi haftada iki gün et yenmemesi 
usulünü kabul edeceğini söylemi§. 
tir. 

Nuxr, Nls&n ve Yayra aylarında 
10 milyar hektar tohum ekilece
ğini ve bunun için birçok kfınısele. 
rln seferber edil~eğinl bild~ 
tir. 

Yunanistanda yeni 
medeni kanun 

Attoa, 11 (Bwımıl) - D11n akpm 
A&t altıda adliye Dez&ret1ude, yem 
ıııedent kanunun nepi mUna.ııebettle 

bQyUk b1r toplantı yapıldı. 
lçt1mad& kral. Bafvekll .,. blltlln 

11.a&triar birçok ll1m ad&mlan da bu. 
lundul&r. 

Bqvoldl ve adliye nazın birer nu
tuk aöyllyerek, Roma. hukuku ve Bi· 
zaııa devrinden kalma mevzuat yeri
ne geçecek \)Jaıı ye:ı1 kaz:unun ehom· 
mlyetınl tebartlz ettlrdller. Bu mün&· 
aebeUe h&roreW tezshUrler yaplıdı. 

Harb (aclasmm bize de :ı.arar nrmeğe ba.şlayı.~mm ilk allmet. 
teriyle beraber onun .1i.zınu gayrfmüfarlld olan lhtlki.r da mel'un ba
MDI kıpırdatmağa n vatanda§lan:n kanmı aon dam.J.asma kadar em.. 
mek 15Uyen bir l~ba l1o sülük dudakJannı onun can damarlarma ~ 
yamağa baJjladı. 

Plya.ııe.da ki!ı yapn, kAb pirincin, kAh kalıv~ kAJı ~ym tJa. 
tnu k:ıd~me ~l'llle ytlk5eltm Amll. lktlsadt vazlyett:a mecburlyetıert 
kaur. onım d& met'um oynnla.ndll'. 

Harb başlangıcmd!lııberl 1!' salıımna o.n:ı. olan durgunluk bir ta,. 
raft.a.n \"at.anıla~ k.ıız:ıncmı y:ı.rıyn lncllrml ken, diğer tarnft:uı hava
) kl zamrlye,, ruı.tı:mna !rı:ı; ola.n b:ı ~1!.ltseu, r,ılmdldeın blrçok belleri 
tıilkmUı; 1>u1unuyor. 

Fakir halk. ylyeceh, ltttek flatın.nndakl bu tcreffU ~da 
J'Ck mUşktil bir nziyetwır. Bunun için hUkfunetlmlzln rnuhtcldrlero 
karşı aldJğl lddctU tedbirleri hn.lk büyük bir sevinçle IW'~dnma.kta. 
t''\D , .e gönUlılcn alkıı:Iamakta ve hatta bo eezııl::ı.n az hile bnlmıı.J.1:ndtr. 

llıttl~r ytızUndP.n iki kıtlı bir facia olmu~ bnluruı.:ı umumi ha.rb 
11ahn,.Jcrinin tckcrrilrli balkın en bUyUk ('tndlşcshllr. 

Ye hlll\fımetlmJzfn bo lld yUzlU fııcla.run ayn ayn her fld yttzUulln 
de topraklamnrzda oynamruunaın 
için tedbirli ,.e uyanık oldnğnnu 
bilme!< halka bUUln rnUı1kttUere 
~en bir mt'.mnunlyet ve emnl 
yet ,·ermektedir. 

londra!Ja 
bildirilen Alman 

sulh teklifleri 
. 

DUnyanın her k~csfnde sulh dan da iatlfade etmelerine imkb 
ümitleri belirmcğe baJlıyor: ü· bırakıyorlardı. 
mitlcnmefe sebep tc, Vels'in Almanya beynelmilel bir .. Mll
Hitlcrle uzun bir mülakattan son- Jetler Cemiyetinin" mevcadiyct:L. 
ra kimseye ne konuştuklarına ni arzu ediyor. 
dair bir tek kelime töylememcsi.. Almanya, diğer devletler dt 
dir. Lakin bir Holanda guete9i, i~tirak ederse, ıilahlannı tahdid 
mülakat esnasında neler konuıul· etmeğc hazırdır. her davanm 
duğunu bildiğini iddia ederek bir dostça ve adilane bir tekilde hal 
hulasa yapıyor. olunnusını arru ediyor ; Fransa 

Hollanda gueteaine g6re; sulh ve İngiltere gibi iki devletin ta
daha çok uzaktır ve müttefıklcr hakklim etmemelerini ve davalan 
Almanyanın istediği p.rtlan, hiç kendi istedikleri gibi halletmeme
bir zaman kabul etmiyeceklerdir, lerlni istiyor." 
ta :ci yere vurulmu§ bulunsunlar. Almanyanın bu istekleri çok 
Almanyanın bir zamanlar Lord makuldilr. Zira bugünlril h!diu-

Tavistoka - Bed ,_ ___________ lere, milyonlarca 

ford Dükünün Yazan : insaıun kanınm 
varis ve oğlu - dökülmeeinc mu.. 
teklif ettiği müte fond r ~ "Ç vazcr:csb bir 
vazı ıartlar müt Y \..O.~ Versay m11ahe.. 
tefikler tarafın- desi eebep olmut 
dan ele alınına müzakere ve aulh tur ve yeni bir muahedede böyle 
lronferanslannın vuku bulması bir mcdot kullanılmamalıdır. AL 
için milsa.it bir zemin hanrlamış many.:ının bu dilekte müstemleke 
olur. p.rtlan çok mütevandır. 

Bazı İngiliz gazetelerinde Al - .. _ Almanyıının i~çilerini ~ 
man tekliflerinin bir hul!ısası çık- p.t:ıbilmek için ham madddcre 
mı§sa da anlaşılamıyan sebepler- ihtiyacı vardır. 
den dolayı diğer bazı tnglliz ga· Ham maddelere kavuıabilmeal 
seteleri bunu illn etmekten iıtin· için müatemlelı:elere ihtiyacı ftr-ı 
klf etmigler ve nazarı dikkati dır; ham maddeye karpbk o.. 
ba D.!>kt.l ilzcrine çekmekten larak altın veremez." 
ç.ckinmitler:Hr. Bu hvn hareket İşte, Alman devletinin bu teat
do!tu de4ildir. Ya.nılmıyoraam, lifleri, İngiltere hariciye ıı~ 
bu şartlar fevkalide nufuz sahibi tindedir. 
Al:.nan hilkumeti erkanı tarafın- Mr. Vclse de verilip .,.erllmed> 
dan Lord Taviıtok'a tevdi olun· ğinden haberdar değilim, ilkin 
mU§tur. ~.eı~~in yakın bir anJaıma için her 

Bu an!a~mada, Slovak \C Çt-k· 
tere fstiklfillerinl iade ediyor, 
Le .:stanı tekrar ve tam bir b. 
tiklfille ihya ederek harpten ev. 

t urlu vruııtaya milracaat edece
ğindt"n §Üphem yoktur. 

A da Al 
vel de vaadetmit olduktan gibi, 

vusturya ve man- 1

' denize bir kapı ve Vistill nehrin-

Masa başında, dol?nı. -mı. 
dürüst ve terefli bir anlqma im
kanı mevcutken milyonlarca ın.. 
ıana fetılket ıztırap getirmek bir 
facia, bir cinayettir ı ... 

yanın farkında tahtidat den başka, Alman demiryolların- - HCl' Hakkı Mahfuzdur -
--~~--~--~~-;---------~~--~---

Loııclra, 15 (A.A.) - Röyter ajan• 
nnm Alman • tmçre hududundaki 
muhabiri yazıyor: 

Avuaturyıı.d& ,.e Aim&ııyaı1m ıar· 

kmd& yenJ kıtaat tah§it edllmigUr. 
MezkQr ınmtakalarda talim merkez· 
lerl ve kl§lalan yapılmR.ktadrr. 

Bu tedbir batı Aimanya.ıımdan tah· 
llye edilc.ıılertn bu mmtakalara yer. 
lqUrilme.'11 lçln almme.ktadır. Tlrol· 
den gelen Alnıanlarm ekseNI pek ya· 
kında Kostanıı g!SlU tızertnde Bregcll% 
de )'erlC§eceklerdlr. 

Giresunda fındık 
fıyatlan 

oıre.ua, ıa (A..A.) - Son gQnter 
fçlnde ma.he.lll tmdıldçl tıya.ttan 8:5 
kuru§tan llıri gidememio buna muJta.. 
bll c;ltt 49 kuruo on paradan ?dace.rts. 
t&na 40 ton tmdıklçi 1&tılm1'lır. lıı· 
glltereye de yeni çıtt o!uak 49 ıru. 

nııtan le;. 23 kul'UI 10 11&Dt1mden de 
kabuklu olmak tlseN IO tıaa adar 
fındık BatılmI§tır. Salıflarm eotaJm&· 
a h&linde mahall1 tıyatıaım d& yllk.· 
ae.leoelt muhakkak ctırtllmekte4tr. 

ltalya Krah 
Bugün Amerika harici
ye müste§annı kabul 

etti 
Roma, 16 - Amerika hariciye 

mfuıteşa.n Vcls diln akşam tekrar 
Roınaya gelml3tir. Bugün sabahle
yin lta1ya kralı tarafından kabul 
edilmiş, hariciye nazın kont Çla
no ne görlişnıilştUr. Vels öğleden 
sonra de. Musolliü ile görüşecektir. 
Amerika harlclye mUste§an pa.zar
te!li günU papa tnra.fmdan kabul 
edilecektir. 

Çemberlayn 71 yaşına . . 
gırıyor 

Loıulra, UI (A.A.) - lı)gUtere ~ 

voldll Çembcrlayn önOmUzdekt pa. 
.zıı.rtesı gtınll 71 yı&§Uld4 o'e. aktır. 

Çok e*1 oJq na::utne ra&1DeD 
Çemberl..,a lıGtan cbıelltbd • ....,.. 
aa etmelctedlr. 28Ai(0 tartıııııde bat· 
veldll1k vuite81.nl dtnıht. edeU Uç 
sene olacaktı:r. 

Holandada gizli bir 
radyo istasyonu 

meyadana çıkarıldı 
Yeniden birkaç kiıi 

tevkif edildi 
Lahaye, 15 CA. A.) - tçttm.aJ 

işler nezareti ytlknek memurların
dan olup, Ailnan~e..,vn, Hollanda 
bahriyesine dair haberler ve.mıek
le maznun Van Holven, muba.kem. 
altnıa almrnıştir. Karım ve ik.tıa&t 
nczareU memurlannda.n b1rt llUÇ 

ortakh~la mazn.Ulldurla.r, 
Zabrta tarafından gWi btr tıeı. 

ı!d.z istasyonu ele geç1rtlmjf o1maa 
m.eaeıest etrafmda Yerilen bJr ıı.. 
bere ~re, bu lebeble ymJ. 'blr ~ 
~ daha ~. TMtf ... 

--- &nandıl ~ eeki bir telgraf memmıı olup 
Alnsterda.m'dan bir telgraf om
mit olmakla mtlttetıemdlr. 



• 

Amer_ikalı yeni 
b·r küçük artist 

~» ... "'""'~"'·••rl 

Boh Yahonun üç p::T:·ı ... 

!smt c-trn"mdıı Şirley Tampl de- istirladmı y:u.a ~·a1.a 
rccesbd reklfun y:ıpılr.nş. sevdiği lar. 
O.}'Ulllar. köpcğirln ismi, kostlim. 
lcrlnln rengi velha.,ıl lınyntına da· • Bir müddet Fran~ada film çc

\'İnlikten sonra geçen şubatta ı\· 
merikaya ~itmlş olan ''beynelmi 
!el .. nktör, rejisör ve senaryo mu· 
harriri Erik fon Ştrohaym Holi • 
vudda "ben bir macerape:-e:;t ka· 
dındım .. isimli fi!m le bir ko;-n~'.l· 

zisyon rolü almıştır. Filmin baş· 
kadın artisti Vera Zorinadır. Al· 
man kompozisyon artisti Peter Lo· 
run da bu filmde mühim rolü var· 

dır. 

ir bin tOrlu lilzumsuz tcfcrrüc! 
reklam ic;ln ilim cdilm<'miş olması· 
na rağmen !}v rP•! Holivutla çok
tan malüm büyUk bir kUçUk sine. 
m:ı yıldızı son z.'l.D'lanlnrda çevri· 
I~ bir filmle §Öhrctini Amerika 
dr!lm:ı kad<>r duyurmuştur. 

Sekls yaşında olan bu artist 
Bob Vat.son L'>minde bir erkek 
çocuktur. Rc"imlcrine h:ı.kmca onu 
belki siz de tanıyacaksınız, çünkü 
şimdi. ·e kadar yirmi iki filmde u· 
falc tefek roller almıştır. 

1' \'Mlp:ı. gnzPt 1<'ri hu çocuğun 

~, ~auoön s AK ARYA ~ine1ı11md~m~ 
İ€§ OtDDF.N GöRCLECEK FJWKALAl>E BlR J'ROGR.UI E 

ı htanhulıla ilk •df'fa ~ ve menimin zaferi 

~I KARTAL i MERCAN 

~=~?.~T~e lı . - ~'~"sı 
boyocanlı, meraklı bir mm · • ILL~ GABtN 

• JıUIES nusn - HELEN : MtCllZLE MORGAN 1 
_, llUGHES ta.-afmdlın tarahndan 

~ ~-mrummam:- . ) 1 il/( 1 j ı 
1 

~I 1 

1 1 

' 1 

~ BUGÜN S CJ M ER Sinemasında~· 
iAil 
§1 

~ 

1 
~ 
G§ 

1 

E..~ GOZEL DEKORLA& ABA.Sl.NDA ft EN J!ılt)KK:MMJ:L llUSl

IUlUtZlN 1'ERENNCMATI ALTINDA ÇEVR!LEN 

1 Seneınln en bUyUk türJ.;çe ııözll1 ft hpanyolca f&l'kıb nimi. Bqroll"r· 

~ de: Sevimli, §irin n J1lzel hpanyol yıldn.ı 

~ 
;· ·.ım.perio Argentina 1 linin okuduğu nıbncvaz lııpıuıyolca prlıular cana can katmaktadır. Son 

gllnlcrden istifade ederek &'Önnek frnatını ~rrmaynnz. 

Bug-Un an.at 1 ,.e 2.SO da tenzll&th matineler. 

... , ı !:ı ·~: .. : il ' '' • • '• d ,' . 
l 1 ! 1 ' j ' ıı 

Gllnden gllne ıut.nn bir muvaffaldyetıe dl'vam f!dcn 

• 
AŞKIN SESi 

Şarlnlı ve mtlzlkll slneına harikMını glillp görilnllz. B:L,rollnde: 
I!fLI;(JR SF.SU, GÜZEL ve ŞAKRAli YILDIZ 

J~ANETTE Mac OONALD 

Greta Garbo harp
ten korkuyor 

Ailesini Isveçten Ameri
kaya getirtti 

Holi\'Uttan haber verildiğine 
göre Grata Garbo. doğduğu mr.m· 
leketin de harbe girmesi ihtima. 
Unden korkarak. biltUn ııilesi ef· 
rariınr 111veçtt>n ~mcrikaya getirt
miş ve Holivut civarında bir \'il· 
ia\'a yerleştirmiştir. Gra.tanm pek 
•;akında Amerikıı.n tabiiyetine ka. 
bul edileceği de söyleniyor. 
Diğer taraftan. malfun olduğu 

üzere. ı;l.mdiyc kadar "tlahi kadm !" 
ın en hil~·Uk F.mell biraz kilo al· 
m:ıktı. Bu gaye uğrunda rejlm 
ynpmış, i!!tir:ıhat kürleı i takip et
miş, fakat her çareye başvurduğu 
halde esaslı bir netice daha doğru· 
su b"rkaç kilo alamamıştı. Halbuki 
son e.sf'ri olan "N'inoçka" filmini 
çevirdiği sırada sekiz kilo blrden 
:.lmışt1r. ~imdi Grnta G:ı.rbo, ha. 
yatında ilk drfa ôlrırak zn.yıflama 

rejimi takip etınekt<'.'dir. 

. 
Altın Aslanın Peşinde 

Tarzan anlıyamamış gibiydi: 1 dınp baktığı zaman. kurunun ağ. 
- lyi ya işte. dcw. Maılem ateş I zmı minare gibi yüksekte kaldı · 

pilskürmilyor, yanına yaklaşabili - ğım gör<lii. 
riz. Şimdi. kuyunun tamamilc !;(lntı. 

ôteld yinf' güluü: na gelmış sa} ılabilirdi. Burada ge 
- Evet, ama, dedi. O zaman çit birdenbire darlaşmış. adeta 

aslanı bulamayt7.. Çünkü. ancak ku bir minare ağzı h31İnc gelmişti. 
yu ateş pUsklirmPlidir ki aslan dı. Tarzan içeri girdi. 
şarı çık.sın. A:ıladın mı şimdi? Etraf kar.anlıktı. Yalnız. ta ile• 

Tanan an!:ı.mıştı. :fı.nlamıştl 8 - de hafif bir ışık görülüyordu. Her 
ma, beklemı k de işine gelmiyordu. halde. kayaların arasındaki bir 

- Ha~'tr! dedi. Ilen gidiyorum. çatıa~tan buraya bir ışık süzülü • 
__ _ _ _ Ta:,za~, yan~r~ağ knrm:ınun a- ı yordu. Tarzan. karanlıkta, o ı~ı-

• İtalyan bestc'.dn Puçini meş~ teş puı;kurme.,ı~ı ~lem:!dı. arka· ga doğru yürümeğe başladı. A~·ak. 
Küçük sinema hat>erlerı 

hur "La Toska,. op~ra ı:ıın mev· 
zuunu Fran::.ız dram muharriri 
\'iktoriycn Sardunun bir e:;erin· 
den almıştı. Fransız rejisörü Jan 
Renuar da aynı m':!vzuu ltalyada 
filme a maktadır. Bu filmde Tos· 
ka rolünü Fransız yıldızı Viviyan 
Romans yapıyor. 

• Se·siz sinemanın en meşhur 
yıldızlarından biri o!an bir z(!.man· 
lar Con Cilbcrtle beraber "Şen 
dul,, filminde ba~rolü temsil eden 
Amerikalı artist ~ley l\1urey 
(Hae ~Iurray) şimdi ellisini aş -
kındır, çoktandır film de çevirmi· 
yor. Sinemadan çekildiği zaman 
üç milyon doları vardı. Fakat bu 
servet Borsa oyunlarında erimiş 
ve Amerikan gazetelerinde okun· 
duğuna göre ihtiyar ve sabık yıl· 
dız geçenlerde bir umumi bahçe 
sıralarında birinde sabahlarken 
polis tarafından görülerek karako· 
la götürülmüştür. Düşmez kalk· 

d~~l.?r~.nın tavsıyc:.ıne aldırmadı . tarı hazan hoşluğa OO!;ıyor. elle
yurudu. rilc ,·anın~akı kavalara tutuna -

Biliyordu: Yanarda~ püsl~ür · rak ilerliyordu. · 
meye ba;lar-.a onun içindeki ma· Gittikçe ka~şıdaki ışıklı nokta 
ğar:ılara sakbnmış olan altın a~ yakla ıyor \'e aydınlık genişliyor • 
lan dışarı çıkacak \'C o zaman hay d T ·k· ·· d 
yanı _,•akalamak mümkün olacak· 
tı. Fakat, yanardağ denen ve as. 
lında bir kuyudan ibaret o!an bu 
garip şeyin ne zaman püs!-dire · 
ceğini kim tayin edebilirdi; bek . 
lemek lazımdı . .Ne kadar? Belki 
günlerce, belki haftalarca. belki de 
aylarca. Halbuki Tarzanın bekle
mek, en sevmedfö şeydi. Tez gö -
nüllü delikanlı. aklına hir ~y koy 
du mu, onu derhal yapmak is -

terdi. 

u. arzan. ı ı uç a ım sonra. 
kendisini oldukça aydınlık ve ge • 
niş bir mağara içinde buld•J \'e ... 

... Karşı:sında bir adam duru. 
yordu! 

Tarzan ~imdiye kadar geçirdi • 
ği maceraların belki hiç birinde 
bu kadar şaşırmamıştı. 

Bu, ihtiyar hir adamdı. Çene · 
sin<le sivri bir ·aka' ı vardı. Başı 
kabaktı. Yarı çıplak bir haldeydi 
Tarzanı görünce ona doğru bir iki 

ÇCRt'K ' 

tJ~ 
Bay ökil?. pa.uı.rda ı; 

\"U111Urla satıyordu. na)'sJI 

~a geldi: / 
taı8 • 

- Bana, dedi, on 

layla .?lr tavuk vPr. ~ 
Ôkuz: ıııi ;r 
- Yumurtalnr we 

diye sordu. ~ 

O zaman bayan ınek'. ~ 
- Nasıl olursa. dedİ-ell ~ 

!eğilim, benimle alaY ed qr· 
lann kafasına ataca~·~ 
) umurla olursa daha 11' 

• ,,, 
Mart bibrıe'111 ~ 

Alp Tekin. aTkad•0 ... 
- Seni içinde bUı,.sı~ 

bulunmayacağın. .,e ·rcl~ 'jf 
yatağın bir yerde .gö fi"? I 
de gördüm, bil ~ I'~ 
sordu. . Jdl I' 

Arkadaşı bilestı''!!;.rt d 
ze soruyoruz. Bu, ·r. 
yapacağınız biJınecedi 
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- l! ~ı· l! A: R T 1940 Stof IKolomb"un 
\ıl rnurtasına IQ)oğru ••• 

Pot kırıp nasıl 
hapsedilmediml 

';"{azan: V asli Rı za Zobu 

~11 - 38.....:.. 
tt 1ı;_ttln •ld t 
~-~ön ekrar dönmek üze-
lıltııda:t bu c;:e g~türeceğim. Va
"! ayalt b ınerika ülkesine na-
" ı._ astıv 
l~P&ed·ı gıtnızı, pot kırıp na
.,~. ı llledi v. • 

)iıı • .rorka gunı anlatacağım. 
~ ata.ip . çıkmadan evvel 
~ dıı1t, ~öz ınuayenesine tabi 

dediler. Merdivenler indik, merdi 
venler çıktık. Koridorlardan ge· 
çip vapurun altını üstüne getir -
dik. Nihayet bizim Fransız ti · 
yatrosunun ikisi kadar büyüklii
ğünde bir salonun kapısından 

girdik. Karşıya, bir boydan bir 
boya masalar konmuş. Hepsinin 
başında resmi: kıyafetli memur -
lar. 

dtıı ~ ltıidir ktor'. eli? deki pis bir 
tıı iledir h d~r bır çubuk mu
~1'0lttıı 'çııt?ıtnizin gözüne sok
it ~tde b~ r~r. Baytari muaye
~ ~Uğc r· tnihoptan çekinerek İ§te bizden evvel gelen Türk 
'ı~t'Ic, ~Ye_t edilen böyle bir grupunun içinden bazı yolcularr, 
~ttl'aklq b:rika giıbi fennin en burada yakalayıp odaya sürgii
~iptida? ~~ diyarında bu ka- ne gönderilmişler. Bu memurlar, 
b,~Yency ır tarzda yapılan insana olmıyacak sualler soru -
~· ~sk~d hayr_~tten ağzım açık yorlar. Aldıkları cevaplar istedik
(c ~ lllah en, sunnet ameliyatı leri gibi olursa, paııaportu vize 
\r'c~ ll:lik alle berberleri bile bu ediyorlar, bu suretle rıhtıma çık
~ ?>;c np robu hiçe saymazlar- mak hakkını kazanıyorsunuz. A
~; ltaYtr~~ başa gelen çeki - ma, verdiğiniz cevap şüphe uyan
fiıı..~ bassak·; c ayağımızı bir ka- dınr tarzda ise; işte o zaman fe
~ lillla.nd. Sabahleyin girdi - laketl Vapurun yanında motör 
ı~ ~ Ctti.Jc a, vapurun içinde ha.z"ır. "Elizaylant" dedikleri ada
~ eıı, lltUıb ·• Rıhtım üstünden ya, hapse götürüyorlar. 
t~~l~l'tıaz llcağı gelmez, nihaye. Dünyada, Amerika devletini 
h ~11tıı· 0toınob·ı ·· ··ı · · korkutan yegane ummacı, bir kişi ~tı- ı se . ı suru erının 
~~!atın tırıe vakıt geçirdik. dahi olsa, yeni gelecek muhacir 
~. ltda ı_ aç kat oldu<Tunu her dir. Zenginine bile tahammülleri 
'il ~aç b ' 
lfıı 'aya Pencere bulunduğu- yok. Onun için soruyorlar: 
ltt·'ıltın::_aya ezbededik. !çimi - - Amerikada bir akrabanız 
~l~ ı. ''Slllda . ? ~l .ıı:atın . .n. vapurun yedı var mı 

~;.. {\ 1 ınıp · · · E t t . . b ~" >labaıııc . ınıp yıne çık - - ve , eyzem yırım e§ se-
~ diye i ~ın erkenden ''gel- nedir burada. 
~ Ya\>aş g Yınen yolcular ya _ Öyleyse, buraya yerleşmeğe 
f• tl,q. .• li tekrar soyunmağa baş· geldi diye, emre amade bulunan 
~1~ı~ ay~ii biz neyse, gezme- polis memuruna bir işaret: 
~- C,e..: ~ ınsanları t · · d - Haydi adaya 1 "il "l \ta . z. çımız e 
•ı ı.e_riıe, ~ kı: Babalafile, kar- Bizim Türk hanımlarından bi. 

- N cvyorka şa.rkı Röylemeğe 

gittiğim z:ınuın orada tıım Uç ay 
kalmağa mecbur kıı.ldım. 

- Şa.rıa söylemek için mir 

- Hayrr. İlk konsel' gecesi a.1-
<lığıın yaraları tedavı için. •• 

-İtalyan karikatilrü

Kaza 
- Otomobilinizle sürat yarışı

na mı çikmıştmrz ki başınıza bu 
kaza geldi? 

- Hayır. Saa.tte 40 kilometre 
sür'atle gidiyordum. Yanmıdan 120 
kilometre sür'atle bir otomobil 
geçince arabamı durmuş sandnn ve 
motöre bakmak üzere hemen n. -
~ağrya. indim. Ya.ralanışnn bu su
retle oldu, 

~.~laıarıı a~arı veyahut teyze ri, "artistliğe hevesim var, Holi
~ C>tıız e ilk defa görüşecek- vuda gitmek istiyorum I" demiş. 
~)l~Ytıla·ııene evvel biribirlerin- Zavallı kızcağızı, Holivuda değil, 
'r~ bit~irak~aba ve taallukat Nevyorka bile çıkartmadan ada -
ttfj il ~Uz·· lerıle kavuşacaklar. daki hapishaneye gönderiverrniş-
fı11,teıı hu u~ kuyruğuna kadar ler .. Bunlan duyduktan sonra, Çekingen a§ık 
~ 'cttı:ı. ınsanlann sabırsızlr ağzımdan, olmıyacak bir şey ka- - Eğer sız ba.bıuıızm biricik km 
~1lar, lı.c~k kabil değil .. Za.. çıracağmı diy~ soğuk terler dök- olınasa.ydmız kız ka.rdeşlnlzln e
. ~lıaıc gc~ca_ndarı zaten tıkana- etim nişt.esi olmamı acaba boljgörür 
'> b~c bek lllişler .. Şimdi, tetik Gümrük salonundaki muaye • müydiinüzt 

~ ~r u lcnen bir dakika bir ne de bir hayli uzun sürdü. tğne- =============== 
~a.~a dcğ~~n geliyor. den ipliğe kadar nem var, nem yaydım. 
~t :ı lı~,..~1• 

1
' beş bin yolcu .. Bun yok aradılar. Gümrük binası, Av. Vay Amerika vay!. İlahi koca 

~di t"-> Ye " de~. lccek .. ga:ı yegan muaye - rupadaki medeni memleketlerin medeni memleket! .. Durmadan şi 
t~~~c"csil{aİa;stı~vap edilip elin· gümrük binaları gibi derli toplu, kayet ettiğimiz bizim Galata li -

.\ 1\ geçi .
1
1 ınceden inceye muntazam yaprlı olmadığı için manını ve onun gümrük binasını, 

>~11ttı1t ısaa;ıketek. bavullarımı koyacak yilksekç.e bir içinde çalrşan nazik memurlarını 
~~ llt. l\sab aça gelmişti bilmi- yer dahi bulamadım. Yerlere çö • ne türlü aradığımı siıe tarif e -

Vasfi Rıza ZOBU 

Küpe 
KllçUk Meleğin küpe için kulak

larını deleceklerdi. Çocuk buna 
ra.z:ı: olmuyor, korkuyordu. Annesi: 

- Korkma kızını, dedi, canm 
çok yanmayacak. Ne yapalım AI
lahm emıi bu, kızların kulağım 

küpe için delmek 18.znn ..• 
Çocuk itiraz etti: 
- Evet Allah emretmiş olsun; 

Allah kızların küpo taşımasını is-

tcseydi onların kulaklarını küpe 
için delikli olarak yaratırdı. 

- Pasif korunm& için kmn me-

selcslnl dü!)ündiin nıü? 
- E,·ct. Yazın plija. gidccer,rtz. 

- Fransız karikatürü -

Hizmetçi 
Bayan hizmetçiye aylığını ve

rirken, kırdığı bir tabak için yir

mi beş kuruş kesince hizmetçi: 
- Kırılan tabaklar için demek 

para kesmek Metiniz? Söylesey
diniz bari, dikkat ederdim. 

içki ziyafeti 
- Bir erkek çocuğum oldu. 
- Tebrik ederim dostum. Bu 

mesut hadise~i JSlatalım seninle ... 
- Ltizumu kalmadı, çocuğum 

bu işi dün yaptı. paııtalonumu 

ıslattı. 

Hizmetçi 
Yeni hizmetçisini methediyordu: 
- Çok terbiyeli kız doğrusu ..• 

Odamıza bile girmekte tereddüt 
ediyor ve anahtar deliğinden ba.k· 
madan asli içeri girmiyor. 

Güzel gözlü 
- Güzel gözleri var doğrusu ..• 
- Tevekkeli değil, bir göz dok-

toru ile evleniyor, 

P iyes 
- Demek piyesin en güzel ta.-

rafı sence sonu? 
- Evet • 
-Neden? 
- Saat 11,20 de blUyor ve bu 

sa.yede insan son tramv11ya rahat 
rahat yetişebiliyor. 

tl bo,.ı.:,"' gerilmiş, sinir - melip eşyalarımı, ayaklarımla bas demem. 
~ uştu. "Buyurun" tığını tozların topraklarin listüne 

enç bir lise kızı en çok neler
.den korkar? 

ameliyatlardan, intihardan, ölmek ten, çiçek hastahğmda.n, aşkta. su
üzere ola.nla.rda.n, tenkid ed,iltı:\ek,. Jrutu ha)':a.le uğruıaktan. arka.. 

'daşsız lfalmaktan, fareden, cehen
nemden, terkedilmiş cvlerdrn, şiş_ 
manlıkt.an, karanlıktan, gülünç va
ziyete düşmekten, dedikoducular -
dan, zehirlenmekten, kıyamet kop
masından, takip olunmaktan, ev -
lenememekten, tarumadıklan biri. 
nin randevusuna gitmekten, tekin 
olm:ryan evlerden, birine yük ol
makta.n, kaybolmaktan, esrarcn -
giz insanlardan, riya.karlardan. 
pa.rasrzlık, ıstıraptan, mezarlıklar

dan, ani ölümden, köpeklerden, is
keletlerden, R!Skanç insanlardan, 
Alla.htan, gök gürlemesinden, çin. 
geneden, uyurken :r1lrüycnlerden, 
ruh masallarından, düğünden, 
kamburlardan, snyrklıyanlardan, 
çocuk doğurma kabiliyetinden malı 
rum kalmaktan, vampirden, kalaba 
lxktan, evli erkeklerden, evlenme
miş erkeklerden,. tiyatroya men -
t!lub kimselerden, aslandan, 

s 

j2"j tc•GfWıA• 'el" 
Saçlarınızla meşgul olunuz ! 

CanmTZ mr sıkılıyor? Ne yapa
cağınızı bilmiyor, boş saatlerinizi 
nasıl geçireceğinizi kestiremiyor 
musunuz? 

Size hemen tuvalet masamzm 
başına geçip saçların:r:z1a. meşgul 

olmanızı tavsiye ederim. 
Bir kadın için en hoş meşgale 

saçla.rm:r güzelleştirm~ğe çaba.la. -
maktrr. Esasen bir kere saçlannız 
güzelleşti ve çehreniz sıhhatli ve 
canlı bir pırıltı ile çerçeveledi mi, 
aynaya. ba.kt:rğ:rnız zaman içinizin 
ferahladığını hissedersiniz? Bunun 
için saçlarmrzla. hemen daima 
meşgul olmağ:r bir vazife biliniz. 

SAÇLARA NASllı BAKUJJU 

Saçları sık sık yıkamak, kuııı 
ciltli insanların saçlannt daha. ku
rutur ve yağlı ciltli insanların saç
larmm daha srk. sık ya.ğlaıwıasr. 
na sebcb olur. ' 

Bunun için her gün ea.ç yıkan -
maz. Fakat her gün saç tuvaleti 
yapılmalıdır. 

SAÇLARI FIRÇALAMALI 

Kısa ve yumşak tuylil ild fırça 
ile saçlarınızı her gün firÇalaymrz. 
Almdan yukarı doğru ve bütün 
saçlarmızrn uzunluğunca onlıı.rı f:ır
ça.lamak ica.b eder. 

SIK TARAK 

Bıı.şm:rz:r seyrek ağızlı taraklarla. 
değil, sık ağızlı taraklarla tara.yı
ruz. Bu taraklar saçlım biribirle -
rinden tama.miyle ayrnr. Sıkı ta. 
ra.r ve kafa derisine yakın da.ma.r
Iarm faaliyetine sebebiyet vererek 
saç köklerini kuvvetlendirir. Ayn,. 
ca. da. saçlarm dibindeki kepekleri 
çrkararak saçları kepeklerden te
mizler. 

Saçmız:r sık tarakla tararken 
tarağın uçlarmr derinizde hLc;sedi
niz. "Tabii bu derileri sryınnamak 
şartile.,, 

Saçla.rmIZI böyle taradıktan son_ 
ra bir kere dalın. fır~alar, bir kere 
tarar ve pamuğa batırdığınız saç 
losyonu ile iki günde bir diplerini 
temizlersiniz. 

SAÇLARI NASIL l:'IKA~IAU~ 

Saçları pek sık değil, ayda bir 
kere yıkayınız. Ve saçınızı yıka
madan bir iki saat evvel a.,,cıağıda 
reçete.sini verdiğimiz pomadı saç • 
Iarınıza sürünüz. 

Eğer saçln.rıntz sa.nysa: 
Erimiş sığır iliği SO gram 
Erimiş dana yağı 80 ,, 
Vanilya 1 ,. 
Fmdık yağı 4 ,, 
Bunları bir kabm içiue koyunuz. 

Bu kabı bir başka kaba oturtunuz 
ve ikinci kabın içine su koyarak a
teşe koyunuz ve yarnn saat kay
natmrz. Bir değnekle yarnn sa.at 
karıştırdıktan sonra bir kaseye 
koyunuz. 

Kara saçlar l!;:in: 
Sığır iliği 30 gram 
Tath bademyağı 30 ,, 
Fmdılt ynğı 30 ,, 
Bunları da yine ötekini yaptığr. 

ruz gibi su içine oturtarak ısrtrp 
karışt:rrm:rz ve iyice eriyince ka
pağı sıkı bir şişeye koyunuz. 

BundB.?1. sonra saçınızı bizim 
yerli fakat en iyi cins beyaz sa _ 
bunlıı.rmuzla. yütaymız. Sonra da 
bol bol su dökünüz ki sabun kal
mayıncaya kadar uğraşınız. Saçlnr 
böyle ~a.nı:r~ 

Eğer ııı~larmız clöktılilyorsa: 
Eğer saçlarınız dökUlüyorsa b~ 

ıloktora milraeaat etmenizi. ta.vsiya 
ederiz. Çlinkil her baş için ayn bir 
tedavi usulU vardır 

Fakat umumJyet ·itibarile aşağı
da. verdiğimiz reçeteyi kullananlar 
da. iyi netice almışlardır: 

2 gram kına kına hulasası 
8 gram tatlı bademyağı 
2! gram Rlğrr iliği 
6 damla Bergamot esansı 
20 damla Baume de Peron 
Bunları da bir kaba koyup ~ 

maride kaynatıp eritiniz. nk bir 
hafta her geee başmıza sürünüz. 
Ondan sonra Dd gecede bir siirü -
nUz. 

SAÇLARINIZ AGARIYOR MUf 

Eğer sa.çlamuz UzUntü ve has -
talık neticesinde vakitsiz olarak a
ğırmağa başladıysa ve siz de bun
dan hoşlanmıyorsanız başle.ngıçt& 
pek aın bunun önüne geçilebilir. 
Şu reçeteyi bir tecrübe ediniz : 

60 gram kınmzı şa.rab 
1 gram t!lillfa.t dö fer. 
Bunları bir dakika. kaynatmı:z. 

Bir şişeye koyunuz ve haftada lld 
kere yatmadan evvel t!laçlarmızı 

bununla ısla.tınız. Ve hemen J:uru.. 
nunuz. 

SAÇLARINIZIN UCU 
ÇATALLANMIŞ SA 

Sa~rmıznı ucuna ba.knuz. Tel
lerin içinde uçlan iki, hatta Uç ça.. 
tallıla.r varsa saçlarınız ha.stala.n -
mıştrr. İhmal et.meğe gelmez. Bir 
makas alınız ve herbir telin ucunu 
bir iki sant.inıetre kadar kesiniz. 

--0-- -

Ev kadınlarına bazı 
nasihatlar 

1 - Çoraplarmız çok dayansın 
istiyorsanız ayakkabmm. içindeki 
kısnnlan, burunları ve ökçeleri 
çor!LP tiresile tekrardan örilnUz ve 
çorabın burnuna ve ja.rtiyenizi 
taktığm:rz kısma keten dikiniz. 

2 - Elbiselerinizi çıkarınca on
ları. ı;ı~akkak bir tal1ta. a.slolığa 
geçınnız ve balkona asmız. Rutu
bet onun buruşuklarnu açacak ve 
sizi tekrar ütülemek külfetinden 
kurtaracaktır. 

3 - Eğer iskarpinleriniz çok 
dayansın istiyorsanız onları tam 
ayağınıza uygun alınız, ne küçük 
olsun, ne de büyük, Çünkii çabuk 
deforme olarak iki yiizlil olurlar. 
Islak havada giyerseniz ateşten 
uzak bir yerde kurumasına. itina 
~di~iz ve eğer mümkünse iki gün 
Ustüste aynı iskarpini giymeyiniz. 

4 - Kömürünüz da.yansın isti
yorsanız onu sobaya atmadan ev
\'el üstüne tuzlu su dökünüz. MuL 
faktaki ocaklarda da kömür yakı
yorsanız ayru şekilde hareket edL 
niz. 

- Ne olur bize bir tango ~U 

- Fraxısız ka.ıika.tilıil -



Arap memleketleri 
arasında yakınhk 
lrakın komşu memleket

lerle rabıtalan 
kuvvetlendiriliyor 

Bafdat, 15 (A.A.) - tbnisau. 
adun üçüncü oğlu Emir Meh 
met Adiman Yahyanın resmi biı 
aiyarette bulunmak ilzere Yeme. 
ne hareketinin Arap memleketle· 
ri arasındaki mukarenetin bir ni. 
pnesi olduğu mütaleasını serdet. 
mekte olan siyasi mahafil. bu zi
yaretin Irak askeri heyetinin ıe. 
yahati ile aynı zamana tesadüf 
etmekte olduğunu ve bu heyetin 
Emire naip Prensin bir mesajını 
tevdie memur bulunduğunu kay
detmektedirler. 

Bu mesajda Iralan Yemenle 
tqriki mesai arzusunda olduğu 
beyan edilmekte ve askeri ve ma 
nevi yardım için evvelce yapıl. 
mış olan teklif tekrar olunmak • 
tadır. 

Sallhlyettar membalardan l5ğ
renildiğine gfüe Irak askeri he. 
7cıti, üç sene kalacaktır. 

Bundan başka Bağdattald tn
tilhı büyük elçisinin Dubai ve 
Xoweit gibi muhtelif Arap 
Prensliklerini ziyaret ederek Ira. 
kın komşu Arap memleketleri ile 
olan rabıtalarını kuvvetlendirme. 
le çalışacağı•· da ehemmiyetle 
kaydedilmektedir. 

Irakla Filistin arasmda imza
lanan ticaret muahedesi bu ay 
parlimentonun tasdikine arzedL 
lecektir. Bu muahede müddeti 14 
ıubatta munkazi olan anla!!m&· 
nın yerine kaim olacaktır. 

Amiral Mouren 
Ankaraya gitti 

l>Qa ... ,.ııtımlM P'dlttnt ..... 
ı.r werdlgımıa Frawııa p&ldl konm-
111& tqk11&.tı ıen Amiral Luayeıı Mou 
hD öğhıden aonra, konaoloaluk erk&· 
Dile btanbul tarafını ge&mlfUr. Hl· 
l&flr e.mıraı bWıuısa Sulta.nahmet 
nwıtakaaını çok ' ıılfUr. DUA ak
pm Ankara.va ıtımlıUr. 

Yapak ve tiftik tipleri 
tespit olundu 

Jla abah Ucarel nW•tl ihracat 
bafkoııtrolörlUgtlnde, Ankarada.D r• 
ita ıtandardlzaayon umum mUdUrtı 

J'aruk Süntertn ııtırab.lle btr wrıan. 
tı yapılarak yapak ve Uttlk Up '20· 
lllunelert letkJll.ııe da1r çalı§malar 

tamamıanauıtır. 

Faruk SUnter bunu mGtHktp &ah!· 
n boraumda tetk1kal yapmJftır. 

36 ıncı Çek kafilesi 
.Alm.ayad&D kaçan Çlı!Jı: ,.enc;lertn

._ 16 klflllk blr mWt.ect katııea bu

IGDkG konvaıı.llyonel trenilıe ,ebrim1· 

- ıeımtfUr. 
Bu. barp çıktılı amandanbert p-

lıllllertn otua altmcı katllestdlr. 
Dt~rler1 g4"ıt 8ur1ye yoluyla P'ran

adald Çek lejyonuna Dtıbaka gtde
eeklerdlr. 

Umumi nüfus sayımı 
hazırlıklan 

6dmtbıdeld b1rt.nc1tepind9 J'&P~ 
a.1ı. ıau.tua •yımı için bazırlıklar ller. 
ı.mektedir. Şehirde beş numerotaj 
poetuı c;alı§maktadır. Numerotaj lf· 
ıerı.uın bu ay aonuna kadar ikmali 
Dabiliye vekA.leUnce bOdlrtlmlı ol
makla beraber lflıı bu müddet &ar

tında bttirllemlyecegt anlqrlmakta. 
dır. Umum! sayımdan evvel memle
Jı:etın bazı yerlerinde bu meyanda 
Bakırköy kazamıda tecrtıbe sayımı 

Japılacaktır. Buna alt bazırliklar blt
mJ.otir. 

lıtanbul patriğinin 
Kudüse gideceği doğru 

değil .•• 
11:.n.. U (A.A.J - Ortodokıs 
~· 1.§Urak edecek olan ilk 
delegeler KudUse ı;elmJıılerdir. lskcn· 
deriye, Antakya ve KudUa patrikleri, 
htanbul patrlğlnin de l§Urıı.k edece
tl kongreye h:ızn-lanlll4k fçln blr kon. 
!arana &ktedcceklerdir. 

• • • 

Sovyet-Fin 
anlaşmasına dair 

( 8atw-ah 1 lacicle) 
memleketle lıvC\ .,. Norveç ara· 
raamda yapılmuı dü9UnWen te. 
dafW ittifaka Almanyanın aleyh. 
tar olmadıtı Berlinde neşredi
len yan resmi bir toblitle ilhı 
olunmaktadır. 

ltalyan ıuetelerlne ıelen bL 
ıı Moaltova telcraflanna 16re. 
böyle bir ittifak doğrudan dol· 
ruya Sovyetler Birliti aleyhine 
müteveccih olmamak pnile Rua. 
yanın hiç bir ltiruma utramıyL 
caktır. 

Diter taraftan P'lnlandiya, ta 
.,eç Ye Norveç araaında bir kartL 
lıkh yardım muahed"i akdi için 
mUzakereler normal diplomaıri 
~arikile devam etmektedir. 
iZVESTIY ANIN "iHTAR" l 

Moekcma, 15 (A.A.) - ~•
tiya ıuetesi, Sovyet - P"inlan. 
diya ıullı muahedeaine tahaiı et
tiği ba'makaleslnde, bu muahe
denin Sovyetler Birliği ile Fin . 
landiya arasında muhasamatın ni
hayet bulmasmdan çok daha ge. 
nı, bir •ey olduğunu milphede 
ediyor ve diyor ki: 

"Bu muahede, Soryetler Birli. 
~ dilşmanlannın, onlarca aene · 
dir Lcningradın ti kaprsmda 
hazırladıktan a.kert ilssU imha 
etmiştir. Bu muahede, Finlandiya 
körlerinin biltiln sahillerinin, şi. 
malin belkcmiği olan Murmansk 
demiryolunun .-e bi%ıat Mur-

ınanakın emniyetini ku-netleıı . 
dırauıtir . Bu muahede, sulh prt 
ların.a bakılırsa, Sovyetlerin ada. 
let ve ıulh ıiyaaetlerini bir kere 
daha teyit eylemiştir. 

Gene bu muahede iebat ediyor 
ld, Sovyctler Birliği ne aiyaıı 
müzakerelerde ne de ailihlarmı 
muvaffakıyetle tecrübe ettikten 
tonca hiç kimaeden hattı en kil· 
çük komşulanndan bile milll tc· 
reflerile telif götürmez veya on· 
lann milli ~tiklaHni en cilzi bir 
derecede olsa, şüpheye düşürecek 
hiç bir şey iatemcz. Sovyetler Bir 
!iği, bu derece hafif mutalebatta 
bulundu mu onların tahakkuku 
nu en kısa bir zamanda ve battı 
en gayrimilsait şartlar lçind~ el. 
de etmeye muktedirdir. Nihayet 
her nevi garantilere güvenerek 
kendilerini yabancı menfaatten 
!!et eden küçük memleketlCl' ve 
valnız küçük memleketler değil. 
tehlikeli bir yola girmiş olurlar 
ve bunun milthiş neticelerinden 
ancak müstakil ve makul bir ai
vaact yoluna çıkmakla kurtulabL 
lirler. 

Sovyet milleti, F'ınlandiva ile 
ıı.kdolunan muahedeyi kayıtsız ft 
,artsız olarak ıelftmlar. Hiç şüp
he yok ki, bu muahedenin akdi 
huausundaki meıMuniveti yalnız 
Sovyet vatandaşları değil büttin 
dünyanın hakild sulh ıcverleri 
de duymaktadır." 

Yeni bir Sovyet gen:şleme hare· 
ke.li Almanyayı korkutuyormuş ! 

<•ıtan1ı ı incide) I matuf bir b&l'lf t.,.b'bGılG tç.ID ııo.
P'on der Şulcnbcrc 17 martta tı:.oY&nm mtıza.tıeretını ıaahal ID&ka· 

Fon Riıbentrop ile ıörlltmek il. dlle m1l3terek b1r Cermen - Sovyet 
zere Bcrline gidecektir. Pek ya- polltlkuı baklanda rörtlfecektlr. 
kında Sovyet emperyalizminin MOSB.OVADAJU AL.,1AN SEF1Rb.E 
Almanyayı iptidai maddelerden NJCLER OORVŞOLIXJEK T 
mahrum edecek olan yeni bir g~ &..........._ u (A.A.) - Nlewe 
nişleme hareketine batlamaaın • Rotı.er<ıamactıe eounıaı pHteııııı1D 
dan korkulmaktadır. Ber!Jn .ınulıablrt yuıyor: 

Diler cihetten Rusya lalrandi. A.lm&nyanm Mo.kova bll)'WI elç181 

navyada veya yakın tarkta yeni ton der Scbulenburg SovyeUer blrll· 
bir harbe girecek oluna bir Ber. gtntn mU.takbel atyaıd taallyeU b.a.k· 

tin - Moskova - Roma cephesi kmd& blr rapor vermek üzere 7akm· 
kurmak isteyen Almanların bu da Berllne gidecektir. 
planı suya dütınU1 olacaktır. Berllnde yapılacak olan sOrOfm•· 

Emin bir membadan öğrenildi- terde bllha.ssa SovyeUerln doğu ccnu1 

ğine ~öre Almanlar, askeri bir Avnıpasmdald makatıan menuu· 
muvaffakıyet elde edemedikleri baba olac&ktır. Alınan noktai naaan 
takdirde pek kuvvetli bir A vru • bu bölgede Sovyetıer btrllğtnln aym 
pa bloku vUcude getirmek sure- olmamak tehllkul gö•lermektedir. 
tile diplomatik bir muvaffakıyet Almanyaya nuaran Sovyetıer blrllğt 
kazanmak istemektedirler. Bu her ,eyd~n evvel bir bam madde A· 

blok ıayesinde elde edilecek o. tıcm olarak kcr.lmalıdır. 
lan kararsıs bir sulh Polonya ve 
Çekoslova.kyarun Almanyada kal. 
maaıru temin edecektir. 

lngiliz ablukasını yarmak ve 
ona karp elde bir silah bulun. 
durmak malnadile Alman diplo -
matik mahfilleri Almanyanın hl· 
mayeainde timal memleketleri a. 
raıında tedafüi bir ittifak akdine 
yardım etmektedirler. 

iyi haber alan mahfillerde MSy 
lendiğine göre taveç ve Norveç 
efklrıumumiyesinin büyük bir 
kısmı şimal memleketleri arasın
da tedafUt bir ittifak akdine mu_ 
anzdır. 

iKTiSADi BLOK 
P&rÜy 18 - Almanya, p.rld Ye 

merkezi A vrupada kendi idaresi 
altında iktısadi bir blok teşkilin'! 
çalı§acaktır. Bu iktısadt bloka 
Sovyet Ruaya ile Almanyadan 
başka, Balkan devletlerinin de it
haline çalıpcaktır. İtalya ile 
Finlandiyanın da buna iltihak 
etmeleri ihtimali vardır. 

ROMA YA VERiLEN ALMAN 
PROJESi 

Berlin, 16 - Burada dolapn 
rivayetlere göre Fon Ribentrop, 
Romayı ziyareti esnasında İtalya 
ile Sovyet Rusya arasında bir ik
tısadi itilaf akdi için Mussoliniye 
bir proje vermi~tir. Bu iktısadi i. 
tillf, &iyasi itilafa takaddüm et
mek lazımdır. İtalya hükumeti, 
bu proje hakkında henüz hüküm. 
terini bildirmemiştir. Bu proje -
nin c-sası, otarşik devletlerin ik -
tnadi birliği ve Balkan devletleri 
ile iktısadi ba\ı:ımdan tC1riki me. 
sailerine mütedairdir. 
FOS RfnENTROP IHOSKOVAYA 

CtDEc.'.EK 

ROMANYA, SOVYET NOFUZ 
MINTAKASINDA iMiŞ! 

Paria. 15 (A.A..) - Alman ga
%etelerinden bir çoğu, bir parola 
neticesi olduğuna ıUphe bırak -
mıyan tarzda, bütlln şarkt Avru. 
pada ~ urmanıkdan Karadeıılle 
kadar Sovyet nüfuzunun hlkimi
yeti üzerinde ısrar etmektedir. 

Bu formW tska.ndinavya mem 
leketlerlni Sovyet ııilfua mmta • 
kasından hariç tutmakta ve fa
kat Romanyayı sarahatle Ruı 
nüfuz mıntakaaına ithal eylemek. 
tedir. 

ADEMi TECVUZ PAKTI 
RiVAYETi 

Lcınctra. ıs (A.A.) - tnctJ.ls 
resmi mahfillerinde, Sovyetler 
Birliği ile Romanya arasında ye.. 
ni bir ademi tecavüz paktına da
hil olan haberleri teyit eden hiç 
bir malQmat ycktur. 

Keza aalihiyctli Romen mah • 
fillerinde de bu hususta malQmat 
yoktur. 

F ran31z kabinesinde 
değitiklik yapılacak 

Pam, 16 - Fransız kabinesin
de değişiklik yapılacağı ve başve
kil Dıılacllyen!n uhdesinde bulu. 
nan hariciye neza.retinln başka bir 
zata verileceği habe r verlllyor. 
Kabine deği.:;lkllit raskalya yortu
larında yapılacaktır. Yeni hariciye 
nazırmm kim olac:ığı hcnUz ma -
lUın değildir. 

Beynelmilel ziraat ens
titüsünün kongresi 

Bu aba.h Patrlkbnn~ezı aldı#mm Loadra., 16 - Bazı 1ng1llz guetele-
Beynelmllel ziraat eru!titllsU

nUn iki senede bir yapılan toplan. 
tıaı, Romada haziranın 20 alnden 
23 ine kadar akWilece.ktlr. Fran
M, İngiltere, Pol011ya .. diler Av
rupa mMı leketleri umma bu tOJ)
lantııd.a mflDMM'JLer ham' bulum.
caktı:r. 

malQmata glS~. bu b&ber doğru de- r!niıı aldık.lan mala.mata göre Alman 
IUdlr. Koncn y&pllacafma dair uıJ. hariciye n&ZD'I ton Ribent.rop pek ya. 
imi 1&yt&larm. t.kenderty• pa.tr!~ kında MOllkovaya sf4*ıektlr. 
JCudllaQ ııtyaretl ..-e bu mllnıuıebetlft nu- Rlbentrop Almanya U. SoV:J•tler 
tultlar Irat ed!JınMI l1MriDa cıkbtı ı 'bfrUtfDJD orta .A:vrupa De dolu AY.. 
~. rupumd• b.tJdm. olm&larmı tem1u 

Milll Şef 
Tıbbiyelilere iltifat 

ettiler 
Tlbtıiyelilerin bayrum mtlaue. 

betile tıbblyeW. namma tlnivw
site relı::törll Cemil Bilael ~ 
dan çekilen telgrafa Reialcumhu
nımus ta.ratmduı ou ceva.b vertl
m1'tfr: 

"'Ca.mhart1et trb ~eneHlfnbı 
baynııuna u.mlmlyeıte lfUrak e.. 
diyorum. Tıb ır;ençlert mllU tart. 
hlmtzde meeleklertnln basml mev
kllnl lfUhar Ye ndfe emanet.t ola
rak dalma gh6nttnde tutmahdl1'. 

Türk Cumhurlyettnln mllllyetçl 
,.e lnkıllPÇJ hthiy~ttne tıb lleml
mb dalma hlmıet etti. Gençlik ge. 
IC"Cekte daha vertnill hizmetler et. 
sin.., 

ik ı kararname 
merıvete girdi 

A.nıa.n ll - KoordiD.uyoa beyetı 
ı:ıuctm Bafwkllln bqka.nlıtı altında 
toplanacaklır. 

Koordlııasyoa be79U taraflDdu 
tıuırlanan 10 " 11 ~ kararname 
D1D dUnden IUbaren meriyet.e lıorıul· 

muı Veldller Heyetlııce tuvtp edil 
mlfUr. 

10 numarab Jı:ararnamerıbl metnı 

,udur: 
1 - 111111 korunma llaaWWDua D 

uncu m&ddeat mucibince sem Zlraat 
vekAlet1D1ıı d<>trudan dotruya lfl•te
ceği aruldıe kullaıulmall ve ıereır.e 

aıezldU kanunun U fDc:I madcııe.tndıe 

yuılı 7ardJml&rda bulunabilmek IÇlD 
ıcap ecMıı a.uıı.aı vuıtaıarmm ve mal 

semulnJn mQ~ k&rtılıtı olmalc 
llzere Zlraat vek&letl emJ'tne lld bu. 
çuk milyon Oraya kadar knd1 tahü 
olunmutıur. 

1 - Zlra&t .-U.ttnla - p 
tıerecelf aı.uer muırar ...ır.uet De 
Zlraat baııkua tantaıd&D mo,ı.r. 

iten lruru1acak bU ~ marUe
t1le mllba,yaa ohmur.,. 

Bu kararnamede slkrt ~ il 1111 

cu maddede, ıı..rtDde Mrl)'&t ,apıJa. 

ımya.n 500 dekardan fazla arut,t bil· 
kQmeUn lıU bedel mukabllJnde lfle
tebfleceğlne da1rdlr. U lnol madde 
de §Öyledir: 

.. Hük:Qmet, ber tart11 mnat lleUe
rtni, maklneleruıı ve nmtaıarmı m 
rat ll&çlan ye t.obmulQJan ltısumuna 
göre parum Yeya lrtyet ftJ'& MllD.; 
v•ya tıU kira muk&but olarak thUya· 
cı olanlara teV'll edeblllr T• çf!tçtyj 
kuYVeUendirmek için Wzumu halinde 
Mtınç para Yerebtltr.,. 

lsveçli muharrir 
Lagerlof hasta 

8tokholmden relen bir ha.be.
re nasaran, meehur l.sve~ kadm 
muharrlrlerlnden olup YRŞma ral
men F1nllndlyaya )'ardmı jşln.d~ 

bUyUk bir faaliyet göstermiş olan 
Selma ~rlof F1ıı - Sovyet bartı 
şa.rtlarnu öıb'enJnce beynine kail 
hücum etmiştir. SeltlJen ya.şmda o
lan edlbenln atbh! vaziyeti afırdır . 

Yeni Nefriyaı 

Mithat paşa 
(Taufm&t mali79 nasırlan) adlı 

Od OUtllk uertnden 90DJ'& (Kah.mut 
Nedim pq&)nm bayatın& alt kitabı
nı Defl"9den deterll tarih muharrtrt
mb Mehmet Zeki Nk&lm bu deta dA 
m•fhur (Klthat pap)ya taıı.ı. etUtı 
cildi butmp Jnt2faı' •buma Çlkar
mqtır. 

Klthat pqama mtımtu fÜ.1119U 
kadar devri ve bu l&haf1et D• bu demlı 
t&r1bJ.mJsde hala oldulu e!uımml19t, 
tahUl ve tenldd TUU.el a.rtnde bu· 
hman Jı:alem ahlplertndell flmdl79 
kadar IAyık oldutu UıUmamı ıör

mtl§tnr diyemeyis. Muhterem muJıar. 
rlrlD (Klthat paoa) uert bu lUb&rla 
da ayn bir kıymet keaanmq oldu. 
tunda fQpbe yoktur. Mehmet Zeki 
PA.Jı:a1m Jıentıa blllnm1ya bir eoJı: 

bakik&Uert bu kitapla taı1htn mQt. 
ıeuma teTdl et.mı, bulunuyor. Ken· 
dl.sln! tebrlk eder ve bllhua. kOWp
b&nelertmlzfn (tarthl tAblrler Te ıstI. 

lablar anslkloped18f)ne muhtaç oldu
ğunu f§aret ederek yeni uerlertne 
kavu§!Dak f§Uyakım arzeden-k Na
mık Kemalin (Klthat P&f&)ya aft 
mermyealnden cıld• edllebllmlş beyjt
lerlnl kitaptan okuyucularmuza nak. 
lederb:: 
MUb&rek lıM! _, t.lamm medarı 

19Vket-D pnı 

ŞebadeUh -- Allalua - 1aJmeUJ ..... : 
8ıına kaWUk 19DA& tıJ1eı- mel°lllldıla 

ela""41lirı 

Oenalır Jıl1lıteısa,a ... ..... bili 
om.. 

llenıeı&ı Mtqla tıeaı1I • • ltıtGırala ....... ........................ ~ 
,,,.... -·--

gy,:;ıuv;y?!! 
"Demir muhafızlar,, Romanyada rejiaıe il 
ettiler 

Bü.kret. t• (A. A.) - Rcmwıya BqvekAlet d~ 
bir tebliğde turlb edlld1tın• göre eski Demir muhatısıardi' 
ketı bir beyet tarafmd&ıa dil.n aabah Bqvekilete tevdi edildi 
namede Kral Karol'un yenin d&ba kuvveW bir~ 111 

ol&calma kani bulunan demir mu.lıafmtar ba.reketin1D ~ 
den '°° k-'ISn1n tamamlyle KraJm emriııe Amade bııltlll~ 
rllmektedir. 

Dtın akfam ecnebi matbuat mtımeufllertu ~ 
propaganda na.arı, demir muhatızl&rm yeni siya.si re~ 

nın Romanya'nm harici aJy.etlnde bir değişiklik buaul• ıe 
ğiDJ aöylem!ftJ.r. ŞimdikJ halde demir muhalxzlar devlet 
kullanrlmıyaeaklar, hattA mebuıı bile aeçilemiyeceklerdlr .... , _ _, 

Roterdamda vapurlar lan bo§&lblan ~ 
kömürleri 

Amsterdam. 1' (A. A.> - Rotterdam Um.nmda ~ ısıN' 
lanna ytlklet.ilmit olan Alınan lı:&nt1r1l bof&ltilma.kt&dır. ğ(Jlll 
bir yoluyla Almaııyaya nakledilmek llzere mavnalara ydkl 
cllr. Almanyada bu kömürler ltaıyaya aevkedllmek ~ 
ytlkletllece k Ur. 

·Sallı 
Almanya müzaker 
açılmasına taraftarrt1 
Amerika hariciye müsteşar •na Roına 

• • 
ıçın ..• 

Almanvanın tavassuta taraftar 
olduğu bıldırılecekmiş . , 

melUdl.r. l'la - Rm ...OS~ 
pa barbSn!D ıllrayetlDe 

Loacln_ il (A. A.) - Deytt 
Telegrat yaaıyor: 

'"Diplomatik aıahfellerde Alman 
tayyarelerlnin lngiUa ticaret ft 

balıkçı semllertne taamaa etme
melerinin prb cepheabıde pnif 
bir t&am1a huırııtı yapıldıfma 
deWet. ettiği söylenmektedir. Ay
nJ mahfellerde hbıl olan kanaate 
göre .Alm&nlar Sumner Vela t1ze. 
rinde t.y1 bir tesir bırakm&k mak
aa.dlle mumaileyhln Parla ,,. Loa.. 
drayı slyaret emıaamda İngiltere 
ve Fraııaa l1zertne hava akmJan 
yapmamaktadırlar. 

Z&nnedildiğtne göre ltaıya h11-
ldimet.I Vela'e Almaıı aulh ıt&rtlan 
haltkmda tafsillt verecektlr. Al
manyanm iki t.n.raf arasında ıntı. 
ıalı:erelerln başlama.sma tavassut-

m&k lmklıılannm ın• 

bir mfaal teıkll ettiğtn~-~ 
lçlıı bir deW olarak Uo"" 

mektedir. 
(Amerika hariciye 10 

aeyabatlne dair dlpt 
1 tindi •yfadadır.) 

ta bulunulınaamı kabule hazır oı.. • l 
duğu söylenmektedir. demıryo .. ~"6 

Harbin yayılmaamm ,.ına lılmr nuırlar ~ 
mtlttefikler tarafından arzu Nil • sahili boyunca bir d~ d 
dlğine Velsi inandırmak için Ber- ı •ı ~ 150 bin Mısır 1lJI""'" 
Un ve Romada gayretler a&ıfedil. ne karar verml§tlr. 

T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

HuaplCJT 
ikramiye Plim 

1 ade' 2000 Ura. - 2000.- Ura 
ı . 1000 • - aooo.- • 
e • IOO • • 8000.- • 

12 • ıeo • - aooo.- • 
'° .. 100 • - 4000.- • 
Tll • 00 • • 8TIO.- • 

210 • 16 .. - ııeo.- • 

K .. ideler: t ~abat. l Ma. 
J'IS. t Afaato., t lldacitqria 
tarihi.inde ppıl.ar. 
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H A '8 1! 'R - Aham Potıt .. 

Nezaket 
IJ __ ,_ 

d~ci.buı t UJul\nı unan pake tlerde bir adamın vücu-
t kotı~rı. U§tu. Birinde kafası, diğerinde ııövde 
s •• 

~~-~ BfttUn baylar yerlerine kurul-
~~ liı<14 telefon çalmaya hını:m.ı,tu. Birinde Üfll9I ve diğe· mutlardJ. Bu aır&da ortay& çok 

t ratnano dekıc.tu telefonu al· node de vticud ve kollar. Ayakla nezaketli ve s-ok tiıman bir bayan 
~.__:-uM Ideki katU meselesin· rını katiller herhalde başka bir çıka&eldi. Bir dakika bile ayakta 
.. ~ Oldu. Hid kı jı) ayaklan e ehi ta· yerde sak.lamı~. kalmadı diyebilirim. Baylardan 
~ trı ınasanm altında Adil hekimin raporwıa göre bu biri yerini takdim için derhal a· 

~ ~ bu Yordu. Elındcla ga· adam üç gün evvel öldürülmilştü. yafa kalktı: 
-.;:ı kısa k.ı~ıa a:u. dudakların· Ve maktulün kafası bir vuru~a -Buyurun, bayım. 

Polis ınUd ~tilen emirler bil· gövdeden ayrılmıştı. Milktul takri- Onun yerinde başka ldın ol • 
t ~Yetıni ayağa kal· ben otuz beş, kırk yaşlarındaydı. saydı nezaketle Te "mcnıi I" eli· 
~Ye kadaz. PC>tınlerinı bulup Ceset irİ renk bir kiroo:ıoya sarII· yerck cinsi latifin cinai aakil a-

<le ltılJQ Vazife otomo- mıştL Çehresi tanmmarnak üzere lcy1:ıino olan imtiyazına dayana -
~ .~lUa\'ı~Yttın avlusuna gel· parça parça edilmişti. lshiga bü· rak takdim edilen yere h<.mell o.. 
. bil liıc:ri l~ıga ikinci bır o· tün tetkik.at, tahkikat ve taharri· tururdu. Ukin ıözü e~n bayan 
~}ol'du, ;: bir projektör yer· yatm yazdı bulundu~ kAğıdı e· öbür bayanlara ben.ze.mlyordu. 

~ dllrarak lornobilin ayaklr üne ald.L Ha. •. ölünün eaçlan ai· Nezaketli bir kadındı. Na.zik bay-
<1u, ~her tarafa cmırler )'ahmış .• iyi ama hemen hemen dan daha nezaketliydl Baroneı 

t::1 &örunu; her ne · kadar bütün Japonlar siyah saçlıdır. Baş Staf çok tath bir tebessUmle ye-
"\&Qlyet orsa da. çehresın ka her bir renk katilin yahut mak· ri kabul etmed!: 

kendi \'e ctniricrindekı ses tulün teşhisine yardım edebilirdi. - Rica oderim. 
Old sının """ ·: ı. b. ı.ıtun ..... enerJJ.A ır Gri renk kimono, pamuktan. - OturuıllU bayan. 

\ u gösterıyordu. Çeh· So lel l · ki - M-.--J, m-~. ştı nra san çamur ~ en , u· ~ ....... 
' V:ıı.. \'e lrnırine: ......... .......ıaki d ·ıd· - n: •• -..J-rlm. k · "'4'4 "''" ~ çamurun rengi eğı ı. ~ ıı;ıu.oç 
k~Yon fenne de aynca Fakat bütün bunlar da maktulil - Ben de rica ederim 1 

Nakleden: L. L. 
Fakat men~ burada kapanına 

rnıştı. Bayan lll'UU%a:m menuıim
le tcıekkürlcrini bitirdikten son· 
ra bu tesahUrlerin scbeblnl aöy • 
lemcyi lüzumlu buldu. Kcndiainc 
yerini veren, Te bu tC!ebbilailn • 
den her halde pi~ 01mu1 ada
ma danerek: 

- Ta.bil, ptıyoraunm, bayım. 
Fakat ıunu da arze<lcyim ~l, İ•· 
tanbuld& baylan.n bir bayana yer 
vermesi hldi•csi çok nadirdir. 
Hepsi yerlerine oturmu~. rahatla.. 
nnı boı:mama:k için glSrmeme.zlir 
ten relirlel'. Ne kadu f.lrençl 
Erkek mi bunlar, hayvan mı? 

Bunuıı lberiM buz yolcula.r, 
bemelnslerinln mtımeMillcri ol • 
madıklann.a ,are, erkek clnsi a· 
leyb!n.e pU.akilrillen bu filipik hL 

tabenin dofrud&n dofruya ken -
dilerln! rencide ettiğini anladık -
lan halde ateıe benzin dökmek 
iıtcmediler. 

' 

-Birinci BaU<a rr o usunun 
hazırlıkları b ·tti 

tık defa olan.it 24 Marlta ceh. 
r1mJ3de yapılacak olan b1rincl Bal
k.ıın kır ko§wrunun bUtün hnnrlıl:
lan bitmiştir. Milsa.baka gUnU için 
De:ıılzyollanndan husus! bir vapur 

kiralandığmdan ynnşı ~clt 
ıı.rnu edenler n:eccnnon Hcybclla
daya ka.dıır götUrlllup getirllocek
lcrdir. 

lsta.nb~l bölge merkezi 1 Yarim mil y~varlak piat 
yenı ·bınasına ta§ınıyor .. 

Birkaç aydanbelr Ta.kslmde Yıl. koşu surat rekoru lonldı 
dIZ apartmlan.mda kl.nı.lıı.nan blr füınonp 1'- ... 
dairede bulunan İstanbul mıntakn. • ·1 

- ı armı mil yu-
mcrkezl önllınilı'.de.ki haftala r içlıı- Yarlıık pi5t ~""erin,;.' k :;U si! t 
de sat.malıne.ı:ı Güe:1ş klUbU bina- reko.nı 1 d~i~ 4' 17 r.:ıui~ e il 
aınn. ta.~ına.ca.ktır. Bina dııhllinde zc,nr~ -~ohn V'0& .. nıf t.ara.fmdnn la. 
mUbim adll:ıt :ruptlnu.@ ve bir de n m.şt.r. Bu oU~a• ı!por tı:ı.rihhıln 
jimnastikhane '-iicudl\. gctlrilmlŞ- e~d!ye kyada.r kaydetmediği bir 
tlr. s. m tır. nrmı rıil dili! h~ t tize ,. 

---o-- :-ın<le koı;u surat rc>Jroru ize l da.-

Milli l<üme haricindeki ~~::ı1:; ~!~= Yoo

klüpler için bir program 
hazırlanıyor 

latıuıbul mmta.kam futbol ajan
lığı, m1lll kllme haricinde kaln.n 
klilblerin faaliyette bulun.ıı.bllme • 
lerl için yeni bir turnuva hıı.crlA
malrtn.dtr. !kinci J..ilme ma.çlarmm 
nihayetlenmesinden sonra baolıyn.. 
cak turnuva için gen~ blr fikstllr 
yapllncaktlr. 

'7 

ke 
u 

.. ~ .. ı.. ·ı &Öllderdım:,. dedi. 
' "'l ın teşhis etmeye Mfi değildi. Çünkü Ora.da başlayan nezaket yanıı 
~ Vınine e?nnuniyet gösterdi Tokyoda binlerce halk gri renk biraz .onra bütün yolcularm dik 

lltrc11. L•.,~er lloktada itimat kat nazarlarını eelbetti B••ı'--
Bu ıuıetle bazdan bayana mns Nisanda yapılacak bey- Herkese tazım olan 

mühim eser 
l" u.ıı.at ve pamuk kimono giymekteydiler. cw- uuı 

, "" '-'t: methetmek ldeti San r:amur 1·se, Nı'pponun pa\.·ı·~"ıh dU"-Uncelerini, bazılan da gazete· 
tehzi bak:ı~lar aavu~ iktifa nelmilel temaslar 

, _ ~ ~ ıı ettiler. Fakat aral~rından biri, 
~? a o hassas burunI tı olan Tokyonun dörtte üç kıs· !erini bırakarak derin bir alaka i- anlatıldıfına göre, en ainlrlisi, 
, •• diye U kôpek ----~- dı le muhavereyi takip ettiler. ..ı • .,." .. ""'rvarak·. 
~. ''Onu b' SOrdu. UWUAJ4 var • O ba ı ı.uı~ -~-~ 
· ~ to~ ... dır nıeın.urla birlikte Bir kedinin saçtan ile balık kıl· - turwıu.z yan 

te '""'"' un. B çıklan da protokolda yazıhydL - Hacet yok. - Bunlan sen mt e3;-ledin, 
~tr buzu1nıa ız gidesiye ka Fak.at Tokyonun bütün sokakla· - Oturunuz, rica ederim. bayle? 

''"~~Yet,. dan her tarafı nnda ve her köşesinde onlarca. - Fakat... Fa.kat bayan .ıll!ılan tea.lim 
""I ~ tekrar yüzlerce kedı bulunurdu. Balık · Bu noktada nez:ı.ket dUeUosu edip boyun eğmek niyeti.ııde öe· 
b sa.IJadt B memnuniyetle kıl~ı,ı r J d t hat1ke aafha>•a gı"rdi. Nezaketli ğildL 
it Polıs. ~u Lux kurt nevın· ~arına ge ınce, aponya a p · • tılı1dı;_, koı>eğıydi ve bütün rinç yendiği kadar balık ta yemli· ha.yan, bu çok akıllı müdafauın· :..,._ Evet, bayı.m, ben ı~yledim 1 

'1 bıt ""' 1Yetinin pek itimat yordu. Bununla beraber lshiga da devam C13eue nezaketin hu - - Gll.zcl, dc:.mek zatıalinize ye· 

Nisanda Mısıra gidecek futbol, 
atletizm, güreş c-klp!erlmlz için 
yııpılruı muba~rnt ilerlemiştir. 
Aynt tarihlerde B futbol t.akrnu -
mn:m da Bilkı't'şte blr mUsabrJtn 
yapması mcvzub3hstir. 

gibi ba§ıma indirdi 1 
-Vay? 
- Hem iki defa! 
Bayana soruldu: 

- Buna ~emsiycyle neden 

enı çıktı 
~~ 3erl: \ ttlilT IUtııbevl 

Urolog Operatör Beyoğlu ı~· 
tlklnt caddesi 380 numaralı 
Ohnnyan aµorlmnnı Buna 
P"~"n ;;"ı·;. Tel: 4.1.2.35 l\ı lllahıCıktu. derin bir nefes aldı, kollarını göğ· dutlanru a~ıp neıaketsizliğe ve • rimizi vermedi~miz için mi hay-

"t 1 lJJŞLJ süne çarprazladı ve bu san çamw racağını düşünerek ricat etti ve vanız? vurdunuz? 
Shiıı:a Sa ADA..l\.f. kedi tÜ'"'Ü, balık kılçıklarından bu yeri kabul etti. - Evet, bunun içini Bayan evvel! neza.k~t hak· 

~ ettın.·1,..: n, sabuın her şeyi J c. ·-. un meSt'Je hakkında derin derin düşü· - Teşekkür ederim, bayım. - Ubnmaz 1 kında konferans vermiye başladı: 
it lıa; tan karı utma. Pek ace- nerek bir fikir bulmaya çalı~ıyor· - Estağfurullah. - Terbiyesizliğin lilzumu yok. - Anlıyor musunuz bay hlikim 
lt ~et ed ~ır. Düşüne dü~ü- - Çok teıekkilr ederim. Çok, T b" r de bak , ~·tı elunı du. Hekimin beyanatına göre ölü - er ıyc 1yc ınl b:r kadın genç ve güzel oldu mu 

lrlıı: ~ liıdekı~~: . bu .. 
1 

üç giln evvel öldilrlilmüş. O halde çok, çok mersi. Çok naı:iksiniz. Buraya kadar birinci faslını tcş ona can feda 1 Derhal yerlerinden 
'<q\'ın: . wunın soz e· - Rica ederim, bir ~y de~1·1. k"l .J. k li rı. •-. daı"'~ . . bu ceset bu üç gün za.-iınd:ı her· :r ıo ı euc:n .avgarun c 'rmilrneşhut ıılkarlar ı Fakat kadın biraz yaş. 
~ jt,·1 b' ... lCl ışıtir ve L s· · b ~ lr n r halde bir yerde muhafaza edildi. - ıze mınnettarun. mahkemesinde geçen ikinci kıs - 1ı ise ... Ben zaten onunla konuş· 

t; ;,,.._ıli,..:ı:. e ıce vermcdığını Yolcuh'ın bir diiıı.un" cc aldı. Tu. k" _.:ı 1. • vq"ıcı ""'- Bu yerde de san çamur, keçii kıh -ıı mını ta 1P cuc ım: madım ki ... Ynlruz nezaketli cfcn-

Çocuk H'klnıl 

Dr. Ahmet Aklrnyun!u 
1 ok•tm • l'olımhııne Potu Nt) 4 

rnuırdon maada hf"r sun 
~:ı t 15 den 5onra. l elelun rnı;ı, 

~CJı· Y'aptı~ı g·b· \'e balık kılçıkları vardı ... Bir yer haf şey 1 Bu kadın o kadar hara· - Bana eşek dedi! diye tcşekldir etmekle iktifa et-
ı şılll<li 1 ı müfettiş de bir evde. J. ·akat Japon evlerinde retli te§ekkürlerde bulunacak de- - Bayan mı? tim .•• 

Renı, ot de ayaklarını kol· her taraf temiz ve yerlerde hasır recede o yere muhtaç mıydı? O - Evet, ~u nezaketli bayan 1 - Ama neden vurdunuz ? h: Göz 1-Iekimi 
' kUr-r.ı. tı;acaıc yerine koy· al k yere fazla ihtiyacı olabilcccg;i far· - Nroen? - Bana cadı dedi! t 

"< b· ·~ bır G dt>§elidir. Buralarda kedi ve b ı :• D M t R A d •tı. ır koıtuıı;..- n .. om. (1) gibı zedilse de baı-langırta ısrarla onu - !cı.tc, \.•erlere kapanarak ve - Cadı mı? •• ·: r. ura "• Y ın 
'<I t;u vardır ama, çamur yoktur. :s :r ıt J • eırı~~~ gibt .US~tlnde bir reddetmesi nasıl izah edilirdi? ternennahlar yaparak kendisine - Eveti i:lleyoğlu • P:ımınkkapı, tmam 
b· ~ bağı la> ılmış, elle· (Devamı var) Bunlarr, yüksek sesle söyleme • yerimi vermed;ğim için 1 Başka Para cezasına çarpılan bayan uuolı:nk No: 2. Tel: 41553 

""dil C\•liya ~ı~. şayanı hür- dikleri halde, milstchzi bakışlarla neden olacak? hnkime karşı öfkesini tutamıyor. !:Murıyene ve her türlü göz 
' lt. .. &ıbi etr f (l) C . (

2
) Sh k . _::runeliyntı fılu>.rı:ı j,..;n ""rasız.. 

• akat a mı seyre- üct, u un • ;apon· lşarctle§-Cn ciddi yolcular mırıl - - Sonra? du ! Ne nezaketsiz adam 1 Bir ka- :: ,. ..-
b·~U ~ld~aı~ıı.. Qturduğu ca ddtt demektir. danarak söylüyorlardı. - Sonra semsivesL'1i kaldırdığ ı dına ceza verilir mi? ı::::::::::.:-.::::::::::::::::::::..::m::::u 
~>~~ı~~~~ayağa kal· ~~~~~~~~~~~-----,.__~~~~~~~~~-:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

" eibises· ..-~ıığı Avrupa 
~ ~ ~ onu hem rahatsız 
~~· har~k gülünç bir ha· 
l·"ll.t, tt bir otomata 

~ a."lıirinı 
l~i.rı n önünde ·ıc.:ıdi 

e gazeteı ıe;ı 
~ 1llı ve b erde maktulun 
t !)>an!~- u suretle belki 

!-' P.Q "'ın nı .. <>-
~ ~ l"nıişti uracaat edec.ek· 
. t lf ... 
'ilöyı~db~chi bu tekl'f' • ...ı . 

~ U' ı;· k. ı ı r~" 
q tlcet d' haYlr, ~a ın §e~~ ~leme 

lıa ~su s~ır, böyle bir 
~il ~'lr, hayır un <!eğildi. 
() %ıieıtueketin~Ykle ~ir ~>' 
~ 1• e atıyen a.· 
:lir~Un~l 

''11 ke,ıiın . .dir • Yani ~ l 
t t esı01 • e 
~ Cııç l .. ı.. • ve dlınlesinı 

a ia· "'Ilga 
"!i1lrni t' son senelerde 

'lıu ' ~Yanı\ ~nasıncıan, ba· 
fıtdıı 'dı~·e llrrnet ~le· 
~~ l3u esk.? bu keliıne}i işi· 
~ , es]( ı ve Yeni 
J b·r k 1 Ve Yen' adetler 
~~a -.:~le <lıvar: ~naneler ara· 

>" "<ln o" } dr. 
t ltı ~ t:.OZ!üğün" 
~ ı.. .. ~ ri liide . u_ düzelttı 
l'itıc ~l<llnasını kıcnınin tek· 
·· isı ltarŞ1 bir · . ~kliyordu 
h: elleıı ıtıraZd b 
"ll' cii,.,,. cina)•et k a ulun· 
ttr . ..... ~ın adar b ... 

<l ı11 olurd .,. u 
rıı~<?si &ib· u. <:.ehres· 

1~ ll:Örij 
1 manasız 

Orttu. ş~~G tGr~~Yordu, fakat 
le ~ ~IQİYe ka u ı;eyler dola· 
c:ııu" l~in hdar elde '1:iilen 

tt . ~ Ql.,_ aıı: .. 
tı.ı. ~ty ıuıın ınUm. 

·~ ~nı düşfinil· 
~bir buıUtıarı Pak 

a' etle~ 
VUcudu. bu· 
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2. öGtlTMJ~ M \Rr...-Est 

2. F: le concıuıseur 

2. t: thc msılt mlll (for 
crul'lılng tllc malt into 

"grlst ", i. c. rour;hly 
grourıcl mn 1t) 

2. A: dic f:chrotmühle 

v 

3. nr.tl'TOLECEli (t:ıbn 

,.dilecf'l\) T :\?."f~ YAGO

?\"U 

3. F: le- wason iı. gmins 
bmyls 

:\.. t: thl" gri:ıt wag(g) ıın 

8. i\: der Schrotw:ıı;cn 

OrnsaJ rnaıvavı eutandnmaı d lroaı B ,. ; La u~llo de &:raEic>aga 
• ı Tn ırı F' r~"lllng Ctouso 
Aı Llas SuCU'\DUlii 

l. tnRAT()I: (unla r.;nyo 

biribirinc J.anştımıak ı. 

çln) 
l. 1"; l'hydrawur m. (pour 

le melangc de fa:-inc et 

d'<'.nU) 

1. t: t.he mashing machinc 
(for mbdng tlıe grlı.t 

wilh waler) 
1. A: der Vorınaiscber (rum 

Nlschen von Eclırot. und 

W~cr) 

2. l\IASERATÖR [sulan. 
t'hrı~ f (o.Do hıı.mur hali
n., knymak itin) 

-

2. F': le mnc~r..teur ~pour 
l'empntagc 111. de lil ra~ 

rine) 
2. 1: the masb tı.:.n (for 

mashing the maJl) 
2. A: der tnisclıbottich 

(zum Einmıüsclıen de& 

hlalzC'S) 

3. IUVAl'ı JL\7 . .ANI 
a knzDJtll1 kaıı:ı.Gı Onılı

besil 
b~tam 

c ,.Ursfilil ita.pak (hn>sa
Jm no ~kilde oldni&
no ıömıck için) 
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hak) 

5. r: le fond con!que de lıı 

cuvc. pbıetrant dıı:ıs le 
g<'nr.oir (rnir P.) 

5, t: thc r.onciul bottom of 

the cl!;tern (htmging 

down into B) 

5. \ : der koni.sche Boden 

dcs Quell!tocks (in n 
bin~end) 

n 

6. SiLO (depo) DiL~ ARPA 
ı\.I\lL\SINA MAUSUS 
ı :;J.t t\: 

G. ı;: l'".<'otılMnent m. du silo 
(l'an-ivfo !. l'orge) 

6. 1: Dırı silo - outlct (dJ
scho.ıging tlıo gralns ot 
bnrley) 

6. A: der Siloıı.uslauf ( cl.t 

Zu!lihrung der Gct"Slen 
körn,.r) · 

lnt•• ' f'lll:r.lcnmo) dolrf!lsl '001onu) 

B 
r"'c La !1alle c::e ner•nln ~ on ı&u c t>o-molrl 
.c The M&:Ut.lng Fınor (rr. Gcr-:n~n ı. ıon 
., ... ooın) 
Aı D""r Keune ı K ımr um) 

t. l'l'::.'jlL l\L\LT (fllizlen
mlş arp:ı.>° OTO!rL\1'İK 

!'-1\.RIŞTIRlCJ, RA:k' • 
J,Al?. t:"ZEHlNDE . tiTe. 

IL\.CRtK 
1 . ı·: le retourncur de mnlt 

vert, mobile sur rails 
plats pour lo pelletnr;e 
a.utom..'l.tiqu~ de l'orge ' 
eıı germiruı.tJon (ou malt 
vert) 

ı. t: tl1e iree:t - malt tur-

tıer, r-.uuılng on a rail, 
nutomatic:ılly turna over 
the gcrmlnating barley 
(r;r~n - malt) 

J. A: der L ... uf ... cltie:lE -

G rUnmalzwender zum 
automa.ti.sclıen Um.. 
S('bsufeln der keimc.nden 
Gon;te (des Grilnmalzeı\), 

2. İNTAŞ (f1JJzknmc) GO
ztl 

2. F: la ense deı cer:ni-

-



BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 

Nevralji, kırıklık 

1 iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN 1 
Ctmt lıDktan Muhammen B. % 7,5 teminat Eksiltmenin ıeklt ~nQ 11&&U 

Lira Kr. Lira Kr. 
Kaza.hı Kola aooo Kg. Sif 2247.50 168.M A.çik 23/3/940 10.80 
Soda 9000 ,. 392.40 28.43 Açık 12 

1 - 13.3-940 tarlhlnde talibi. bulunmıyan yukarda clnıı Ye mlktan yazılı (2) kalem malzemenin ekıriltmP.ıl 
feraltl sabıka dairesinde on gün temdit edilmiştir. 

II - Ekantmenln yukarda y&Z]lı gtln ve saatlerde Kabata§ta levazım ve mllbayaat ıubeslndekl ahm komlı· 
yonunda yapılacağı UA.n olunur. (2038) 

f ve bütün ağrıları

!~ nızı derhal keser ' 
' t Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 

Adana belediye riyaseti~ 
Gazoz şişesi ve Gazoz ka p3ü}ü satın alına_"' 

ı - Adana belediyesi gazczbane lbUyacı için gerekli otall ,ottd' 

g ~ icabında günde 3 kate 
~ ·~ 

~ I almabilir. 
1 Her 7erde pullu katulan 

qrarla late;Jinls. 

f ş;;;ti Hayrıyeden: 
Tarife Komisyonunun 11on lçUmamda kararl&§tırtldığt \•eçblle btıyUk 

ve ltUçUk rütbeli subayların ııfvil elbl.H ile ııey&hatlertnde Fotogr&tlı ve 

tasdlkll bUvl.yet eUzd&nlarmı ibraz etmek auretUe remıJ elbtaeyt ta.bla 

subaylara yapılan tenz11Atll tartteden lıtıtade edecekleri UA.n olunur. 

P.T.T. Levazım Müdürlüğünden: 
Adet Tartı sluı 

15 20 ldloluk 

100 10 " 
15 15 " 
20 a 

ı - Yukarda mlktarlarlle tartı stalan yazıtı ceman 150 adet terulye 
12 mart 9•0 tarihinde yapılan mOnakaaumda tallp çıkmadığmdan 

ihalesi 23 mart 940 cumartesi gUııQ saa.t (11) de icra edilmek üze· 
re ekslltmea ıo gün uzatıımqtır. Muhammen bedell (1703) mu. 
vııkkat teminat (127,90) liradır. 

2 1st~ lllcr muvakkat teml.nat makbuz nya banka tembı&t mektubl· 
le kanun! veııikalan hamilen mezkQr gUn .,. 1&&tte o komisyona 
mUrıı.caat edeceklerdir. 

3 - Şartnameler Ankarada P.T.T. levuım, htaııbuld& Km&cıyan h&Dm· 
dA P.T.T. levazım ayniyat pbe mQdQr111kleı1nden paruız olarak 
verilir. (1201) (202ll) 

Devlet Demiryoltarı ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli (2208,20) iki bin iki yüz ııelds Ura ytrmi kunıf olan 
(906) dokuz yUz alb adet meşe makas traversi 27-3-940 çarpmba günlı a&· 

at 15 ele kııp:ı.lı zarf usuıu tle Aııkıırada idare btnumda. aatm almacaktır. 
Bu fle girmek tsU3·enlerln (1611,62) yüz altm11 bel lira altmıı iki ku· 

J'U§luk muvakkat teminat ile kanunun tayin ettttt vesfk&Jan ve tekllflerlnf 
aynı gün s:ı.at 11 o kadıır komisyon rclsUğlne vermeleri llzrmdır. 

Şartnameler parasız olarak Aııkarada Malzeme dairesinden, Haydar· 
pqada teseıınm ve sevk §efllğl.nden clatrtıJacaktır. (1835) 

PLA.NŞ 86. S1 

nation 1 2. l: tJrn malting floor 
%. A: der Kelmka.ı1ten 

S. İNTAŞ ME!\IURU (mal· 

tir) 
3. F: le malteur 

3. t: the malt.ster 

3. A: der Mlilzer 

m 

c 

Kurutma <v••fl maltın f'••I• lnt•••na '"eni 
oırnak ve tanaıerı ••c•k havada ka~uırrnak 
için F-" Le touraınav• cpour ınt..,rornpr• ıa 
garmlnatlcn du malt va .. t et pour grlller 
ıe graln par c::hauft'age a ı•aır chaud 
lı The Dryin;ı • Klan ( •n• errupta th• pro. 
c oss of germlnatlon and roast• lty meana 
o~ hot alr) ...,., Dle Maladarre :ıu.nn Unteır• 

brechen e>or G• Unfl'lalakeırnung una •um 
RGsten durch HelBluftı 

J. 'OST TABLA (maltın 

l.urumaaı t~ln) 

J. F: le plateau superleur 
(pour la dessk:ation du 
malt) 

L l: the top floor (for dry
ing the malt) 

1. A: <lie obere Horde (zum 

Troclmen des Malzes) 

!. ALT TABLA (maltı ka· 
Vll1'IDak için) 

1. F: ıo plateau hıferJeur 
(pour la tot'TCfactıon du 
ma!t) 

& t: .......... ftnWıtnı, -

noor (lor roasting the 
malt) 

ı. A: die untere Horde (zum 
Röeten dee Mabee) 

S. OTOMATiK KARI~. 

TIRICI 
S. F: le retourneur automa

tkfue 
&. t: the automatlc turner 
S. A: der auttımatiache 

Wender 

4. ZINCIB~.._ 
re1ret ettirmek ft illet· 
tlnDell lclD b1'f ,eri-

Kurulut Tarihi: 1888 
Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajana adedi: 265 

gazoz fişeat ile ı 900.000) adet gazoz kapsWU açık eksiltıııe 
aımacaktn'. ~ 

2 - Şişelerin muhammen bedeli beher adedi (7) kurut 
bin adedi ı 225) kuruotur. _..... 

3 - Ş~elerln muvakkat teminatı (112) buçuk lira. ırapıall 
kat teminatı (152) liradır. 

4 - lbaıeat martın 26 mcı lalı Jtlnll uat on bette beledi19 
da yapılacaktır. • ~ 

ıs - Satın almacak !Jl§e ve kapıı1111ere alt eartnameler /.. 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
relallıtlnden parUIZ iJıteneb!Ur. oıJıl" 

6 - Tallplerln ihale günU muayyen ıaatte mu-rakkat te 
ıarlle tlcaret odaaı kayıt vesikalar1le birlikte belediye encttmeıal" 
lan 11An olunur. (1754) 

p 
Ankara Caddesinin en işlek yer 
Kiralık dükkil 
Vakıt Matbaası 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdare thUyacı için 1200 adet elektrik ampWUnlln alımı ali' 

konulmUftur. Ekalltme 27-3-9'0 çarp.mba 1&&t 15;30 da S. 
nan birinci katta mlldllrlUk odasında toplanacak alım B&tdO 
da yapılacaktır. 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

ikramive Veriyor 

:Muhammen bedel M4,70 Ura. munkkat teminat 40 JJ.ra IS 
Taliplerin olbabtald p.rtnamealnl g6rmek -re muvakkat 

yatırmak Uzere çall§ma gl1nlerlnde mezkQf mOdllrlQk id&J1 
kimnma ekıllltme gün ve 1&&tlnde de 940 eeaeat lçhı mutebel' 
vesika.at ve munkkat teminat makbuzlle birlikte k~ (S 

Ziraat BanlçJ'smda kumbaralı ,.-e ihbarsız taaarruf bfsapla. 
rmda en ... ao llruı bulananlara seaooe 4 defa çekilecek 

kur'a ile a,ağıdakl pi.Ana göre ikramiye dft.brrtılacaktll'. VAKiT matba 
Kitap kısmını geniJI 
tanzim edip açmıştıt 

' Adet ı.ooo Unıbk 4.000 Ura 

' • "° • 2.000 .. 
' • 260 • l.800 • 

'° • 100 .. f..000 • 
100 .. ııo • 5.000 • 
128 .. '° • uoo .. 
180 • 20 .. l.IOO .. 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı dUşmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 
fazlastyle verllecektir. Kuralar senede 4 defa: 1 Eyl(U, 
ı BlrtncikAnun, ı Mart ve ı Haziran tarihlerinde çekilecektir . ......................................... , ..... ; 

Kitap, mecmua, gazete baaat• 
Tabiler namma dizil işleri alır· ........................ ~ 

lstanbul Levazım Amirliğinden: ~ 
Köhne bakır, aleminyum, çinko ve pirinç ile tmallttaD ~ 

da kırpmtılan veri.imek aureUle muhtelif ebad ve kalmlıkta -_, 

ne) 
4. F: la ehatne aa.rıs tın 

(pour la rotation et le 
deplacement du retour. 
neur) 

4. t: the chaln (for rever. 
sing tlıe turner and mo

ving it forwards) 
4. ,\: dle Laufkette (zum 

Drehen und Vorwiirtf:bc
\\'Cgcm des Wenders) 

5. l\ı\ ,·ımrcr <s,cıık ,., 
soiak ha,·a bonılan ile 
tablo1ann hararetini tan. 
alm •'ayar" etmek için e. 
tth-) 

S. F: la touraille (etuve f., 
avec un systeme de tubea 
de chaulfage pour le 

rf.glage de l'air ehaud et 
de l'air froid. pour le 

cbaulfage dea plateaux) 

BiRA F ABRIKASI 
UAO' ft'I• dalre•I 

· yum, çinko ve pirinç levha yapabilecek mOeueselcrln pullu ti 
ıartle Tophanede Amlrllğtmlze mUracaaUan. {1799) 

iV 

:J. r: aıe heatfng cnam])er 
with a system of bot pi· 
pes for regulat.ing the 
cold and the bot air re
qulred for warming the 

floors or the kiln 

5. A: die Darrsau (Heizkam~ 
mer, mit einem System 
von Heizrohren zum R 0

• 

geln dc.r kattan und der 
hciflen Luft, zum Er

warmcn der Horden) 

6. HA VA KUYULARI ("'o

ğok ha'-a ,·erme terti
batı) 

G. F: le pults d'air (l'intro
duct!on f. d'air froid) 

8. !: the air • shart (suppl. 
ying cold alr) 

6. A: der Lultschacbt (dic 
Kaltlultzufuhr) 

A W'ı La ltra••erl• ı Le planch•r de ınout:ure 
it Tile •rewery ı Th• •rl•t: aarn 
Al Dl• eıerttrauerel ı D•r •c:11rot:1toden 

1. OOtlnlE MEllURU 
(utuı) 

L l'ı le pr6poee l la mou. 

ture 
ı. ı: the miller 
L A: der Schrotmnner, 


