
SON H A V A D i S L .. E- R 

Sovyet 'Stalin - Hitler arasında 

Elçinin müttefikler 
telgraf çekmek 

aleyhinde bir 
istemesidir 

Parlı 2'7 - Moskovadan bildirlll
yor: Tas ajansına göre Rusyanm Pa
ris sefiri, Suriç, Fransa htikt\metince, 
mergup bir oahıiyet olarak te!Akkl 
edllmedlğinden vazifesine nihayet ve-

rtımtıUr. 
Bu hu:"Uııta verllm Jl!Jllt\mata göre 

P'ranııanm Moıkovadaki maslahatgU
zan Payar 19 martta Molototu ziya
ret ederek Sovyet - Fin sulhu mUna-

sebetııe Surlçin kendi 1mzaalle Mos
kovaya çekmek tstedlgi telgrafı Fran 
sız hUkfimctinin dahlıt işlerine b1r 
müdahale telAkkl ettiğini blldlmıff 

ve Surlçin geri çağrılmaamı lıteml§
tir. 

Surlç, kendi lmzaalle Vf! açık olart.k 
telgrafhaneye verdiği bu telgr&tl& 
"Sovyet ordusunun kahramanlıtı •

(Devamı 4 üncüde) 

iNGiliZ FiLOSU SKAJERAK 
BOGAZINI KAPATIYOR 

arasındaki sularda bu cevelanlan , 
şimali !sveçten çıkarılıp, şimen
düerle Norveçin Narvik limanına 

vo oradan da Almaıı vapurlarile 
Alınanyaya yapılan demir sevki -
yatına mani olmak içindir. Son 

(Devamı 4 üncüde ) 

ithalat tacirlerine 
ihtar 

Tunada ve Balkanlarda 
y su~hun muhafazası '1 
l o/~nda ltalga ve Macaristan gayret
~ e.,.zni hirleştirmeğe karar verdiler 
0ttıada Macar Başvekilile Musolininin görüşmesinden 

~~tf8. 2~ sonra neşredilen tebliğde böyle deniliyor 
.,,_ ar l3 • - n 
~t 0 aı ""kil· 0ınada bulunan smda yapılan görüşme pek sami- lannm tcsbitine karar verilmiştir. larda sulhün muhafazası için gay-
~ ~a.ı~ l(!~ 1 kont Telek! dün mi olmuş ve iki saat kadar devam Bu dostluk İtalya ile Almanya retlerini birleştirmek arzusunda-
't h:°""r .. :. e1Jtısolini ile ik" sa e•-1fttir. 13 senelik bir hayatı o- ve Almanva ile Macaristan ara.sın- dırlar 

tı l'ed~~~~şlll.U!)tUr. Bu m~la : ı:ı~e kıymeti h!diselerle tcey- da ve t~Jya ile Yugoslavya ara- MACAR BAŞVEKİLİNİN 
"ıt~Ur· noıJıada şu tebliğ yüd eden dostluk paktına müste- smdaki müna~betlerlo mtlkeın- Romadan Alman Ajansının ha-

1iııı iİ nide.n iki memleket anuıındald mel surette kabilitelütir. İki hükll- ber verdiğine göre M.acar h" ·eki.. 
e kont Teleki ara. müstakil iş birliğinin umuml hat. met, Tuna havza.snıda vo Balkan. .(Devamı 4 üncüde) 

Mülakat 
olacak 1111 ? 
Stalinin hududa gelmesini Moskova 

kabul etmemiş ve Hitlerin 
Moskovaya gitmesini is temiş 
Londra., 27 (A. A.) - Kopcnhagdan "Deyli Telegraf" gazetesi. 

ne bildirilivor: 
Üç haftad.a.nberi Yon Ribentrop, Polonyada yeni Alman _ Rus hu

dudunda bir Stalin-Hitler mülakatı tertib ctmeğe uğraşmaktadır. 
Stalinin bu projeyi kat'i surette reddettiği emin bir mcnbadan bildi
rilmektedir. Diploma.si yollie Berlme gönderilen bu husustaki Sov
yet cevabında Stalinin HiUeri Moskovada görmekle bahtiyar kalaca
ğı fakat Alman devlet reisine Berlin ile Moskova arasında yan yol. 
da JJ?.Ül.aki olmak tmk9.n.mı göremediği bildirilmiştir. 

Alman gazetelerinin iddiaları: 

Müttefiklerin hedefi 
Sovyet Rusyava 

harp ilanıdır! 
Molotofun Berline gideceği. 
rivayetleri gene tazelendt 
Berlin, 27 (A.A.) - St,.fani a 

jansı bildiriyor : 
Berlin matbuatı Fransız - ingi· 

liz siyaset inin yeni hedefi Sov -
yetler Birliğine karşı bir harp i.. 
lanı olduğunu iddia eylemekte -
dir. Matbuat Renin ve Manşın 
öbür tarafındaki gazetelerin Rus
ya aleyhinde kullandıkları lisanın 
bu iddiayı teyit eylediğini kay -
detmektcdir. 

"Nachtausgabc" gazetesi, müt.. 
tefiklerin harbin garp cephesinde 
mevzii bir halde kalmaması için 
her türlü tehlikeleri göze alacak "' 
larını yazmaktadır. 

MOLOTOF YARIN 
BERLtNDE OLACAKMIŞ! 
Kopenhağ, 27 (A.A.) - Nas• 

yonal Tidend gazetesi, Moloto .. 
fun yarın Berlini ziyaret edeceği .. 

(Devamı 4 üncüde)1 

Avustralyadan asker 
taşıyacak transatlantikler 
Londra, 27 - Asker getırmek üzere Avustralyaya gitmekte o .. 

lan seksen bin tonluk kraliçe Meri ve otuz bin kliaur tonluk Morc-
ta.nya vapurlan yollarına devam etmektedirler. Moretanya Panama 
kanalından geçmiştir. Bu esnada gemiye bir suikast yapılmaması 
için kanal etrafında fevkıılide sıkı muhafaza tedbirleri alm.mıştır. 
Gemin.in kanaldan geçmesi dokuz saat on beş dak.i.ka. eünnilştUr. 

Kraliçe Meri vapuru Panama kanalından geçemlyecek derecede 
büyük olduğundan Avustralya.ya giderken Ümit burnunu dolaşacak..ı 
tır. 

Diğer t.araıta.n Galapagos adalan civarmda, Alman tahtelbahir .. 
!erinin görilldUğüne dair c;tkan bir haber tistUno Morctanya. isIJrln.. 
deki İngiliz vapuruna refakat etmek üzere Bµyük Okyanusa İngiliz 
barb gemileri gönderilmiştir. 

Bu harbin gnrab<'tl<'rfndcn biri de, Fran'I& ne Almanya a~ Ji»lt 
,.azıyetl bulunmnsına rağmen Paristo Alman sefaretinin, Berlbıde ele 
Fransız sefarotlnln birer memuru bulunmasıdır. Bu lld m~mv, milte
kabllen Fransa ve Almanya.nm mavafakaWe •efaTCtlerde h' t 
blnalan n dosyalan muhafaza etmektedirler. Yuka.rkl reslmlerdfG 
soldakinde Berlindcki Fransız sefareti memuru, sağdalı.indo de Pi. 

riıtekl Alınan sefareti memuru ıörülöyor 
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İğne açık olarak duruyor. Binaenaleyh doğrudan 
doğruya bir elbiseden düşmüş, tuvalet eşyası ara
sından değil. Bundan şu neticeyi ... 

- Yani tarihte ne ic:.im ta-ııya· 
caksınız demek istiyorum. 

- lnsan büyük bir kral olunca 
tarih kar§ısına yalnız bir 
çıkmaz. Kendisine meşhur bir lfi
kap takılır ve bunu halkın taktığı 
ileri sürülür. Siz nasıl bir lakap 
arzu ediyorsunuz? 

- Dü~üneyim. 

- Ben Pariste iken böyle isim 
bulmaktan zevk alan meşhur bir 
§(lir tanımı~tun. Şöyle isimler bul
muştu: Kısa Thiers, Adil Carnot, 
Güzel Faure gibi ... 

Kral mütevaziane: 

- Sen Pozol benim için klfi, 
dedi· Sen Pozol dö Trifem ..• 

Ben öldükten sonra hazine fena 
vaziyette olmazsa halkımın beni 
azizleştirmek için ıazımgelen mas
rafı yapmalarını arzu ederim. Aziz 
olmak çok pahalı imi~ diyorlar. 
Fakat krallar için tenzilat yapıla· 
ca~m sanırım. Mukaddes mecli· 
sin cennete ginnemde bir mahzur 
gönniyeceğini umarım. 

Evet, ben birçok mezhepler ta 
kip ettim ama hiçlikleri bana isbat 
edilmiyen sa},sız ilfilılan manasız 
birer put olarak telftkki etmtği ka· 
tiyen istemiyorum. 

Fakat aynı zamanda katolik 
mezhebini de takip ettim· Hatt! o
nun istediği sevapları da işledim. 
Ben kalben yumuşak ve mütevazi
im. lnsanlann., mesut olması, çıl· 

gın kavgalann .. süktınet bulmast, 
biribirine düşman ellerin birleşme
!il, sulh ve sevginin yayılması için 
bütün hayatımca çalışırım. 

Bunlar mühim noktalardır ve 
cennete karşı bir ihtiras hissi d\IY"' 
maksıım sanmm ki iyi bir aziz o
labilirim. 

Taksi yerinden sıçradı, fakat 
sanılacağı gibi, itiraz makamında 
olarak değil. kralın son sözlerini 
dinlememişti. Dikkati yolun orta· 
sında pmldayan küçük bir cisme 

ilişmi~i. 

Fransız pasif korunma 
mütehassısı bekleniyor 

lzm1rde tetkikat J'&pmakta olan 
rranau puU konınma mUtehll&StlI 
amiral Murenin blrkaC gtıne kadar 
,.ıırtmıze gelmeal bekleniyor. Ami
rale verfleCek izahat raporlan haz:ır
lanm.I§tır. JılUtebauuı lUrmn göııte

ıine tayyare hQcumlarmdan korun
ma mahlyetiııde büyük bir tecrllbe 
yapıla.cakb:r. 

Fakat bu teerilbe eımamıda §ehrln 
.tektrtk cereyamnm kealleceğine da
ir çıkan pylalar doğru değildir. 

Kı1a bir za.tl*1 iç.inde terefli 
Ye kazançb bir mesleğe sahip ol· 
mak isteyen ortaokul gençleri, 
Türk Hava Kurumunun (Gedik· 
li Yavuı) na kopnalıchrlar. 

... 

Pozol rnhatmr pek SC'\'r.rdl ,. 

- Majeste, diye haykırdr, bir 
inci! 

Yere indi, gördüğü şeyi aldı ve 
kemali ciddiyetle: 

- İşte, dedi, altından bir çen· 
gelli iğne ... Üzerinde rnajüskül bir 
A harbi ve prenses Alinin markası 
var· 

İğne açık olarak duruyor. Bina· 
enaleyh doğrudan doğruya bir el· 
biseden düşmüş, tuvalet eşyası a
rasından değil. Bundan §U netice-
yi .... 

Pozol onun ~zünQ kesti: 

- Taksi can sıkzyorsun. Biz eş· 
kiya takibine çıkmadık. 

- Bununla beraber bilmek fay· 
dalıdır ki..· 

- Krzmı buradan geçti, değil 
mi? Evet, bundan şüphe etmeyi
niz. Onun hareket noktasını ve ilk 
merhalesini biliyoruz. Bu iki nokta 
arasında ancak bir nokta var, ta· 
biatiyle buradan geçecek. 

Saraydan otele gitmek ıçın en 
akla gelmiyecek yolu takip etmiş 
bile olsa, bu, eğer elan otelde ise 
onu bulmamıza mani teşkil etmez; 
eğer orada değilse ve yoluna de
vam ediyorsa bütün takip ettiği 
istikamet hakkında bize fikir \·er
mez. 

(Devamı var} 

Elektrik fabrikası ve 
tramvay depolarında 

pasif korunma 

Şehrimlzdekl muhtelit müessese ve 
fabrikalarda mevzu pıuılt korunma 
tecrübeleri yapılmaktadır. Yarın sa
bah Akaaray tramvay deposunda, öğ· 
leye doğru Bcyazıttakl tııtanbul elek
trik mlldUrlUğU dıı!realndc, Şişli 

trıımvny deposunda ve akoam Uzeri 
Bc§lkta9 tramvay deposunda tecrUbc
lor yapılacaktır. Cumartesi sabahı 

ant 10 d& SllAhtıı.rağn elektrik fab
rikasmd& büyük bir tecr11bc yapıla
caktır. Bu tecrUbede farazi bombalar 
atwıcnk ve §ehlr cereyanı !le tram
vaylara verllen cereyan muvakkaten 
inkrtaa utrtıtmıa farzedllerek Anza
larm en ileri oekllde izolesi de tecrtıbc 
olunacaktrr. 

~ AKSAM po9J;~ 
Sahibi oe Neınf11t uf 

Hasan Ra•'"' _. ~ 
Bir ay içinde 

Bütün apartman
larda sı. ınak .. 

yapılacak 
Planda sığınak göster
dikleri yerleri dükkan 

haline sokmuşlar! 
Bütün apıırtıman sahiplerine tcb

ll:;at yapılmıı ve bir ay zartında apar 
tımanlarmın altında sığınaklar vü· 
cuda getirmeleri bltdirllmlştlr. 

Son be§ scnedcnberl belediye sığı· 

naksız iıışaata müsaade etmediği 

halde yapılan bütün binalarda plln· 
lar.:tıı. sığınak olarak ı;österllen yerle· 
riıı bllAhare tadil edilerek dükl•An ve
ya zemin katr şeklinde kiralandıkları 
anlaşılmı§tır. Bina sabiplerl bir ay 
içlnde bu kabl! yerleri derhal tahliye 
ettirerek talimatnamenin gösterdiği 
şekilde sığmak hıı.llne getireceklerdir. 
Yapmıyanlıır hakkında nğır cczalnr 
tatbik ohmııcaktır. 

Hava sefer;eri 
Şehrimizle Ankara, A
dana, İzmir ara~ında 
ay başında ha ~lıyor 

Ay batından itibaren ıehrimlzle 

Ankara, Adana ve tzmır aruında 

hava seferlerine başlanacaktır. 
Nisanın on beşine kadar yapılacak 

tayyare aeferlerl yalnız eşya nakli· 
yatma tahsis olunacak ve havalar. 
müsait olursa 15 nlsandıı.n sonra yol
cu nakliyatına d& glrtş!lecckUr. 

Yolcu tayyareleri Ye§llköyden An
kara ve Adanaya S:'lbahları 8,10 da, 
lzmlre 8,15 de hareket ettirilecektir. 
Yeşllköydekl asfalt meydan inşaatı 

tamamlanmca yağmurlu havalarda 
da tayyare ae!crlerlnln kesllmemcef 
temln olunacaktır. 

Yalova kaplıcalarına 
yardım 

Bir kanunla Sıhhat vek&letlne dev· 
rcdllen Yalova kaplıcalan varidatı l· 
le idare olunamadığı için bu 8Cne de 
eo bln llra yardım yapılmasına !tarar 
ver1lmJ§tlr. 

Hakim ve müdc:ieiumu
milerin maaşları 

Ankara, 2'7 (Ruımııl) - HAklrn ve 
müddeiumumi mua..•inlerin!n doğru· 

dan dofruya 815 lira asit rna.aı ile ta
yinlerini Maliye veklleti kabul etmlş· 
tır. Staj mQddctleı inde de gene 35 
lira tızcrlnden mao.ş verilecektir. 

"Afrodit,, davaları 
Tan gazetesi aleyhine 
açılan davalar·beraetle 

neticelendi 
"AfrodJt,, mevzuu üzerinde Tan 

gazetesinde Sabiha Zekerlyanrn 
yazdığı "gençliğin h88saslyetı,. 

ve "ner1 zihniyet, geri zihniyet,. ba~
lıklı yazılardan dolayı mUddelumu
mUikçe Tan gazete.si neorlyat mUdU
rU Halll L~ttl ve muharrir Sabiha 
Zekeriya aleyhlerine hakaret ve mah
keme karar ve muameleleri hakkında 
tenkld ve mütaleada bulunmak suç
larından dolayı açılan davaların tev
hlden yapılan muhakemesi dün asliye 
altıncı ceza mahkemesinde nlhayet
lcnml§ ve hl!.klm Halil kararı blldlr
mlıitir. 

Bu yazılarda. mahkemenin karar 
ve muameleleri hakkında mUtalea ~ 
yanı mıı.hlyetl görülemediği g1bl te
cavUzkılr bir hareketle devlet me
murunun şeref ve haysiyetini lhlıll 

etmek makıadlle hareket cdllmedlg1 
ve mevzuun tamamc:ı ilmt mahiyette 
bulunduğu glSrUlmU, ve Sabiha Ze~ 

kerlyrı. ile Halil Lfıtfinln beractıerJne 
ka.rnr vcrllmiştlr. 

Almanlarla 22 milyonluk ticaret ~[~~:·~~~f ~ 
anlaşması müzakereleri .. ~;.;tf,t;ı 

: ABONE ş,.. 1,.,,..,. ı 
Şimdiye kadar 2,5 milyon liralık tütün, bir mil- : .,._,111 ':'.: "'· •:-=. J 
Yon kilo iç fındı.k, 800 bin liralık uzum ve incir ı • •111• .... n • ._,, • 1 ' .,..~ ı,60 • ,.,:,;, 

aldılar. 100 bin liralık susam, 3000 bin liralık =-~~~--.:.:---~ı 
ketentohumu alacaklar Buııcıııı 7er: v"ım ı.ıı.~ 

P;:eaı~~:~yl~ir 9k~~~~, i~;":~r· PaAf :lruKABii.~ 
Almanlarla yapılan beş milyon 

liralık muvakkat anlaşmaya uy -
gun olarak piyuamızdan mal top· 
lamak için Berlinden gelen heyet 
işini bitirmiştir. 

Bu anlaşma mucibince Alman. 
l:ıra satılan 2 milyon 600 bin Ji· 
ra ık tütünün hepei sevkcdilmi§ -
tir. 

Almanların alacağı bir milyon 
kilo iç fındığı tesellüm edecek J" 

lan Dr. Nortman yarın Karadeni· 
zc hareket edecektir. Fındıklar 

Kar~deniz sahillerinde teslim 
şartilc kilosu 42,5 kuruştan ıatıl· 
mıştır. 

Yaprlacak bütün nakil ve diğer 
masraflar alıcılara aittir. 

Dr. Nortman, bu işi tamamla
dıktan sonra İzmirc giderek ü
züm ve incirleri tesellüm edecek· 
tir. üzüm satışında eMs tutulan 9 
numaralı kalite kilosu 19 kuru~a 
satıl:nııtır. En yüksek l:aliteler 
22 kuruştan muamele görmüştür. 
Hurda incirin kilosuna 7 ,5 kuru§ 
tesbit cdilmi§tir. Bunların hepsi 
de yerinde teslim fiyatlarıdır. At. 
dıkları üzüm ve incir değeri 800 
bin lira kadar tutmaktadır. 

Seferoğlu Nikoli 
mahkOm oldu 

Liyon • Melba müesse
sesi de mahkemeye 

verildi 
Şeker nkl&mak auçundan dolayı, 

mllll korunma kanunu hUkllmlerlne 
göre mahkemeye verllmlf olan Hasıl' 
iskelesinde yag n peynir tUccan Se
fcroğlu Nikolinin muhakemesi dUıı 
aekizlncl &aliye ceza mabkemealnde 
bltmlf ve karar blld1rllmi§Ur. 

Mahkeme, Nlkoll Seferoğlunun 

Şekerin pahalıl&§&cağma dair çıkan 

pylalar ü.zeriııe 120 çuval toz eeke· 
rl aatuı aldığrnı bunları satıştan kal
dırarak •onr& daha pahalı satmak 
makaadlle aakladığını 1&bit görmuı 

ve mJllt korunma kanununun 32 inci 
madden dellJeUle 69 uncu maddea!ne 
göre lkl sene lkl ay müddeUe Kır:e
hJre aürtllmeslne, aynca 7150 lira atır 
para cezan ISdenıealne karar vermJı
Ur. Nlkoll tahllye edllmlı ve mevkuf 
kaldığı bir rUııUn aurrUn ceza.mıdan 
mahsup edllmeal kararla§rJUştrr. 
Diğer taraftan 102 bin kilo Dekert 

ne zaınan aldıg"ı hakkmd& defterlerin· 
de ehlivukuf tetkikatı yaptmlan Ll
yon - Melba çikolata ve ıekerleme 
fabrlkuı hakkında da mUddelumumJ
llk tahkikat ve tetklkatmı blUrmJş 

ve mUessescnln hareketini ıuç m&hl
yetlndc görerek m!llt korunma ka
nunu hUkUmlerlne göre cezasmın ta
yini taleb!le alAkadarlan 8 inci aııllye 
ceza mahkemesine vennl§tlr. Bu mU
easese sahipleri hakkmdakl muhake
meye yakında bıı.§l&nacaktır. 

Yeni vilayet bütçesi 
Belediye da.lmt encUmen1 nlaanm 

birinde toplanacak oehlr mecllaine 
verilecek yeni ıene bUtçesinde vUAyet 
klsmmı hıı.zırlamııtır. Yeni vlllyet 
blltçeal &'eçen ıenek!nden 110598 lira 
tazlaslle 15,l'.i59,•08 lira olarak tespit 

edilmiştir. 

Bundan başka 100.000 liralık 

susam, 300 bin liralık da keten 
tohumu ve diğer muhtelif mad • 
deler için mutabık kalınmıştır. 
Yapılan mukavelelere göre, ni • 
san sonuna kadar bütiln mallar 
sevkedilmiş olacaktır. 

Diğer taraftan 22 milyon lira • 
lık yeni bir mukavele akdi için 
Ankarada müzakerelere devam e. 
dilmektedir. 

Almanya iktısat nezareti erk~
nından M. Lebriht bu maksatla 
An karada bulundurulmaktadır. 

Ala:anlar aldıkları mallan Tu· 
na yolite aevketmek niyetindedir· 
ler. 

Diğer taraftan eski Çekoslovak 
hükQmetile yapılmtt ticaret mu· 
kavelc.inden iıtifadc edilerek 
Prağa gönderilen portakal mikta. 
rı 1 S vagonu bulmuştur. Fakat, 
portakallann tiddetli ıoğuklara 
dayanamıyarak donması ve bo:ıul 
ması yüzünden iki vagon mal, ite 
yaramaz hale gelmit ve tncirleri
mizin zararını mucip olmu§tur. 
Romanyaya da Uç vagon portakal 
ıönderilmittir. Artık ihraç edile -
cek portakal kalmamııtır. 

K990K HABERLER J 
• Bir h&ftadanbert tatil bulwıan 

U.. •• orta.mektepler ıbu e&bahtan 
lt1baten tekrar tedriaata baflamıııar
dır. İlkmektepler de bllhar dlnl~ııme 
tatiline 2 nı.an ıı:ılı ~U başlana
caktrr. 

• t.psrto ve Jsplrtolu Jçkıler kanu
nunun yen! icaplarına göre tadili ka
rarl&§mıı ve yeni bir proje huırlan
mıştrr. 

• Belediye Floryada geçen seneden 
artan bir kısmı iııgaat malzemesi lle 
kendialnea!t bıızı kUçUk blna ve ara&· 

lan ııatmağa karar vermiştir. 
• Fevkall!.de tenzillltlı bira nakliyatı 

tariful 1 nlaandan ftlbaren devlet 

[bedi 
ait bir 

olac8~1 • e ,ı 
Amerika sergi~t~ de 

bir sual takrırı d' 
müzakere edil 1 

1ı C· 

Yalnız 
Şefe 

abide 

Ankara, 26 (A.A·) tisi(' 
Partisi Büyük Millet ~;ec at 1~ 11 

pu bugün, "26. 3. 940 • sa j)ir~ 
Parti müstakil grupu ı~e tJr'J)lll 
grup reis vekili Hiltıl1 ur· 
başkanlığında toplantnJŞ uıeJ! 

Celsenin açılmasını . rf1 po~t 
kürsüye gelen Başvekil~ ~~ 
Refik Saydam, Atatürk ıs~.~ 
ri için şimdiye kadar s'Y. •• 
metre murabbaında bir eJl ~~ 
istimlaki muamelesi ııer. içiıı r' 
mi, olup abidenin §ere 

1~o ıııeld' 
sahaya ilaveten daha 2",eriD • 
metre murabbaında ~ir ?~ oJd~d' 
istimlaki cihetine gidı1J1l1ıc ıbl.,1• 
ğundan bugünlerde artı ~ ~. 
projesinin yaptmlaca~~. 
letlcrarası mimarlar nı al~.; 
mesine göre müsabaka t rtll'J,-4 
namesinin ve teknik P:0'~ııı 
hazırlandığını beyan ıl~ ~/H. 
daha evvel de arzedilınıf ~tıı' 
veçhile evvelemirde b~ tıl' ~· 
~ilnhasıran Atatürke aıtd• ııı ~ 
de mi, yoksa aynı za~arı ~ ı· 
leket milli büyüklerı~e et dil :ı 
''panteon" §eklinde bır f ol f , 
ması icap edeceği ha.k~1~ bpd~ 
tiden bir karar istedığt~ tıOI il' 

miı ve bu mevzu et~ 'ıeri ~ ıe 
söyleyen müteaddit hatı~cJi!d1~ 11 
teakip reye müracaat unııası'' 1 

in~a edilecek binanın r11 oıttP 
Atatürke ait bir ~bide ,ı 
§ekli kabul edilmişur .• grııl"' 1 • 

Bunu müteakip Par.~ ıert1' 0,_, 
denılryollannın Avrupa hattında da tık müstakil grupla nıuŞ rtre1' e' 
tatbik edilecckUr. · e ge, .h·r 

maksızın ruznamesın te~-' .
1 

, 
• BakırkGy knzurnda yapılacak merika sergı· sinde neler .,,feÖı . 

nUlus sayımı denemesinin n1sanın l!i•" ııJc 
ylrml birinde lcrası Dıı.b.ll~·e vekAlo- dilmiş ve sergi için n: ııal t "'' 
tlndl'n vlHtyete tebliğ edllml§tlr. mi~ olduğu hakkındakı. 5 l)ıl ·~· 

• İnhlaarlar idaresi beşyüzden faz. ririni müzakere ctrnişt:.~ıil'te ;,. 
la loçl çalışan P8§abahçe ispirto ve dide bir çok hatiplerle ·~r. iı'.ı:• 
lçkl fabrlkasrnda lşçllerln Bihhl lhU· tısat ve ticaret vekiJlerı e<Je b'fçt 
yaçlarmı gidermek lçln bir revir ve tr dinlenmiş ve ru:ı:.naıJl i.,,set.1• bl k •. "' k y d n r J .etı r çocu yuvuı yap ... rma.,a arar madde olmadıgın a et ' 
vcrmlştlr. saat 19 da celseye nih3Y 

• Türkiye aa.nat mektepleri mezun- • • 
mı~tır.~ lan cemJyeUnln ıcrt kon!eranslarm- L• 

dan 11cldılncl81 cuma gUnU aaat 18 l • d1-ıs"' 
de Dr. Hafız Cemal Lokmanheklm Bir Çek kafi esı • u· 
tarafından EmlnönU balkevinde verl
lecektlr. Mevzuu (ispirtolu içkilerin 
znrarlan ve hastalıkl&rı)dır. 

• Akrl hıt'zıMıbhuı cemlyetJnin 
kongresi nlaanın 12 Jncl cuma gUnU 
saat 17 de Cağaloğlunda Türk Ocağı 
sokağında Etıbba odası salonunda 
toplanacaktır. 

İdari t.oplantıyı müteakip aaal 17, 
15 le llmt içtima yapılacaktır. Arzu 
edenlerin teonflerl rica olunur. 

• Mevsim baı;ıından bugUne kadar 
Teklrdağmdıın !ıtanbula 35.000 kuzu 
gönderilmiştir. 

• Şubat ayı içinde lzınlr lhnanına 

189 u Türk olmak Uzere 173 vapur 
gelip gitmiştir. Bunların aaft tonlll!.
tosu 82.245 dlr. 

· geldı rdeıı ~,. 
Almanyadn.n kaçnn çeıcte el !C~ ~· 

rekkep 53 klş!ltk tıir JTluıtc eııııc et 
ıl bugünkü konvansiyonel tr 
rlmlze gelmiştir. ı<lerd!f· 
Buradan Suriycye gtdece 1 
~tıııo' 

Bir adam tren da 
parçalan 1 tıır 'JC~ 

DUn Avrupa banlly1Sııtınd;d1rtsll' ıt 
olnıuı ve makinist Ari!i.'1 !C~' 
ki banliy!S treni BllkırkliY1~ır ıı.~ıı 
arasında hUvlycU rocçbO~ııştıel ~· 
çarp:ı.rak parçalamıştJr. rıyctııı1 rıııı' 
bu adamın Uzerindl'.n hÜ' rıı.ııııı 
terlr evrak bulunamıuııı~. 
olduğu anlaşılmı§tır. 

110' 
Ankara radY0

'
0

. 
keman konser• 

Genç doktorla·~ 
rımızdan Bülent 
Tarcan, 29 mart 
cuma günü saat 
21,30 da Anka· 
ra radyosunda 1 
bir keman kon .. \ 
seri verece!ttir. · 
Kendisine piya· ~ 
noda Cemal Re• .. oı1t 1 91• 

şit refakat ede· Bül b\l ıcol'tt' 
celrtir. Bülent Tarcarı. rUe b" 
in.d ·1u T ''rGc fenıle r e, mı u ktıf• 

, lediği ıonatını ~alac:I 



-m~ ~ U'~_@ ~ ~, ~ - • _;~~-- U ~ li 
HABER - Akşam Potta!\ 

Oo bin tonluk 
lrnan vapuru battı 

't 
~Zcı 

.\>trtt et~~~vekiJi Saca-
' !• her ver'~mek-

;aı:ra .. ile l.Izsır 
do· ~ llaktı ara.'lında bir 
ııı' ŞaYiaı Yapılacağına 
. >.!ıaır e . ~r hakkında, 1. 

(i: "~e bl~ısı 1-iaz.zotni de-
~~'Jt ır I>akt ne de bir 
ı ı. ~tr. Mısırla dostuz 
~lo• .... 

ll.iue · . 
ı;;,..: eti re~ ZUnarndarla-

~Wl(len .AJıntari.hte Berline 
t..zıı bilarar nı~ devlet mer
~ ~ bir urnessiller ma
~~elhıe ııoflehl'bin M~Joto-
'~ etuğj. n dakikada en -

~l"'llt J\nı~·IUUndadırlar. 
tö hariı;i t.i rikannı şubat a

~e ı~.~G~t ~tatistikle
tJııı ~t ise 4.7 ı9.000 do-

~,~tı.ır. l92i99.775.000 do. 
" liltlc!aret hl 6~nesindenbe

t ~ bir çbır 7.a.man bu 
' ı. rakama bal ' ;;. ~ le 

~guayda . 
01axı .ı\lınllazi leşcitkfilünUn 

l'lıı;da 9 an ticaret odası 
~ ~eaı il~artta pathynn 

il:. .ı\rJanlinr lnUnasebettar 
' ~ 1 tevkif edil-

~el!i iki 
~~~lnıan askeri Hol
' ~liııde A ı~açınıştrr. Bun 

i k~Yanm kat
~eı buıunnıu Yaeağı mu . 
~~a de bir J\ şlardır. Birkaç 
' lıoııatıd lınan tayyare-
~ert aya k8.ÇJnıştrr. 

ır.. \'l'!!ı-.:1 ~ >l.•<ll'a --.;ci ht.-· 
~trı gtlrneıt .-unıl olarak. 
!'ııı Jte"lı.l.f ed'I iizere hududu 

~ alraz ı.~~.en lsviçreli al
'· ~llıa ls~'<l!Utnıda takibat 

llldan ~ federal kon -
~·· VerihnişUr. 
ij~~· 

·~e .. S . 
'rıl Urıye hudut 

~ a§lllası 
t tıı (<\. 

Ut ~~lt e ~) - Ile)TUtlan 
!ı •• :te a..... llcUrtııyor : TUrki· 
'""il! 'h.; .. eıı:ıc1a 
tir "'<ll(lttı:ıd hudut mesele-

'~<ııı' \',iti azı~ bir &nl!lfma Rk• 

'eıı ~oına nisan J039 
lıı.ıtı;, ı:ıın Yerine ka-

Son hafta içinde 
müttefiklerin hiçbir 

• 
gem ısı batmadı 

lngiıiz tayyareleri Prağ üzerinde 
hır keşif uçuşu daha yaptılar 

Parlıı, 2'1 - Garp cephesinde dUn 
de keşif kollan faaliyeti ve Sar 
ile aşağı Vojlar arasındaki kırk kilo
metrelik c'phede karııılıkh lopçu a tc
§I olmuştur." 

Vardnbn cenubunda Fransız poııta
lıı.rından biri Almanların mevzil bir 
hUcumunu tardctmi§Ur. 

TA YY.\llE I'A.\Ll\'Et 

lngillz tayyareleri §imal denlzlnlle, 
Fransız tayyArclcrl Almanya üzerin
de ve Alman tayyarclerl de Fran.sa
nm şark mmtaka.sı Uzcrlnde uçmuıı
lar ve !akat geceleyin derinlere glre
memı.ıııerdlr. 2:1 mart gUnU Alman 
tayyareleri cephede Sar ile Vojlnr ve 
Lovter ile Kolmar arasında, kezıı 

Fransanm şimal ve §ark mıntakaları, 
ılmal denizi Ye 1ng1Jlz sahillerinde 
uçuşlar yapmt§lardır. 

lııgillz hava kuvvetleri 25 mart 
ak§amı Almanyanın ılmall garbisi 

Amerikadan ·demir 
ithalatımız 

Müttefikler bundan son
ra müdahale 
etmiyecekler 

Londra, 26 (A.A.) - Röyter 
bik!iriyor: 

4909 tonluk, Amerika bandıra
lı Exhibitor yük gemisi, Maltada 
tevkif edildikten sonra, Türkiye. 
ye mahsus olan demir yükü ile 
yoluna devam etmek üzere ser· 
best bırakılmıştır. 

Müttefikler, Birleşik Ameri -
kadan Türkiyeye yapılan demir 
sevkiyatma badema müdahale et
memeye karar vermişlerdir. 

ve Pra~ Uzerlnde kc§if uı:u~ıarı yap
mışlardır. 

••Hamburg, Berile, MUnlh ve Prag 
radyolıın tam bir saat fallyctte bulun 
ınamııılardır. 

Meçhul bazı tayyareler dUn Holan
dR ve LUksemburg toprakları Uzcrln
lle uçmu~lıı.rdır. 

DF.:-ı.'1ZLF.RDE 

Lonllra, 2'1 - Hnrbln b~langıcın
dnnberi ilk de!a olarak, pazar gecesi 
biten hafta zarfında mUtte!iklere ait 
hiçbir gemi batmamıııtır. Buna mu
kabil 6 sı Danimarkaya ait olmak 
üzere 8 bitaraf Yapur batmıştır. Bu 
gemilerin mecmu hacmi 16:11 dir. 
Diğer taraftan yakalanan, kendi 

kendilerini batıran ve b11tmlan Al
man gl.'mllerinln tonaj mecmuu 300 

bin tondan !azlR, yani Alman bahriye 
tonaj yekOnunun yüzde yedisini mU· 
tecavizdlr. 

Sovyet kıtalan 
Şimali Finlandiyadan 

çekilmeğe başladı 

Londra, 27 - Şimali Finlandi
yadaki Sovyet kıtaatı geri alın -
mağa başlamıştır. Kıtaat Petsa -
moda bulunuyor. Buratlan şarka 
gitmek üzere vapura bin:lirilme
ği beklemektedir. 

Moskovada 19 martta ba~lıyan 
Sovyet · Finlandiya müza~~erelcri 
devam etmektedir. Her iki mem
leket arasındaki iktısadi münase· 
betlerin ihyası da aynı zamanda 
tetkik mevzuu teşkil ediyor. 

Almanya harp esnasında fası. 

laya uğrayan Finlandiya ihraca -
tının azami miktarını çekmek is · 
tediğinden, Finlandiya nazik bir 

lngiliz kabine. 
sinde değışıkl ik 

ıh ti nı a ileri 
Lonürıı. 26 (A. ,\,) - Röyler 

aj:ı.n~mın parlamento muhabiri ya
zıyor: 

İngiliz kabinesinde değişiklik ol. 
mMı ihtimaline dair, bu hafta ga
zetelerde muhtelif haberler neşre
dildi. Şimdilik va7iyctte bir te
beddül voktur. 

1şçi ~uhalefet partisi şeflerin -
den bir akalliyetin kabineye gir • 
mek arzwmnda bulunduğu söy
lr.nmt-kteyse de, parlii.mento parti
si, .işçi partisi organiUUJyonuna ta
mamile merbuttur ve bu organi
zasyona Trade T Unionla.r ve ma
halli işçi komiteleri dahildir. Bu 
sebcble parti şeflerinden bazıları
nın yeni kabineye dahil olup olma
malnrı lüzumunu karar altına al
mak üzere içtima etmek zanıre -
tin dedir. 

1şçi partisinin gelecek içtimaı 
Pa.ntakotta yapılacaktır. 

Fakat partinin, bilhassa harb 
dolayısile mUhim bir hA.dise vukua 
gelmediği takdirde hususi bir iç -
tima yapması muhtemeldir. 

Ruzvelt bir 
nutuk söyli yecek 

Londra, 27 - Amerika Cum
hurreisi Ruzveltin 20 nisan<la 
genç demokratlar birliğinde rad
yo ile büyük bir siyasi nutuk söy
liyeceği habQri çok alaka uyan -
dırmıştır. 

Vaşington Post gazetesi ve da· 
ha başka gazeteler, bu nutukta 
Ruzveltin, namzetliğini tekrar 
koyup koymıyacağım, memlekete 
nihayet bildireceği mütalaasını 

ileri sürüyorlar. 
N evyork Times gazetesi, Reisi. 

cumhur Ruzveltin Avrupada Vels 
tarafından yapılan ziyarete ait 
beyanatta bulunması ihtimalini 
mevzubahs ediyor ve diyor ki: 

"Eğer Ruzvclt hakikaten böy· 
le beyanatta bulunursa bu ancak, 

Ortaokulu bitiren i'ençler! Yo- mesele karşısında bulunmakta -
·~ ----_ lunuza çıkan hrsatı kaçırmayınız. dır. Almanya, Finlandiyanm ni -
~~ Türk Hava Kurumunun (Gedik· keli ve bakın ile bilhassa alaka· 

. Amerikanın yeni bir sulh teşeb
büsünde bulunmak niyetinde ol -
duğu faraziyelerini ortadan kal -
dıracak mahiyette olabilir." ~'l: ~.--, li Yuvası) ıizi bekliyor. dardır. 

~" ~b~ 
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Vali ve Belediye. reisimiz 
LOtfi Kırdar'a açık mektup 

1 
HER yıl hah.:-ı- ynklaştığı uman, benim ve belki yüzbinlerce ta-

• tanbul halk:nın duyduğumuz bir buhrandan bizi ancak ıizin 
kurtaracağınıza inaarak, bu ıefer aleni ve doğru.dıuı doğruya, ıi1:0 
hitı\p etmeme mü~ıtade buyurunuz: 

Bu buhran, lstanbulumuzun toz buhrl\nıdır. Havl\lar l\çar ribi 
oldu mu, her yıl, yine htanbul ıokıtklumın toz bombalan içinde 
b~ınalıp duracaf.ımı7.ı clü~iinerek hafakanlar hissediyoruz. Bu toz, 
lsbı 1.,uJ caddelerinin bir kabusudur. 

Siz, hiç, bahar ve ya? geceleri, ı;ab.'lh olurken İstanbul cadcle. 
lerinclen, yayB, geçtiniz mi? 

O valcıt bu şirin lstanbulda yirmi dört saat dUC'mllmMnz ]İ\• 
zrmgelir. 

Zira caddeler yer yer sarhoı kusmukları, İnıan ve hayvAn ka., 
zuratı, ıidikleri, l>Algamlarile ı-eçilmez bir haldedir. Güneı doğat" 
doi;maz onbr kururlar ve otomobillerle yelpazelene yelpa:r.el~e 
çoluk çocuğumuzun bakir ciycrlerine, hir cehennem kcr.üğü gibi, 
müterna.diycn dolup bo~alrrlar. 

btımbul sokaklnrmın ırecc müzahrafatmı yedi yüz elli bin in· 
san ciyerlcrimizle emiyoruz. 

Ben 13lmın \>u facianın firariıiyim. Her yaz Adalera k11çıyo. 
rum. Fakat, hiç olmazsa htanbul caddelerinin her sabah yıkanması 
için benim kadar yazı yazını~, yani unutulmuı, bir plak gibi kendi : 
kendinin feryadı üstünde dönmÜf az adam vardır. 

Su latanl>ul caddelerini her ıabah yıkBmaktan baıit de hiç bir 
şey yoktur, zannındayım. Ya- yer terkos muslukları dolu. Terkoı 
belediyemizin elrndcdir. Çöpçüler bile her ıabah caddelerimizi ta· 
kır şakır yıkayahilirlcr. Siz ki, doktorsunuz, ve htanbulu yeniden 
yaratmaktasmız. 

Bu yaz mümkünse, Jehir cad· 
delerinin yıkanması ananesinin 
de, Allahaşkma, yaratıcısı oltnı\k 
lutfunda bulununuz. 

··-·-··--·-· ----
ti(•@r•t!t•]!ll!l 
ŞUNDAN, BUNDAN .. 

Yazan: ORHAN SEYFi ORHON 
Şehir Tiyatrosunda 

ŞEHİR Tiyatrosunun komedi 
kısmmıla. dunulara a.sılmı5 

şu ihtar ı::;özüme ilişti: 
(Perde açılınca yavaş konuşu

nuz!) 
Acn.ba, \lerde açılın<'tı hiç ko. 

nusmamak bizim Şehir Tiya.tro"-U· 
mı~ adabına uy~un değil mi! 

* Hap meselesi 

MÜTTEFİKLERİ~ Alman
:raya. tatbik ettikleri ablo

kanın miic ... sir olmıya<'a~'Tllı söyll
y<'nlcr Yar; aksini iddia. edenl<'r 
ohlui'.'"lı ıı,ibl. Son ~elen ajanslar, 
AlmanYada mekteh ~o<'ukla.nna ,-ı_ 
famintİ m11ı:;a<lcli haplar )·utturul. 
doğunu bildiriyor. Ru haplal' U)'f'

sinde Almanya. daha kun·etli mi 
ola<'ak. )'Okoı~ daha. zayıf mı, hil
mf'm ~ Şimdilik Mla.~ılan !ljU: Al
monya, hapı yutmaya ba..o:ladıl 

* 
Bir edebiyat kitabında 

A SJ(J<;Rt lis<'lerdc olmnan bir 
ed<>bivat kitabında. Atatiirk 

için )'azdı~ (Gidiyor!) 1-.imll 
mnnznm<'yi ~ördiim. Altındaki im. 
nya baktım: Yu<1uf Ziya.. Yakıa 
mii<'llif f(:vc<"ciih ~ö .. tcrmi..;. B('· 
nim na~lı e-.erlmln altına. Yusuf 
Zi~·a'nm <ınna.fl\ar J,mini koymu"!. 
Fakat, hu t:ısarnıf yapıhrl<<>n, neı 
\'u<;uf Zivanm kAbulü, ne de he-
nim r<');~ -.onılmamı.,tır. lliç ol
maı-.a ~eı.nkt>t<'n ikiml:r.den birine 
haber 'crilm<.'liydi ! 

Uç dahi 

P Ron:söR Hilmi Zh·a'nm 
ttnh·cl'llltcdl"ki talebl"lerln

den bir genç bir m<.'<'mna.da. yault
i,'1 makalede §Öyle bir ta..,nlf yapı
)·or: ''TilrkiyC'de Uç diihi n.ımıı:: 
Siyasette Atatürk, felsefede Filo. 
sof Hilmi Ziya, edebiyatta ı'\·untl

lah Ata( .... , 
Atatürk hakkındaki hiiküm k<'n

cllsinin değil. Jlllml zı~·a~·a. ni~in fi. 
losof ve dahi dediği seziliyor. Fft· 
kat Nunıllnh Atn.ç'ınklne sebch 

OE1! Aea.b& bu genç. Türk edebi
yatının <>n güzel mısraı (Yazık ol· 
üu Sül<'yma.n efendiye) olduğunu 
dü~ünercl<: 

- Nasıl ol a. ben de böyle bir 
şey ı;ıöylcrim. Nurullah Ata.ç da 
bana. karşı borcunu öder, mi di
yor! 

Dikkat etsin: Jstlkbalde helld 
bo suretle kolayca dahi olahlllr. 
Fakat bu ımla.yısla Eimdtlik rmırtı 
gctml"!ll bir hayli tehlikeye glrl. 
yor! 

* 
Kadir§inaslık 

[ LJ\IE kıymet ,·erml;ronız, 
diye §lklyet eder dunmu.. 

l"e ~anlı'!! Ba.kmı7, heynelmllel 
kı,·m<'tte hlr kttahhnt nllml olan 
B~yazıt. kütüphnn~l mlidürü 111-
mait Saib yefat etti. İlim a.clamla.
mnızdan hiçbiri, tc~ııiirlcrinden 
t>llerine kalem alıp da hlr gatrrcık 
ya.71 yazabildiler mi! Bu ne kadar 
kadir~lna.4'1ıkhr ! 

* Aman, dikkat! 

G ,\Zı;TI·~Uı:R 11ütun aütun 
Afrodit tlansma dair mu• 

hakeme safhalarmı \'C mamnnla,.; 
rın mfülafaalarmr yanp dUJTJynr. 
J-:leklrlk m<>rkt'ılerinrlc nlılniu gl. 
bi hn ... iit unların ü'tüno do 'hil' 
frhlil<e loı:ı.reti koymak llimn. Al
lah ı;al<ln.-.m, hıı m~ele hakkmıh 
bir fikir c;crdetm"nln ncHecslnl 
söyl<'m<'i:" hacet yok. Bn kadar 
yeni muharrir yar. llcrk~ Mat. 
bn'(t :Kanunnnun. o nıadd~lnl er.• 
bere bilmn ! 

f: 

Parayı veren .•• 
L l!\fA~DUZDAKl tta.ıyp.n \"'L 

purlan • htaııbuhın "H•lı 
hir ~C'hlr olcln~nu a.nhyamamı, 

oluaklnr Jri - p:ı..<tknl~ a diye hrp 
hlrclcn cliidüklerlni çalmaya başla
mı~lar. J.lman lclarNıl hem<'n hnn· 
le.r:ı. )·irml be~cr lira. ceza kesmlıı;, 
f-51mdi, ~a.sred<lln Hocayı okuma
dan öirenc;lnll"r: 1stnnhuldn pa.rn. 
~ı Yer<'n düdiiğü çalar! 

ORHAN SEYFi ORHON 

Bolivyada isyan teşebbüsü 
Hükumet tarafından 

süratle bastırıldı 
Huenos Aiı•t•"': 2H (A·A.) -

D. N. B. Ajansı bildiriyor: 
La Pazdan habkr verildi~ine 

~öre, kumandan Pıntonun sevk 
ve idaresi altındaki 2000 Ka
rabine, llolivrada bir askert 
i~yana teşebblls etmişlerdir. 
İsyan bastırılmıştır. Aıoıtler, 
bugUn ö~leden eTvel teslim ol. 
muşlardır. 

General Quintanila yeni 
Cumhurrclsi GP.neral Penja
randa hugUn hllkiımet konağı 
lıalkonuııdan birer nutuli ısöy. 
!emişlerdir. 

BUtlin memlekette intizam 
Ye asayiş hUkUın alirdUğU ha
ber veriliyor. Ordu hllkftmete 
~adıktır. lsyaııın sebepleri ;e 
teferruatı hakkmda maltlmat 
yoktur. General Penjaranda
nın intihabatta kazanma!ma 
kumandan Pintonun memnun 
kalmadığı söyleniyor. 

• • • 
l.a Pa.z, 26 (A. A.) - Bura.da 

vukua ı;-elen isyan genç ıube.yl&r-
dan mUrekkeb bir grup tara.fm. 
dan tertib ve Fliberta Coper ile 
kara.binerler tarafından idare edil
miştir. Hükfıınct vaziyete hAkinı
dir. 
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Wmt~'fll!! 

isveÇte şeker ve 
kahve vesikaya tabi 

tokholm, 2i (.\. ı\.) - gugilndcıı itih:ı.rcn ls\·eçt<" k:ı.h\'c \'C 

şeker vooikayıı tübi tutulacaktır . .A:rdn hrrkcs 2511 graı>ı k:wı"ılmu5 
kah\•e ve 100 gram cay alabilecektir. 

Belçika kralı manevralarda hazır bulundu 
. nrükscI, 27 ( \. A .• ) - Belçika kralı dün biı knı;; sa:ıl I..ouvni:ı 

cıvarındıı. yapılan nskcn ma."lcvrnlardn hnr.ır bulunmıı tur. 

Moskovadan Tokyoya 20 saatte .. 
Ri a., 27 ( \. ,\,) - .Mosko\·ndan b'ldiı ili:ror: 
Yeni tesis edilen Mosko\·a - Tokyo ha Ya lrnlt.ında. tecrilbe uçu ·-

ln.rma ba.,cılnnmışur. 000 kilom~trc uzuoluğundn olan bu mcııarc 20 
saatte katcdilecektir. 

Babaıının yanlı§ tedavi
den öldüğünü sanan 

bir genç 

Sokak ortas,nda 
do~toru yaraladı , 
Galııtaur.ı islmı<l<'r cnrJd~s'ndc 2 ) 

:ıu:rınr ıda olurım Yal.o oğlu Va ,·it, \ 
li1.ndek caddcıılndo bl ııuınıırad~ olu
raıı dol:tor A tclgorıun dUıı sukaktıı 

biı'dcnu!re onUnc çıl.mış \ 't': 

" - Sen bt:nlm b b..'lmt yıı.nlış leda· 
\'I ile öldUıdlm ... c!ıye b.~ır lıktan son 
rn cebl;ldcıı çılmrdığı demir çeJ,'-C('kE.'I 
~,.ına \'Urma~a b:ıılla.mı7t:r. Yl't .,,en 
ıer D!i\'ldl tutnıuşl:ır ' e bnfuıdan .r~· 
ralnnaıı dokloru tedavi altın·ı ıılmış· 

lnrdır. 

Hadiselerin 
tefsiri 

ithalat tacirlerine isv .çreh bır ahnı 
inkılabımızı tetkik icin 

İhtnr bu sabah şehrimize. 
HUkCımclin baı:ı mttdd•'lel'in fiyat- geldi 

( Baıtaraf ı 1 incide) lo.rma. zam yapılacağı rınla~ldıl<tan ~lemle ketim &do l~timat \'C siyası 
~ündcnberi herkes Ruzvcltten ı::onrıı bazı klınııelcrln le'crıır ıırsat- lınkınılıu'dan tet?<lkat yapmo.< lıllycn 
tetkik seyahatinin netioeei hak. tan istifade etmek Jcın bir ı;ok nıad- J ,·ıı;rcll tulmlerdeıı Dr. Nuı:bnuıı hu
kmda bir lrarnr ~lıleyip durur ı d.elcri sakla.dıklıırını 'cyn !iyuU:ırı ı;U:ıl<U ck11prcslc gcJnıl~tır. ls\'l~ı·cll 
keıı müttcfkl h b . . ~ıdlden arttrrdıl•lnnnı dUn y:u:nu"- dol•tur bir muhartirtmize şutıl rı siıy. 

ı er esa rna sıpnnıı tık !emiştir: 

edilen br mily.nr dolarlık son mo· I~lyasıı.clıı. blrı;ok maddeler üzerinde - 1'Urkly" rcjmıi ecnebılerl çok ıt• 
del tayyarelenn satılmasına mü- bir buhran ba&ılndı~ı "Ören al ıka- lnkııdar eden bir ln'kıl p uendlr. Bil· 
saade edilmesi birdenbire manası darlar c!ddl tedbirlr.-r :lmı~lnı· \"e hn!?A din n dil.11ya l!flcrin1t'll B)'rtlıntı• 
anlaıtlmnz bir hadise gibi görü. ınıntak:ı. ticaret mUdUrü Anıl Sak- sı diki< timW uyandırnu•trr. Bu hu· 
nüyor değil mi? man dıı. biltUn ithalatçıları {;ağuıırak ı BUs~a ctUdlerc g!r!15mck Uzerc bu nk-

Bize kalırsa, Amerika Cwnhur- kcndllerine bu gibi harel•ellerln TUrk 1 §llm .Anki\rııyn gldcccğlnı. TUrldyede· 
reisinin bu knmrmt Vels'in tetkik \"ntancla~lığına y:ıkı!jıruy:.ıc.ığ':m ,.c ' ld tetldltlcrlml tuınamlndılctıın sonro 
seyahntinin tabii bir neticesi ola• bu yold devam edecekler lınlı;kında ·unanı ... tnnc. da gldu:ctfnı. ıntıbalu· 
rak telakki etmek ycr.-inde olur. Rlddctll taklb4t yapılaca~mı \'C csrı- rımı bir e er yumnk :mreti!e mcmle· 
Zira, Amerikan diplomatı ikinci ııen milli korunm:ı. knnun•ında agır ~:etımrı bildirmek anul!undı!yım. uu:ı
_ı_r hUkUmler bulunduğunu ııöylerrtl§tir. dıı.n b:ı,ıt:ı. .\mer11cıı :tıı:ctclerlle mU-
uu-a Romadnn nyrıJacnğı zaman lthnlAtsııar da gayrltnbfl halleri ön- ' nMctetim olôu:-J:ıdan ;;BnlUl<lerlml 
Hitlerin Brcnnere geleceğini ha• ıcmc:a çalıjiacaldo.rrnı .söylemifleı _ .Amcrlknyn d~ ynym::ı.lt nı\lmlntn ola· 
ber alınca hareketini bir müddet dl • r. 

1 

caııtır.,, 

tehir ctmiıti. Bu '\"azİyete göre • • • Aımanlarl:ı. yap·taıı kü~Uk UcaNt 

Alman gazetelerinin iddialan Tirede bi~.~ 
bulunma•• 11 

Şehrinıiıd8 j ( Ba~ tarafı 1 ine:.:::) t 
ııi zannetmektedir. Eu ~a7rtcyc 

göre, Balkanların vaziyeti görüş· 
melcrin lıaşhca ınevz:.ıunu te1ikil 
edecektir. Aynı .zar.ıaııda Bcrlin 
lıü:tfımcti A'·rupanın cenubu şar
kisinclc sıkr bir teşriki mesai te • 
m:ni i::in Berlin - Rcma v(' Bcr
lin • Moskova mi!werlcri arasında 
bir yakı'llı~ husule getirınc~c ça
hsma.ktadır. 

'Balkanlar hakkında iyi haber 
a!an mahfeli::-rdc hasrı olan knnn· 
ate göre, .Bcrlin Romanya statü
siinüıı muhafazası icin Sovvct -
lcrc!~n teminat almağı ümit. et • 
mekteclir. Fakat RurJar şimdiye 

kadar bu tcmin:ıtı vermekten im· 
tina ctmislerdir. 

RC."\rlANYA OZERlNDE 
iKTiSADi TAZYlK 

Londra, 27 ( A./\.) - Tiıncs 

gaı::tesi. ba~makalesirde t'1man. 
yanın Balkanlar ''e biihass.a Ro -
manya üzerinde ısrarla iktısadi 

tazvik icra ettiğini yazmaktadır. 

Bu ı::azete, Romenlerin. A iman 
1-rın hiddetini cel!>etmcmcğ: ~n
l•!pıakla beraber, Alm:ıny<>ya ik
tısadi bir inhi ar verme'· niyetin
<le olm;ıd1l:larını yazmakta ve ya
kında bir Romen iktısat heyeti -
nin Londrayi ziy:ıret cdccc~ine 

dair verilen haberi de bu şekilde 
tefs!r eylemektedir. 
}~omca malıfcllerinde h<!sıl olan 

kanuate görC", ln;!iliılcr Roıııeıı -
lc:re ihraç maddelerine muk~bil 
ecnebi dövizi temin ct~iklcri tak
dirde Romanynnın \"aziycti clal14. 
emin ol;ıcaktır. 

ltitlerin Alman - 1talyaıı - Rus 

garantisi ile Balkanl<:.rca sulhü te· 
min etleceğinc dair Berlin tarafın 
elan işaa edilen haberler Romen. 
lcrde pek kuvvetli bir intiba bı • 
rakmıştır. 

Bu te!dif esasen italyada da 
biiyü1~ bir memnuniyet t:yandır -
mamışt:r. Balkanlarda ve Tuna 
havzasında bir dereceye kadar 
Al:naııyanın rakibi olan İtalya 

b•ı mıntakaların Almanyanrn ve
ya R;,ısyanın nüfuzu altına girme
sini istememektedir. 

Rusyanın Basarabyayı eline gc 
çirmek istediğinden şüphe edile -
mez. Bu itib:ırl:ı Balkanlarda sul· 
hün zarnan alt:na :ılınmasr Rus
yanrn bu ihtirasını tehir edecek. 
tir. 

yakalanan f ~ 
15 gün eıJıJe~ ,ı; 

.. Jerıl" gon 
. sıett•-dl 

Bu sabahki bır ı; Jl~J:.. 
fal.>ril\a.."1 j~cilcrındCll ıuııı 
de birinin dUn roUdd;ll~'*
ro..caat ederek. o)-nl uııaıı' 
Wıldızının lcocası J\ bd 11ptıf
dct cv\"el J:llyJerfnC ) 

1 
hntto orad:ıltl ıuı.~ u ıd.P 
nığa :;ömmUş oıdut~~ 
ni \"C bunun i}:z:erillC jlltılr 
l::ındı-'lnı ve suçunu 

y .ıı:m;şt:r. ,-.P~ 
:Cu lı&dl::c doğt'UdUZ"t\.,.el 

ğU nncalt ı:s-20 gtıo 1 t6' 
yazıldığı §Ckildc dctf 

otnıl§llr: 11{ld6' 
Tiro kazııs111dtU1 1 

t J• 
ğe, lstnnbuld:ı F~~de tıl 
çrJı!ian Hü.ety'.n ı. MedO 
rısı Emlncnln bir b• ,,gu fC 
gömülU ol:ıra.lt buıuııdıı.fl' 
~·etin Feshane !abril' ,~ 

nanrı itibara al:na6a davc·. eyle • H\lscj1nln ba1d11!1 F~ıır:'...ı1 
mcktcdir. t.o.rı:.fmdan yapılIJllŞ ,uçtJl'r 

Times, Iütler ile St•linin Av· 
rnpanın cenubu ~arkisiııdc daha 
fa:ıl bir §ekilcle te§riki mesai et -
mc'· üzere anln!:maları ihtin,ali 
mevcut olduğunu yaznwkta ve 
müttefik hüku:r:etleri bu ihtimali 

Timcs şövlc yavr.aktadır: cdlldlği bfldıı1tmltl ,c.ı\~ 
''Son hadisclcrc?cn sonra müt • la.nnıaı.;ı ii!tenm!~tır. )" F .... 

tcfik:cr ilk fırsat ta gerek iktısa - mıı:ı yııkaıaııarıü~ 1'treıı 
di gerekse siyasi sahada ter.cb - tir. Sı:thı bu~dtl ı1'' ıcfllle' - ~ .•• ı;5) ...ı f' 
b.. "k · kd' et.mi• \C ı~c.rııı ı.. -""'~ .11 

use gectı Icrı ta • ırdc onların ?:aır..~n karısının ı.ız 11;;ır ıaı· 
bu ataletini hicbir ~ey ıruı.zur ı;ös· yi.'lin ke.mıı ıı:ınınc 11· 1' c 
tereme:ı:. J:n ziyade tdılikeye ma. ~:nıı ıneııe!csi:ıd "1 ıııı~ı r!D' 
ruz olan Balkan c!cvletle!inia te- \"C bir gece Enıinc)-1 ~uııt 
cavüze karşı müşterek bir Cl"phe cckrclc bıçaldıı. üldUr ,6,ıetf' , 
kurmakta mc ı.faatlcri vardır. Tc· toprağa ı;tim.dtil<lcrlnl • .. ~~ 
cavüz iktısa<li bir tazyik vera Ş~' 
bu dcvlctleriıı aleyhinde olarak Fransız ba 
nüfuz mmtakaları ihdası teşebbüs 

~~~.~-'.~lir.d• oı •• d•h• va<iy•• •;.. linin. ııulk.U ııı' 
·fe.., .. Hitleıin sulh artlannda bazı de. Naf la v k ı anla muı o zerine Derııne giden t:ı.-

&iıikliklec." yapması ihtimali ha- e 1 1n1 n clrlerlınl;>;den bJr kll!mı bugUnkU eks· 

tırlara gelmi§ti. Halbuki hadisele- fetk .ıklerı· pre~ıc dönmn_3tcrdir. 
rin inki§afı bu ihtimali teyit et· 

medi. Hitler Brenncrde Musoli. ı"stı"hla"' k resrnı"ne. 
niye ıulh noktıı.ımdan yeni hiç bm.iı·, 26 (A.A.) - Nafıa Vc-

'bir feY söylemedi. Bundan dolayı kili Ali Fuat Ccbcsoy dün öğle - zan1 yapılacak· 
mülil.."t\ttan sonra Musolini ile A- elen sonra belediye reisi jJc :bir ~ 
merikan hariciye müsteıan ara· likte ~elcdiyc mües,cselerini, ha: 

İngiliz filosu Skajerak 
· boğazını kapatıyor 

Reyno "vazı tP 
sahad~ hAd~i 
etmekttrıı 

l'nrl-;. 21 - 'f'rar:: 
Pol Rcyno dUn &lt~ ~ 
bütün Fra.ıuıızıara. ]ll d 
tuk söylemif;tir. ~ 
ezcünıle denili,itir ~;,,cı9; sında da bir daba konupna olma· vagazi fabrikasını, mezbahayı, maddeler 

dı. Karşıyak;ı yolunda kurunılması 

Onun için Vclsin seyahati üze. icap eden lıataklı'kları ve Ço<:ulc 
rinc ~zcle üç, beş nisbelindc Yuvasını gezmiştir. Dün akşam 
zayıf bir ihtimal ile zihinl~dc §ehir Gazinosunda belediye rei!li 
yer tutan sulh ümidi de artık or tarafından Nafıa Vekili sercfine 
t dan kallmuş bulunuyor. lıte hlr ziyafet verilmiJ YC yemekte 
Ruz\--cltin lngiltcrc ıre Fransa ta· vali ile kumandanlar ve Nafıa 
rafından yapıla.n tayyare sipariı· mensuptan bulunmuşlardır. 
lerini fa!nıl etmesi nnaık böyle General Cebesoy saat 22 de 
bir mana ile tefsir olunabilir. A. trenle Deni:ı:liyc hareket ctmi tir. 

mcrlka.., lu:ıriciye müstepnnm })eniı:li, ::u (A.A.) - 1'\n:fia 
Vnşingtonn muvnsalatmdan son- Vekili Gencrnl AU l'unt Cebe. 
rn Ruz\'cltin söyfiycccği söz sndo· soy Çlvrllhı Işıklı bnrajını tet· 
cc bu '\'3.z.İyct: resmen tevsik et· kik etmek Ur.ere bn sabah h
mck olabilir. mirden trculc Denizlinin Kon. 

HASAN KUMÇAYI cnlı ıstnsroııuna gelmiş Ye ora-

Tuna ve Balkanlar
da sulhu n1uhafaza 

(Bnş tarafı 1 incide) 
li "Tıibuna" guct.esinin bir ı.tu. 
habirino verdiği beyanatta, P...onın
dıı yapılan mü11kaUardan, mühim 
neticeler hcldcmE.Jlin yan~ oldueu 
ve Rom.aya, noktain:ızar tcatisin -
de buhmmal: üzere r;cldiğini söy-

da kcııdislni kurşılır:ın Yali 
vekilimiz Orhunla birlikte oto. 
molıillc Çlnile ;;itmiştir· Xafia 
'V'ckilimtz tetkllrntıın rntitcak!p 
selmiş ye burada. bir müddet 
istiralıııttan sonr.\ !'\aztlllyc ha. 
rckct eylemiştir. 

ihtiyat efrat yok
lamaya çağrıhvor 

lemiştir. Ji\ıllh Alkerllk Şnbesf~: 
Teleki, Balkanlarda Vl! Tunn lbtly:ıt ) oklıımunu\ d&\'(ıt. 

snhasmclıı mC\'CUt vnziyctin ne 1 Her sene mutat clnn ihtiyat 
merkezde olduğu swı.linc ce\•aben, yoı,ıamaııınıı. 20 n111rt 1040 ~nr~amb3. 
bu mmtakada, sultıün haleldnr ol- gllnünden itibaren ba§lannıı~trr. 
madığı herkesçe göriilebileceğini, 2 - Yoklıumı.lo.r dogum, dogiım :ra· 
ancak bunun halli icab cıdan mo. pılacalt \'C htr mUkellcr bizzat yot•
scleler bulunmajığr manasını tn - laıntl.'lmı yaptrrr.caktır. 
zanunun etmcdigini söylemiştir. 3 - Yoklama (baltanın cumarteaı 

Kont Tclcki d~tir ki: gUnll hıırfc olmak Uz"re) pı&::nrtuı, 
"- Mncaristan, A\'lııp:ınm hıı- talı, çarpamba, ~r;ıembe Ye cumA 

Jihazır vazi;•etinc uygwı bir du- gUnlerl r:ant dokuzdan. on ikiye ka
nan muhnfaza etmektedir. Bııu fı. dar devam cdecclttir. 
cil meselelerden kabil olduğu kn. 4 - Öğleden sonra §Ubc kendi igle· 
dar n:r. bahsetmek çok daha iyi O· ıilc mc,i~Ul oıaca:aıdıuı her ne ııe-
lur.,, beblc olursa olsun yoklamıı. iı;ln mU· 

t4C.\U1ST.\NIX T ı.ımı, •nt racaat kabul dilemez. 
. U~SELJ;;st 5 - ı;:uı,ec!e izdihama m<'yd:ın ver-

• İs\'ıçrcdc çıknn CoYTiere .del Ti- ı mcmcl: ve mllkcllencrl uzun müddet 
cıııo ga:etcsı Maea; b.M\:ekill K(mt .binden ıılıkoynwnalt ıı:tn vukueu\n
T_ele"Jdnin Roma Zlynretı hakkmd:ı c:ık mtımcruıtıar gar.et lerdl"ki il~a 
şoylo yazıyor: _ göre yapıln.caktı:·. 
lt .&bor nlmclı~uıa r.ore. lınlya, G lllı.n olunnn doğumlu1a.rdıın 

acarlstruun mlitalebatı hmmsur..dn. b..'lşko.smm nıUraca..'\tı kabul cdllr.ll-
~t tanhhUtlerc giri5crek Maca. - yecckUr. 
nstana teminat vermekte ve f:ıknt j 313 cıog11mıuıar 1 nı 9t0 _ 
bunların to.lınklmk cttirilmcrln.f u- I tcfil, 2 n!aa."t {UO ı:aıı 3 ~ Df~azar_ 
mumt A\·rup:ı hudutları tadilatı • tı ı:u 
\'npılac:ı"" zamana tehir ·ı k 1 t.nmba, ' DL"l:ın ıııo pı~rmbe.. 5 ni· 
• b' (') eme · ıı:ın cuo cuma gilnlcri 
tedır. .. · ..,H Doğumlulı..r, S n!:".ıın 9t0 1'&· 

l lnvacılılc, mcsJel.::lcrin en ızc· 
ı <'fliai ve en zevkliıidir. Tayyı:C"c
cj olmak için ortaokul tahıili l:a· 
fidir. Türk Hnva Kurumunun 
(Gedikli Yuvası) 16 - 20 ;,-aıla 
ı;ıdaka b\itün cençle:rimizc açık· 

hr. 

;r.ı.rt~sı. 9 n n D{-0 lı, 10 nisan 940 
ca mh:ı. ı ı n te.n 1'40 pcr'1f!mbe, 
12 nb&n 9'0 aıma ;1.lnlen. 

315 <loğumlul&r, 115 ni.&an 9'° p~ 
zartcsl 'ft ll n1Mn 040 alı ~ri. 

316 doğumhılnr, ı i rrtnn 1>&0 csr
r.ııtnba, ıs nt'tt.ll D•U ~emtıe, ıt nl· 

( Baı tarafı 1 incide) 
;ı;ucatın kiloeuna 40 1mru~. sicim, 
keten, kendir ve ji.it kilosuna 30 
kuruş um ycprlmaktadır. Lastik 
maddeler na.mı altında toplanan 
tarak vesair gioi e$yayı ıhtiva e -
den maddelerin kilosuna 30 - 80 
kuru~. baz:ı kaiıtlar ile mukavva
lara kilo ba§ına 1 O - 20 kuruş is· 
tihls.k resmi za:nmedilrnektedir. 

Linoleum muşambalar ve mu -
şamba nevileriııden diğer eşyanın 

istihla~ verıi.ııiııe kilo baıına cins 
ve nevilerine ~öre 5, 1 O, 50, 100 
kuruşa kadar ve çini porselen ma· 
mulitının dns ve nevilerine göre, 
3, 5. 10 kuruı zam yapılacaktır. 
Şişelere kiloda. 2 kuru~. ayna ve 
camlara. 3 kuru1, lüks züccaciyc 
e~~ıuna 15 • 20 kurus, kristal 
nc\'indcn kıymetli zücaciye eJ • 
yasıaa 50 kuruş zammedilecek -
t ir. 

Serbest meslcit erbabından be· 
yaıına:nc verenl~rin kazanç vergi
sine yüzde 50 zoım yapılm~ktadır. 
iradı gayriufi üurindcn kazanç 
vergisi verenlerden alır.nası tek -
lif edilen vergi zammı nisbeti yilı: 
de yirmi bettir. Nakliyat vcrgiai
ne y;ıptlan zamla banliyö hatların 
da mevki farkları gözetilmek için 
ücretlere yüzde Z.5 zaınmedilmiş
tir. Teşviki sa nayi muafiyetinin 
şimdilik ilga edilmediği haber ve
riliyor. 

işçi kız şikayetçi değil! 
Bir i:çt kız t.ara!mdan, kc:ıdisine 

çal~.Jt't fnbr1kanm pntro:ıu tara
!mdım ga.yıiabltlkt ve ten& ulıllfler
de bulunulduğu hakkmda bir ı-uete
Y• göndcnlm bir e\'ltA;ı.~t mektubu 
üııerln , mUdJdumumUtk lar&!ın<lan 

yapılan tahldluı.t ncticelmmletır. Mck 
luptakl adresi ı~atilı o1c1u:U lııı lJc 
naıatta bulunıı.n 1·e Dedia adında o
lan bu len dUn adllycyo g"t!tlrllmlı 

'\'e :ınUddeiumuı:nillğe \"erdlgi ifadede 
böyie b:ı· mclttupt&n haberl olmııdıf'r 
nı ve, Ç&lıttJgl fabrll".ad&n. 15 ıibı e'Y· 
Yel evlcn~ett lcin '\"tı ltcndi nzasile 
çı~..ı~t ~J1e~Ur. 

Bu:ıun Ur.erine tahkikat durdurul
mıışlur. 

Japon sefareti yeni 
kan çılan 

Japon ee!arttl kançrlan cltliftirll· 
ot,tır. Yeni 'kançü&r Aoki l1ız&1mkU 
Stımplon ekJl'rl"C3!1t! Pıuiıılen r;clml:;ı, 

aetıı.ret er'k nı tv.rııtın<t1rı ı.:ır:ılıın

mı~tır. 

( Baı tarafı 1 incide) 
ı;üııh•rrlı; f ıı&iJiz t;ıhtı'llr.l\irl"ri tsı.
rRfmdan toı pillcprın Jlsi Al.xı~41n 

\·aımnı, Altn:ınyaya demir mndr>ni 
ruı.klcdiyorlımlı. Alman ıunlralliği, 
bu torpilleme vak:ılarrnı hn.bor a. 
ltr almn.z. bü •iık bir tcliışa d~ -
mü§, vapm larrnn en yakrn bitaraf 
\'cyahut Alman limanl:ırma iltica 
etmeleri için emirler vermiı;Ur. 

::--;on\'t;<.;1:\ 1xmı.n:r.ır.Yt 
l'ROTJ:..'\TOSU 

I.ondra, 2i C.\. A.) - ln;::iltc
re hükumetinin ancak üç h:ıfta 
&0nra Non·eçln protesto notıılsı.n • 
na ccvab \'Creccği znııneı:lilmekte. 
dir. 

Paristeki Sovyet 
elçisı 

"lngil.!7. t:ıyyı:ı olcrinln Non•cç 
hitarafhğrnı fö 1~1 t'tml']Pril!dC'.n 
dolayı .. Nor"C'ç; hlikitmtti t.t:n\fın. 

dan Londtııycı verilen nota ile 
Eritanya baltri.resinln Non•cç ka
ra mıl:ırx bitıır:ırlığmr ihlalinden 
dolayt Yerilen ikinci ıırot.c.sto no
tası, in;iliz matbualmda luıraret
li mütalc.:ılara mevzu tcııkil et-
mektedir. -

'1irc.;ok gazctc.;:r, İngiliz bahri. 
rcsiııin. a.blokn~-ı alddetlcııclirmc:rc 
ve Almanyayı Norveç mılarını is
le H~ gibi kullanmaktan menet -
meye karar \'erdiği mUtnlcnmm ile
ri F.lirmektedlr. 

Apa.ı·tıman hırsızları 
8 saatte yakalandı 

ncyoğ'lund:ı. kUçUkhcndclc sok;ığm. 
da. 45 numarnlt npa.rtmıanm d!Srdün

( Ba, tarafı 1 incide) 1 cU k:ıtınd:ı1d m:ı.dıım '.Mııryanın dııl· 
Y~indc harp W('S\llü ntglllzler ile r esine pencereden hırsız &lrtlll~ vo 
f"r!;n.ınzlann Anupanın rtmall ı:ıarkl- 830 llrn rara ile muhtelit nıUecvherat 
&inde p&rlatmak jJitedlklcıi h:ırp oc""' ço.lmx:tır. rollş derhal tahk~atA 'ba§· 
tmm sl:i:ldürUJdtit;UnU.. beyan ediyor- lam~ \'C &ekiz eaat i~dc hırsızm 

du. I>'ranoıı: ıı:uı.sUrU bu telgra.fm çc- hUviyetinl te:ıp!t <ıd"rek :,'2k&lıımı:· 

lt!lmestne mll~udo dınemı,ur. ur. Jrırsızm .Mclımet ogıu Şlll.-rll o1-
Sovyet hUktlmetl, 20 mıırtta. .F'rtın- duğu anlqılm~ ~·c ın.ıçunu iUraf et· 

ııarun bu teşebbUsUnc cevap vererek mı~ur. ŞUlu1lııUn 15 gUn enel lzmlt· 
ı_.•ranı;anm bu talebini haklı ve \•arlt te ııckercl Fıılkln dUkklmmdan yapı
~rmecliglnt ,.c nuı.anuı!ih 1;·rıın.sa lan ıınra. hır&ı:ı:lığ'ının d:ı !nill oldu· 
Sur1ti mergup blr ph:ılyet telAkkl et- ~ ~it cdllmlııUr. • 
mediğitıe göre vul!e!lno nihayot Yer-
diltinl bildlrmi~lh'. Umumi muvazeneden 
Yabancı sulara gidecek ı yapılacak yardımlarda 

gemilerimiz tenzilat 
Y11.bancı r.ulanı. ıc!cr ctmelc istlyen YU\"ru:cncl umumiyedcll ~ardım 

TUrJc gemilerinin var.tyetlni tet'klk et- gören mUcsııeaclere• önUmtlzdeid ma
nıckte o!nn komisyon dlln İstanbul il aenc içinde yapılacak yardım mik· 
mmt4ka limM retallğlndc toplnnmt§· tan hUkjlmctço tenzil edlln1l~tir. Bu 
tır. Komlsyo:ı armatCrlcıin ''ckAlelc karardan yalnız Kwlay i11t1mıa edll
ynptıklan ınüracaatırırı tetktlc ede· tnlştlr. TcıWlAttan sonra. yapılacnk 
rel: Türk gemilerinin harlco seferi yardım :miktarları §ISyledir: Dnrüıı~· 
kararnıune lle menedilmezden evvel !akaya 50 bin, çocuk r.slrgf'mo kuru· 
mtitte!llı:lerc klnı.lıuımr~ olan gemile• muna J6 bin, Kı:zilAya 15 bin, beden 
rin mukavele mUddctleri bltlnocyo tcrmycsi gcnf'I direlrtlirlügttne 572. 
kadar ~ ferlcrine mtlııaade edilmesine bin, mllli iktiaat '\"C tıı.sarru.C ccmlyc
karnr nrmifUr. Komtsyon ayni m· tine 9 bin, Anadolu ajanınna 100 b!n, 
nıanda. dahlll ihtiyaç olmadığı taıcd:ı- "l'ilrk dili tctkllt 1<urum11nıı. l 1 :5 bin, 
<!e uzun müddet klralru'ımamalt, yal- Türle tarih kuı·umun& 118 bin, Ankn
nrz 'l;fr tek ııcfor y:ılJmak Ur.ere diğer ın şehri imar mıı.srıı!ı olaro.k Ankara 
Tilrk s-cmilcre d ecıı=b! :ı-;ıltıra git- belediyesine 115 bin, idarelere ı mll· 

mP.k rnQınıadel!i '\"erecektir. Bu iki ka· yon 200 bin Hm. 
rar dün \'eltt ktc b11dirllm4'tlr. -------------

Hoca;ıa~a Maliye Şubesi Tnlı.. 
ıiJ Şefliğinden: Tekirdağ iskeleıi 

yapılıyor 
Tekirdağında y~rım milyon li· 

r.a sarfü 7 ayda yapılacak olan 
büyük iakelenin inga.atı ihale e -
dilıui~tir. İJ11Uta bir nisanda bq 
lanacaktrr. Bu in ·nat icin iskele 
civ;ınndaki 27 ev istimÜl1t oluna· 
caktır. 

Şubemize kazanç vergisi bor -
cunC!an dolayı haczedilen ve 
Çemberlitaıta Must.ıı.fanın gara -
jında bulunan Stud Bakcr marka 
müstamel bir adet kamyonet 
29..3-940 eum& enna sa.at cıo) 
da satılacaktır. Taliplerin mezkur 
gün ve saatte, ı;;atıs yeri olan gır 
-~i"'<l htıltınmaları i15n olumıı·. 

"- Bugün. hU~w;T,&)9 
sız millctiııe t:ıl\di,tt\ .ş ~ 
tifak lıuııu!Unll tcllle Jl~_..ôe )f$ 
\·e bütün partiler IW'~ ,_; 
kabineye iştirok tC~~ ~
dum. İttifak, icr&JI r 
&ni kar§tlryı:ı.cal<~t~ 
lıarb ort.umds. JJ1.U ~~ 
§l'n bir hükfuncl Jll" 
memesi 12.r.ondıt. d~ı~ .ı. 

Kabine dahilinde •'~ Y 

müteşekkil bir ııa;rt' ı-crO ~'"') 
cuda. getirdim. ?Jiiz.a>~ 9' 
dir ve hru-ekeU: ge6,ı1fl) ıJf• 
fazla değildir. 1 şşr. _.ı-iJI t 

hlı- andır. YaziyC~rd~ıı :.~1 
m.'lrtmda, .AlnUU1 ııd- r' ,.J 
girdi ] 938 n1:ıtl' ~ ~. 

, ı•rr$~· 61• 
1~39 martındıı •1aıaıı 
mele girdi. 1939J~·ll' '.ı.61 
yctlcrin orta.kı.ıa·~io ~d 
parçahyarıık yaJ10ldb"" ~ 

N'ihaycl FiıılA~crl~ 
gördllk. Düı;m81Ul1 ~ ~~ 
)'iimcsine, böylo bO> i~ ~ 
~i. böyle bir rdif111lı ,,,,~ 
:ı:anı altına ntnıa9ıııa1tc<:C1' km;ak, hUrrh-ct l> 
bitecektir. _:teŞi 11cf 

I:fük~metin \°8LJ.> 

harbetmektir. cciJftıi ~ 
Kuwem bir t ~ '"ııt 

askeri ~eflcre, "" J Jıt').Jı ıJı 
ıı.skcrleri.miz:n k~J.11~~ 
memek imuıunı "ut!lJt 
kat bu ı;ayret, b 

ynpılınal:~ıı:· . ld JJ~!.::ı. 
Bunun ıçindir Jl~ ~ 

sini ifa et.melidir· ~o>~~ 
ke:ü yerli yerine uısı ~ 
ınUU gayrete Mtf~ 
dcnlcr çiğncnecektil'~ 
Başımm dik tu bO~ ~ 

do~ )'iirüyeliın ,..., tıJ!l"' l!i 
değil, bir :mu~ ,.,-, 
ruhu ile, o iırı ~ 
gelmek için ha%1l" ~ j 
lirn... ;).~ 

YugttalaVJad•~ 
Iar talim ... djdı ~ 

cagrı ~ol 
Buı;ünkU l;onvaDIİ~1'tl' 

ıav>•alı •rurı-ıerderı rn t.ır· ,'. 
hacir kafiles1 C'eı.nıll ft1": ~ 

.Muhaclrle.r elli ~·ıs. " .ıfil 
• 11~ w--__~ 

kell,flerln 45 gtınl pi if'....JJ 
içlıı askerlik va7!.fe ,.JSlıor."' ~.J 
dıltlnmu, bu 5tıl taıs1 ııttı pr,,1 
ynhate çıl~8 )"!Jr~ ,;'I' 
birçok Türklerin ,na, .:l 

nı • 
zeı e bazırlıl• yaP• ~ 

.t!C:ylemi§lepiir. ~ ~ 

Ekıpres i~ıc:;._;_l' 
Bugünkü SelllP1~ ~ { 

rist&ndıı :ınaldne51 ııtıı1 1 

1' "'e 
;!ört s:uı.t gcclltcrr 
Ur 



Çe\1rcn: Efdal NOGAN 

~ ~lllJ 125 -
' ~it ''lladı Ha . "' . k b. .. r ~l . itle il b tın agz ı garıp, çarpı , ır gu-

eti 'rtık eh Urkuldu. Çünkü sağ yanağının ada-
L ~Urt 1 ,_ • areket etmiyorlardı. 
ll:llıı,,~nı kel 1 

:ıı :;11111 Yokın 1~ .emeğe me- - Siz değil daha fazla ruhunuz 
.l:İkiııci nöbet~'· Bınnci nöbeti burada olacak, şu halde. 
~ rııa bıraktı ı de onda müthiş 

il.... 0:du. Oğı · Bunu ilk anlayan - Uf! D~aki o hasta· 
-~~elir g~b.en 

1 

sonra 0 biraz hk rieyse beynimin düşünen, mu· 
~~ Y . ı oıınuş, Mod da hakeme eden kısmına dokunma· 
~~(Od ~eğe çalışmıştı. 0 mış bulunuyor. H~a düşünüyor, 
~ Yatnu unla konuşmuş sol muhakeme ediyor ve hatJrlıyabi· 

~ ~'ap a' ş olan Kurt La;sen· liyorum. Bu hassalarım da orta 
~ 6bQrıaJnaınrştı, Sonra Kurt dan silindiği vakit ben yok olmuş 
~ lıJt larata dönrnu~ sol k • olacağım. Ruhu nerede bunun? 
i1i1't~ aYnhnca Mod u İstihzalı bir kahkaha attı, son· 
~ ~ hcnıen cevap ve~n ra, daha faz!a konuşmak istemedi· 
-~ban Yukan koc:arak b ş 1 ğini göstermek için sol kulağını 
A .. -.. a Yeti§tirdi. l> u yastığa çevirdi. 
~~ lrıdun ~ tıraraıc • Yastı~ı sol kulağı· Mod ve ben ona 1rız olan o S du onunıa konuştum. rr:üthiş ~ibetin sıkmtısile mah· 
~Ut b Yd\lğunu anlatan bir mUl olarak tekrar işe ko}'Ulduk. 
~ \ll\lntnadı. Yastığı sol Sanki yaptık!annın cezasını çeki· 
'kaldırdığım vakit sua· yor gibiydi. ikimiz de derin, cid· 

' ~P Verdi. di düşüncelere dalmıştık ve biri· 
~~ kl!l~ birimizle nadiren fısıltıdan yük· 
" ,, din satır old~u &ek sesle konuşurorduk. 
ı~'ia · Ye sordum. 
'bı. fakat k 
h.. ~\'t• .ı· uvveUi bir sesle· 
~ ~ "IYe • 
\ la katsa .~vap verdi. Sade 

lutuıd 1Yl· Bütün sağ ta· 
LI' ~ u~·. Vücudumun o kıs· 
~ vt koı~rnıu, gibi, sağ ba· 

' u ktrnddatamıyo-
' h Ue SOfd ou da uın: 
~ bir hile rni? 
' ııı sauadı . 
a 1 bir ıu:·.' lia5ın ağzı garip. 
il, tanı Utnse.rne ile burkul· 
~dU çiltnanasile çarpık bir 
-"fi a~ık ~il sa~ yanağının 

reket etmiyorlar-

0, l{ 
~lk U:dıın son oyunuydu. 

' 'llnıeliyim Bı"r daha ~ ~'Ceğirn. . 
tttır battaniy . 

~lı h..~iği soı :~~ltm~~ hhela: 
~tı~ırnı ır.•na şup 1 

y ,_ anııyarak: 
~ aı;ıız b' 

it ~\'e ettt tarafım inmeli, 

~ ' l<~~an gelmeliydim, 
ı:ı san.... e o kadar kuvvet 

Y;ı.'l -~.ror0um. 
den~u 11~ ~ e, Yan merakla: 

a, 0e<:!en? diye sor· 
!fa . 

.ıı a~ 
~ ,f>Zı Re 
ı;:_ ıJe biik ne çarpık bir gü· 

\ı. '\ıd ~ üldü: 
.-~ ı .... _.canıı , __ ,_ 
~ 0~~ o .. ı.ıcuı;, yaşar ve 
t .trı bu~~ sonuna kadar ma· 
, .. ,.}'Ul:na( . ~rça ı kalmak 
~ ist . ıçın. Herhalde böy 

~~Yordum. 
.'.'it bj tıı Sllkt" 
~ ~ t ~bb ı; daha doğrusu 

iilb.!z ~l o!ste bulundu, çün-

~~esi gib ~ knnıldadr. 
1
• 

1 0 rnuz silkişi de 

~tı~. 
<li}' ıni na . 
~)t ~ Sıl izah ediyor-
\~ Uın. Hastalığın kökü 

' l)İ!>ı~"ap V"'-l• 
:ı .. :"'i .... \.il: ttıı~; da. O 

'\.""'~ bır~i bu ~enhus ba' ağ· 
:\>t:..._ -· tUrıu . i üzerime. Se

O gec.e onun başucunda durup 
ne }-apacağımm düşünürken o: 

- Artık kelepçeleri çıkarabilir
siniz dedi. Korkmayın artık tam 
manasile inmeliyim. Şimden son· 
ra yatmaktan vücudumda yaralar 
olacak. 

O çarpık gülümsemelerinden 
biriyle gülümsedi. Modun gözleri 
haşyetle büyüdü ve başını çevir· 
meğe mecbur kaldı. Mod ona bak· 
mak mecburiyetindeydi· Onun işi· 
ni azami derecede kolayla~tırmak 
arzusile: 

- Tebessümünüzün çarpık ol· 
duğunu biliyor musunuz? diye sor 
dum. 

Büyük bir sük<ınetle: 
- O halde şimden sonra tebes· 

süm etmem, dedi. Zaten ben ae 
bir gayritabiilik hissediyordum. 
Sağ yanağınmda hiç his yok. Uç 
gündenberi sağ tarafımda kru, ko
lum, kah bacağım zaman ıaman 

u~şup duruyordu. 
Kısa bir sükQttan sonra: 
- Demek çarpık gülümsüyorum 

ha? diye sordu. O halde bundan 
sonra içimden gülümsüyorum 
farzedin. isterseniz siz buna ru 
humla gülümsüyorum deyin. Me· 
sela bilin ki şu anda içimden gülü· 
yorum. 

Birkaç dakika hiç ses çıkartma· 
dan yattı. Düşüncesinin sevketti· 
ği hayal~ta dalmıştı· 

(Devamı var) 

c.: 

l!), ~, ..... _. izah ed . 
~~ b· ~'<IStaJ emıyorum. Balık meraklııı (kazazedeye) 
~.~ bj~ ~~ iledir bilmez· - Bu civarda balık var mı?. 
~ ~· ~~ 1

: sey oldu. Her-
~ ır ~ ' hır ur, Yahut ona 

ti' "P lll \'ar. O h al k , ntı!.,_ -~keıl . ast ı ney 
~~ '<IQ 1-p .... enıne hücum ooi· 

• lh .. , " ... ,11rj • 
~" ıi'<lllvedi ~or, acıdan öldü· 
"l\v itteı. Yor. 
~ "et 
~~·or, dt(J· \'asıtalarmm da 

e anı ırn. 
f du,. il§ıh~·or d..,;ı· t . 
~ • ~;·}'a ile " · l:YI. şın 6-·>- ' ,_ olan irtibatım 
'~i.{~ 1( ·r 
~.ij . \•e h 1 ırken burada 

<lırtı,,,,_ er olanı b"I eği , r l'l c -~rtncı ı ec m. 
~~ıf:/a ~·ok. a, dü§ünccmde 

't~llı 1llt ilrtık . 
llQ~~ <!<la ~itgid g~ı:nüyor. Ku· 
~ "'l!.la ~<ırcı ed e ışıtmez oluyor. 
ı~~.0tı~~ ~ kısa bir za· 
, lt~<~'l fıorıu olacağım. Bu· 
~ ~ ~. dQ ~ kadar ıihnim 

lllı_ ~~ ~nece~im; 3czi· 
1 e hile burada ya 

SPORCU iMiŞ!. 
Müdür (yeni daktiloya) 

Süratiniz naııldır? 
Daktilo - Feoa deiıldir, yÜz 

metreyi ız aaıniyede alnım. 
--= ttalyan karikatürü -

fi A B E R - Akıam Postaa 

-11s-
Gey§8lar geyfa olmazdan evvel, çiçek bağlama
sını, çay hazırlamaaını, danaetmeyi, müzik, çal
mayı, şarkı söylemeyi ve hasılı insanı eğlendire· 

cek her §eyi öğrenirler. 

Geishalann merkezi, Simbaşi J binaya hiç girmiyorlardı, fakat ge-
mahallesinin allmeti farikasıydı.. ce gündüz heran ve saniye bir tı
Bu bina, küçük ahşap evlerin ara· le/onla bulunabiliyorlardı. Onlar 
sında bulutlara kadar yükselmiş· geisha evlerinde, analıklarının 
ti, camdan ve demirden inşa edil· yanlarında oturuyorlardı ve bu a
miş bir para mabediydi, yedi kat nalıklar da evvelce genç vı tüzel 
tı. Burası geishalann iş bulına· oldukları zaman bizzat geisha idi· 
n için teşkil edilmiş bir müesse~ ler. Akıllı ve tasarruflu yaşıyarak 
idi. Bu asri zamanda bir roman· biraz para biriktirmişler ve şimdi 
tik. genç geishalara analık ediyorlardı. 

Geishalar da romantik değil miy Bunlara karşı pek iyi ve samimi 
di? Bunlar da eski Japonyanın es idiler ve onların terbiye ve tahsil
ki kültürünün bir parçası değil mi, Zerini idare ederlerdi. Onlara elbi
\·e hatta en nazik bir kültürü değil seler alırlar ve kendilerine nezaret 
mi, bunun A vruparun tesirlerinden ederlerdi. Pek yübek olan tahsil 
müteessir olnuyarak belki daha ve terbiye masraflarını öderler ve 
çok asırlar yaşamıyacağını kim güzellili bozucu meldnkoliklerdtn 
iddia edebilir? Geishalar geisha ol· kızları mümkün olduğu kadar u
mazdan evvel, çiçek bağlamasını. zak tutarlarda. Ak§amdan sabaha 
çay hazırlamasını, dansetmeyi, kad(IT merltezdeki telıfonl(IT çalışır 
müzik, çalmayı, şarkı söylemeyi ve çayhanelerden aldıklan siporir 
ve hasılı insanı eğlendirecek her ltri derhal analıklaro bildirerek 
şeyi öğrenirler. Bu dünyanın ne- gti.shalara i~ verirlerdi. Ay sonun· 
resinde vardır? Bunlar da birer da da mnkez çayhane ile hesap 
kültür eserleri, birer kültür çiçek· görür ve her kmn ay içindeki ita· 
!eri de~l midir? tancı ktndisim santimi santimine 

t,te bu sevimli, rnahlOklar, geis· vırilirdi· Zaten analıklar da bıma 
halar, burada birer eşya parçası pek dikkat ederlerdi. Btlnların ı"k
gibi kartoteklerde kayıthdırlar ve retleri de kızın yaşına, güzelliğine 
bütün öğrendiklerini eskisi gibi bir göre bir tarif eye baflıydı, kezalik 
ideal için değil, bir maddt kazanç terbiye vı tahsili, elbiseleri, üze
için satarlar, fakat onlar bunun hiç rinde taşıdtlı kıymetli eşyaların 

de farkında değildir. Çünkü onlar da bu tarifeye bir tesiri vardı. lş
da artık para kazanmaya birer A· te bu geislıa ticaretiydi. 
let edinilmişlerdir· Ve bir semıa· Muavin İshiga süt gibi beyaz 
ye gibi kullamlİrlar. Bu mahalleye hasırlarla döşeli merkeze girmiş· 
hakim olan bu binanm ~phesinde ti ve bir minder üzerinde bağdaş 

göze görünmiyen harflerle bu mak· kurmuş, oldukça şişman ve telefon 
sat açrkça yazılıydı. Dairelerde la meşgul olan yaşiıca bir adama 
yüzlerce küçük levhalar üzerinde yaklaştı. Bu adam burasının baba· 
gene yO.zlerc.e isimler yazılıydı ve sıydı. Baba telefonu kulağından 

her levhanın kendisine mahsus bir indirmedi ve lshiganın kendisine 
yeri ve canlı bir sahibi vardı. Lev gösterdi~i zabıta \'csika~rnı görün· 
halar yeıin<le değil de dolabta ce derhal te!donu kapadı. tshiga 
mahfuzsalar, bunlar herhalde bir kendisine: ''Henüı yeni gelmi~ Ki· 
evde meşguldüler. Levhaları bulu· ku isminde ..... bir geishayı aradı· 
nan geishalar da erkekleri eğlendir ğmı söyledi. İhtiyar derhal telefo· 
mek, vakitleri hoşça geçirmek üze· nu açtı \'e biraz sonra bir hademe 
re bunların emirlerine Amade idi· elinde bir leYha ile geldi· İhtiyar 
ler. Bu herhalde bir çok çayhane- ·bütün çehresiyle seviniyordu ve 
ter için de en pratik ve en iktisa- merkezdeki intizamdan dolayı mağ 
di bir şekildi, çünkü çayhaneler rurdu: 
mahdut miktarda geisha bulundur- "- Size hizmet edebilmek ~ere· 
mazlar, müşteriler gelir de geisha fine nail olduğumdan dolayı pek 
isterlerse derhal bir telefonla iste memnunum. Kiku isminde 15 yaş· 
dikleri kadar geishayı merkezden lannda hir kız yedi haftadır biroe 
tedarik edebilirlerdi. Sonra her ka1,Uıdır. İşte buyurun adresini 
müşterinin de zevkine ve arzusuna ve eğer oraya kadar teşrif etmek 
göre ... ve böylece fazla masraf da ltitfunda bulunursanız, kendisini 
yapmazlardı. de orada bulursunuz!., 

Geishalara gelince bunlar da bıı (Devamı var) 

intikam 
Kadm, oğlunu gösterdi: 
- Ba.km bayancığmı, oğlum ne 

kadar bUyüdil. Boyu babasını 

g~ti bUe .•• 
- Maşallah ... 
On beş yaşlarında kadar olan 

çocuğa döndü: 
- Memnun muaun oğlum bU

yüdü~den? 

- Tabii efendim. Şimdi ba.bo
mm eski p&ntalonlarmı giymiyo
rum. Ba.be.m benim eski pantalon
Janmı giymeye başladı. 

Meal ek 
- Meeleğiniz nedir! 
- Muhteri. .• 
- Ya. .• Ne ihtira ettiniz! 
- HenUa bic;blr şey; arıyorum. 

Kanape 
- Komedi Fransez lçln Tcpeba

ımda bir koltuk bir gece l~in yt.di 

buçuk liraymış. 
- Vay canına! Bir kanape klm

biJir kaçadir! 

Tabiatın verdiği ders 
.- Sümüklü böceklerin aile ha

yatında en mca'ut geçinen çift ol. 
dukla.rı muhakkaktır. 

- Nede11! 
- Çünk1l kan koca ayn! evde 

oturmazlar, tabiat onlara ayrı ay
n nler verm.lltir. 

Dikkatsizlik 
Adamcağız yorgun argm evine 

dönmüş, pijamalarını giymi.~, bir 
koltuğa gömUlerek gazete okuma. 
ğa. koyulmuştu. Bir mUddet sonra 
kansı hüngür hUnı;ür ağlamağa 

ba,laymca hayretle ona baktı: 
- Ne oluyorsun'? 
Kadın hıçkınklar araısmda cevab 

verdi: 
- Sen artık beni sevmiyorsun! 
- Allah Allah! Buna nereden 

hUkmettin? 
- Sözlerime dikkat bile et.mi -

yorsun ..• 
- Ne zaman dinlemedim? 
- Biraz evvel sana: "Bana 

kürk almak için üç yüz lira verir 
mlsln ?,. demiştim. Beni herhalde 
dinlcmiyordun ki derhal "evet" 
dedin. 

Saf 
- YilzUnUzde ustura kesiği 

var. Sizi hangi sersem traş etti? 
- Ben daima kendim traş olu-

nıın. 

Bedbin 
Jta.dm - Oğlumuz evlenemez, 

çok senem. 
Erkek - Sersem olduğu içirt

dir ki evlenecek. 
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- Reza.let olur. Muhakkak bir 
hediye göndermek ıamn. 

Kerima.nm bu 63ztlne kocasr Su· 
ad cevab verdi: 

- Ha.kkm var karıcığun. Ben 
de onu düşilnUyorum ama ne ya
parsın ld ay sonundayız, bende 
daireye gitmek için yol panuıı bile 
kalmadı gibi bir şey ... 

- M.aa~ma mahsuben biras a
vans alamaz mıomı ? 

- İmk!nt yok, avans alamam. 
Doktor ve senin iskarpin parası i· 
çin zaten avans almıştım. İdnıe 
müdürü nrtr!: prk nazlanıyor, bat. 
~ biraz da t:ıhlt!rat!'iz tavırlar alı
yor. Vcrecc~ini yU::de yilz bilsem 
bile yUztlm:i krzd•np avans ist'ye
mem. 

Keriman bu sefer işine öyle gel• 
diği için kocasına tam itimadı O· 

lan, fakat ha.re.anan paranın besa. 
bmı yapmıy:ın s:ı.f bir kadm tavn 
ta.kınarak sordu: 

- Avans alsan bile ronra ay 
başında elimize çok para kalmaz 
değil mi? 

- Hayır şekerim. Biliyorsun 
ld verilecek çok yer var. Hepsine 
verirsek zaten aylığımdan be;ı pa
ra kalmıyacak. 

Kerims.n bu kadar ince beaabla
ra tahammül edemJycceğfnJ anla
tan bir edayla ültimatomu vereli: 

- Mesele ay ba.5mda elinde pa
ra kalıp kalmamMmda n"~il. bedi. 
ye göndermekte... !nsanm krz 
kardeşi evl~nir de hed'v-. ~1l.,der-

mez olur mu? Bizimki•i de reza. 
!et. Ama sen kendini n11.1.a çeki
yorsun, senin krz kardeşin ol"aY· 
dı da evlenseydi hediyEt_ gönder • 
mek için herhalde para bulurdun. 

Suad yorgundu, o mrada bir 
kavganın ta.dtru çrk:ı.rabilecek bir 
halde değildi. Kar.:smm attrğı do
fiyi kabul etm.fyerek etrafına ba
kmdı, sonra t~roddild içinde: 

- Şu saati versek, dedi. 
Kamı heyecanla ~rdu: 
- Hangi u.a.ti? 
- Masanın üzerinde duran saa-

ti cmıun. 
Keriman, s:ıate dofrn endişeli 

bir MUtr attı. O Mat evlerinJn 
hemen hemen yeg!ne sUsilnU teş
kil etmel,teydi. 

- Hayır, haytr! SaatfmW ver. 
mem! 

- O halde ne hediye edelim? 

• • • 

Yusuf, hediye ku~ile beraber 
getirilen mektubu okuyordu. l{a.n
eı sordu: 

- Mektub kimden? 
- Ktz kardeşin Kerimanla ko-

casından ... Sonra okursun. Evvel! 
~u kutuyu açalnn. Baknlnn bize ne 
göndermişler? 

- Evet. EvvelA kutuyu açalmı, 
ben de merak ediyorum. 

Yusııf bU:rUk ekmek bıça.ğuu a
larak kutuyu açmak istedi, fa.k.a.t 
muvaffak olamadı. Bunun üzerine: 

1 ..._, ' 

Hamakta uyumağa alışmıı de· 
niz kurdu lw:ıula bir gece geçi. 
tiyor. 

- Fransız karikatürü -

- Bay d:ı:cktör, kanm bugün 

ıizden yarım gün izin rica etme· 
mi iıtemi~ti. Kendisile Beyoğlu· 
na çdop Ött'beri alacağa. 

- Maalesef imkinı yok. 
- Çok tetekkür ederim efeıı.. 

dim, AIJah ıizden raz.i olıun. 

o 
- Çekiçle açmalı, dedi. 
Gidip çekici getirdi. Bıçağı kutu 

ta.hta8ınm ara.sına eok:tuktan eon
ra çe~le vurdu. Kutunun çivile. 
ri yerinden bile oynamıyordu. 

Kuvvetli bir darbe daha! Hay Al· 
la.b milsta.hakkmı versin, çekici 
parmağma vurmuştu. 

- Ruturu kasa gibi muhafaza 
altına almışlar, diye söylendi ve 
o aralık dikkatsizce bir hareketle 
kutuyu yere dil,ilrdü. 

I<nnsı haykırdı: 

- Ah Yusuf ne yaptm '? Bece
rcmlyccektin de ne diye bu ~e 
burnunu soktun? Kaprcıyı çağır· 
saydı~. 

füıprcı ç:ıığırıldI ve kutu açtırıl
dı. İçinden kınruzt ve gtizel bir va. 
ronun parçalan ve bu yüzden y&
ni evliler arasmdcı mUşterek ha
yatlarmm ilk ka\'gası çıktı. 

• • • 
Keriman ı5öyleniyordu: 
- DUn gece ecn horul horul u

yudun ama ben gllzUmU bile kırp· 
madnn. 

Suad sordu: 
- Neden ayol? Hasta mıydm? . 
- Sen de ama geniş yüreklisin 

Suad! Tevekkeli değil böyle genç 
yaşt.a göbek bıra.kmağa başla.dm. 
Neden olacak, hediye meselesi... 

- Artık o mesele h?'1"'dildi va, 
ne diye kendini Uruyorsun? Biz 
de evlendlğim!z zaman teyzenin 
gönderdiği hediye kutusunu açtı. 
ğnmz ıaman içindeki vazonun iki 
parça olduğunu görerek Uzillmli§
tlik. Fakat evlenm<'ği taklp eden 
günler zarfmda Myle blr UzilntU
niln uzun ısilrme&ne imkan mı 
vardır? 

- Ya hUemizin farkma vanr
Iarsa; 

- Yok canmı. O tara!tan hiç 
merak etme. Biz "teyzen bize va
zoyu kmk olarak mı gönderdi?,. 
diye hiç §ilpbelendik mi! 

Nakleden: F. KARDEŞ 

~! 
Atletizm 

Evvelce de bildirdiğimiz gibi 
Mısır - Yunan • TUrk milli atlc· 
tlzm müsabakalan nisanın son 
haftasında Kahircde icra edile. 
cektir. 

Törk milli atletizm takımı ni· 
sanm 27 sinde Kahirede olacak· 
trr. 

Atletlerimiz bu haftadan itiba
ren bu milli temasa hazırlanmak 
için antrenör ve mütehassıs ar -
kadatları Naili Moranın nezareti 
altında sıkı antrenmanlara ba~la· 
mışlardır. 

---o-

Basketbol maçı 
Bu ayın 29 uncu cuma gec~i 

Galatasaray klübü lokalinde Ro· 
ber Koleç ile Bozkurd ta.kımlan 
arasında bir basketbol revanş mü
sabakası yapılacaktır. 

27 .3.940 Çarşamba 
12.30 Pragram ve memleket aaat 

ayan, 12.35: Ajans ve meteoroloji 
haberleri, 12.50: MUzlk: Muhtel!! şar
kılar (Pi.) 13.30/H.OO: Mlizlk: KOçUk 
Orkestra, 18.00: Program ve memlt. 
ket saııt ayarı, 18.05: MUzfü: Fnsıı 

heyeti, 18.-40: MUzlk: Halk TUrkülerl 
Malatyalı Necati ve Sadi Yaver Ata
ma.o, 18.5:5 Serbeat saat, 19.10: Mem. 
leket saat o.yarı, Ajans ve meteoroloji 
haberleri, 19.30: Konuşma (DIJ poll. 
tıka h!\dlsclcrf), 19.45: Mllı.lk: Halk 
TUrklllcrl ve şarkılar. Okuya.o: Mef
haret Sal?nak: Mahmut Karındaş, Ra. 
dlle Ertem, 20.30: Ten.ısU: (1) Dir 
Tcllkkl ınescleıd (Yazan: R. U. Joy. 
cc), f:!) Taksit: (Yazan: A. B. Wll. 
llams) Plycslcrl Nakleden: L. Nezih 
Manyas, 21.00: Serbest ııaat 21.10: 
ı-.:onuama, 21.30: Mtız!k: R!yasetl
cumhur b:ı'ldosu. ~2.15 Memleket snat 
ayarı, Ajanı haberleri; ziraat, Es. 
ham - Tahvl!At, Kambiyo - Nukut 
borsası (Fiyatı. 22.35: MUz1k: Cu. 
tmnd CPI.) 23.25/23.30: Yarmkl pro. 
gram ve kapanı§. 

~ERİR TİYATROSU 

tııtıkW caddesi Komedi 
kısmt: Ak§&m 20.SO Oda 
Yanlq1lk1ar KomeclyMı 
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F O S F A R SOL, Kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarla cıklan tazeliyerek çoğalhr. Tatlı iştah tem~ : 

Vücude deva.""Dlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranlan, uykusuzluğu giderir. Muannıd fi 

hazlarda, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma nekahatlerine, Bel gevşekliği ve ademi iktictard-

kilo almakta şayani hayret faideler temin eder. 1ff,1ı 

FOS FA R S O L'ün diğer bütün kuvvet ,urublanndan üstünlüğü DEVAMLI BiR SURETTE KAN, KUV 
IŞTIHA TEMiN ETMESi ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir._ 

KAN, KUVVET iŞTiHA şurubu Sıhhat Vekaletinin resmi musaadesmi haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR 

•• Umumi Cnraht, ~lnlr, Dlmağ,f:stetlk , KRdın doğ"nm mUteha,.111111 •• 

BiRiNCi SINIF OPERATÖR 1 
Dr CAF~1~ s!-.~ Y1r.\~~\~~·~NKAT 

Şişli Cerrahi Kliniği ı 
~i~U mıı~d:ını '\;o. 201 Ti'!: 800!.IS :ı oohları il den 9 R K. Meccanen 1 

Sayın müşterilerimize MüJOE: -
Subık Ş \MU \'il yanan ATA ATABEK mağazaıımd:ıkl fıınllıl TUlKO

'rAJ, çama.5ır, vcsalr TUIL\Fl\'E ~ı ltıerlmlzl ayni ııırada sabık Tayya

re plyııngo ınlıdılrheti blrıa ının sağ tarafında 47.2 No. da bulabllll':'!lni7_ 

iL\ YRI KOYU:SCU ......................................... 

ADEMİ İKTİDAR 
vo BltLGKVe~KLieiNIE 

1 
Tabletleri her eczanede bulunur 

P,...t,. lcutuıu 1255) Galata, l.taııbul 
'•ot9 ,~ ......... , 

~ ................ ~ 
O r. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKtM 

Dahiliye mütehassısı. 

fstanbul Divanyolu. 
No. 104, Tel: 22398 

._ ... mee .............. . 

r Corıık llekım ! - ,

1 ~~~1!~~~'~11ı~~~~~~~~u. 
Pnz:ırdan maada her ~ün 

s:ı ıı l 15 den ~onra. l'elf'fun 411 ll!i 
-................ .. 
, ' Dr. NECAETTlN 1 1 

ATASAGUN 1 
1 

Sabahlan 8,30 n kadnr. Ak· 
şamlan 17 den sonra Laleli Tay. 
yare Ap. Daire 2; No. 17 de 

1 hastalarını knbul cdl'r. 
.:elefon: 23953 • .1 

r .. 
Dr. KEMAL OZSAN • 

Urolog Operatör Beyoğlu Is· 
tikini caddesi 380 numaralı 
Ohanyan apartmanı Bursa 
Pazan iiıtü. Tel: 4.1.2.JS ... 
Askeri 
Kamus 

Herkese lazım olan 
mühim eser 

Yeni çıktı 
ıltı~ \t'rl: \."AKii Klta~\·I 

VAK iT 

1940 Cep 
Almanağı 

~lfikcmmcl hir tak\ iııı. hn "~ 
müracaat ctlllchile<·<'k ~iiz<·I 
bir rehhel"; C:U snyfnlık hu Al 

11ıküdar iklncl sulh hııkuk mahke
m~"ltlnden: 

940/86 
ÜskUdardıı Hamı:a Faklh mahalle

sinde aı;;ık tUrbc caddesinde 63 No. 
it hanede hizmetçi iken vefat eden 
Koçana muhacirlerinden Fatmadan 
alacak ve borç lddlaıımda. bulunanla
rın bir ay ve veraset iddiasında bu
lunanlarm da Uç ay içinde vesaiki ı 
kanuntyelerlyle birlikte mahkememi
ze mUracaatıarı ve aksi takdirde ka
nunu medeninin 534 Uncu maddesine 
tevfikan terekenin hazineye tesllm e. 
emeceği il~n olunur. 
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SABAH, OCLE ve AKŞAM her 

yemekten sonra günde 3 defa 

Devlet DemiryoltarL ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlan 
Muhammen bedeli 150.000 lira olan 10.000 ton yerli çimento 

9-4-1940 salı günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek stiycnlerin (8750) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gUn saat 14.30 a. 
kadar komlsyon reisliğine vermeleri lamndır. Şartnameler (750) ku-
ruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmakta.drr. (2297) 

• • • 
Muhammen bedeli 3:100 lira olan 10000 Kg. Greıı yağı 5.4.940 cuma. günU 

saat (10.45) onu kırk beşte HaydarpB§ada gar blnaıır dahilindeki komisyon 
tarafından açık eksiltme usulile satm alınacaktır. 

Bu l§e girmek istlyenlerln 262 lira 50 kUru§luk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesnlkle blrllkte ekııiltme gUnU saatine kadar komisyo
na müracaattan IA.zımdır. 

Bu lıe alt oartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta.dır. 
(2366) 

-· 

mnnRj(tn flyntr yalnn 
10 knrıı tur. 

Her kitapçıda ve gazete 
bayilerinde bulunur 
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T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 
ikramiye Planı 

1 adet 2000 lira. = 2000.-llra 
3 " 1000 " ... 3000.- .. 
6 .. 1100 .. = 3000.- .. 

12 .. 2150 " = 3000.- " 
40 .. 100 " - 4000.- .. 
1:S .. 50 " o::: ~750.- .. 

210 .. 25 .. c:ı 1')250.- .. 

Keşideler: 1 Şubat, 1 Ma. 
yıs, 1 Ağustos, 1 tkinciteşrin 
tarihlerinde yapıhr. ,, ........................ _ .. 

Cumhuriyeti ı 
Bankse 

Türkiye 
Ziraat 

Kuruluş Tarihi: ıssg . 
Sermayesi: 100,000,000 Türk Lıral' 

Şube ve Ajans adedi: 265 ,ıetİ 
Zirai ve ticari her nevi banka muanıel 

Para biriktirenlere 28,800 Liıi 
ikramiye Veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarrııf~e~ d' 
:ında en az 50 liı'ası bulunanlara senede 4 def~~ 

kur'a ile aşağıdaki plAnn. gfiro ikramiye t1ft.ğıt J)r9 
4 Adet ı.ooo J.Jralık 4.000 ,, 

4 " 600 " 2.000 ,, 
4 " 250 1.000 ,, 

40 100 " 4.000 ,, 
100 " 60 .. :s.OOo ,, 
120 " 40 " 4.800 ,, 6' 
ı&o .. 20 ,, s.ıoo ıçitl 

DİKKAT: IIc~aplarrndnki paralar b~r sen~ırd 
liradan aşağr dUşmıyenlcre lkrnmlye çıktıgı tat. l ı,:J 
fazlasfyle verilecektir. Kuralar senede 4 de n~J(il 
ı BirlncikAnun. ı Mart ve 1 Haziran tarihlerinde ç 


