
S0N HAVAD • 
1 SLER 

Proje maliyeden 
Baıvekalete verildi 

Ankara, 28 - Mütekaid dul 
ve yetim maaşlarına yapılacak 
zam hakkındaki proje Maliye V c
kaletinden Başvekalete verilmiş· 
tir. Projeye göre mütekaid dul ve 

(Devamı 4 üncüde) 

I.ondr.ı, 28 (A.A.) - İngiltere Bankası tebliğ ediyor: 
1939 senesi b!dayctinde yapılmış olan itilaflar üzerine yakında 

bir İngiliz lirası kıymclinde ve yeni tipte bir banknot tedavül mcvkil
ne çıkarılacaktır. Şu halde iki nevi bir liralık banknot bulunacak ve 
her ık.isi aynı zamanda resmen tedııvUl edecektir. Yeni banknotlar, 
eski banknotlar ebadındadır. Yalnız rc!'imleri ve renkleri başka ola. 
caktır. 

Belçikada beş casusluk maznunu yakalandı 
Ilrifüsel, 28 (A.A.) - Brüksel adliyesi. bir ecnebi devlete Beıç:_ 

ka araz.iııini alfı.kcdar eden birtn.kım maiümat tevdi etmiş olmakla it· 
ham e<lilcn beş kişi hakkında tahkikata ba.~lamıştır. Bu beş kişiden 
iklı!i Belçika ve üçü de LUksemhurg tabiiyetindcdir. 

Altmark vapuru Almanyaya döndü 
ncrlln. 28 (A.A.) - Bundan bir müddet evvel Norveç sahillerin

de bir İngiliz harp gemisinin tecavUzüne uğraml§ olan Altmark va
P.uru, Kil ka.nalma girmeie muvaff ıı.k olm111tur. 

CiYANO - MOLOTOF VE 
RiBENTROP GDROŞECEKLER Mi? 

Muaolininin Bol§evik aleyhtarlığı Hitlerdeki ka 
dar elastiki olmadığı için Jtalya tereddütte imit 

Parla, 28 - Moskovanm son tekzl- ı mest ihtlmallnden baluıetmektedlr. 
bine rağmen, İtalyan matbuatı, Mo· Kont Ciaııonun naşlrl e!kln olan 
loto!un yakmda Berllne eeyahat et· (Devamı 4 üncüde) 

Macar hava kuman· 
danı Romada 

Başvekil Kont T elekinin temasları 
Yugoslavyada ehemmiyetle karşllanm 

Roma, 28 - Macar ~şvekili 
Kont Teleki ~ugün Papa tara
fından kabul edilecek ve akşam 
üstü Budapcşteye hareket ede • 
cektir. 

Diğer taraftan Macar hava 
kuvvetleri kumandanı refakatin. 
de erkanı harbiye reisi ve İtalya 
sefareti nezdindeki hava ateşesi 
general Mattei olduğu halde dün 
Budapeşteden Romaya hareket 
etmittir. 

Bu ziyaretin hedefi İtalya hava 
müste§an general Pricolo'nun 
ziyaretini iade etm<:k ve iki mem· 
leket havacılığının işbirliği husu· 
aunda hizmetleri görülen genera· 
le naip Horti tarafından tevcih 

edilen Macar Merit nişanınm 
"Grand Croix" rütbesini tevdi 
etmektedir. 

( Devann 4 üncüde)" 

Aksaray tramvay depo
sunda ve Beyazıttaki 

binada 

Bu sabah pasif 
korunma 

tecrübeleri yaplldı 
(Yaı:ısı 4 üncüde) 

Müttefiklerin Şarli ordulan liuman'tlant reneraJ Vet'pDd'ıa • 
önünde Berutta birkaç 1rün evvel YllPIJan lf~ 

mıtiatvn'rlK Mkırlll'L. 
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Böyle bir iğne kadının belinden yavaşça kurtulur 
ve aşağıya düşerse, siklet kanununa göre olduğu 
gibi dü§er, binaenaleyh iğnenin ucu kadının git
tiği istikameti gösterir. 

Pozolun bu cevabı verirken al· 
dığı tavır dersle doluydu, Jigliyo 
bu hususta aldanmadığını anladı: 

Kralın gayeye süratle •arrnak 
için acelesi yoktu ve yapmak için 
karar veımesi kendisine bin zah· 
mete mal olmuş olan bir gezintiyi 
vaktinden evvel bitirmekle onu - -
e~er dikkat edilmezse - hayal in
kisanna uğratmak muhakkaktı. 

Jigliyonun aklm..ı süratle bir 
çare geldi: Taksiyi uzakla5trmıalr. 

Ciddiyetle sordu: 
- Pardon, iğne yere açık ola

rak düşmüş, diyorsunuz değil mi? 
Ucu hangi i ~ikamete dönmüştü? 

Fazla ısrar etmedi. Taksi bu 
ıneselenin bütün tef errüatını tek 
başına keşfetmek gururunu muha 
faza arzusundaydı. 

- Bir dakika, diye homurdan· 
öt. Ben de oraya geliyordum, mü· 
him bir nokta bu. 

Dil çökmüş, iğneyi tam ibuldu-
1\ı yeri tespite çalışyordu. 

- I~ buldum, dedi. iz çok va· 
ıih.lğnenin demir kısmı yolun mih 
verine amut olarak dü~üş.Fakat 
ucu otel istikametinde değil, saray 
istikametinde açılmış· 

Ayat<ı kalktı. 

- Bu, beklenilmedik neticeler 
doğurur. Elimdeki bu iğne kadın 
lann sırtlarının aşağı kısmının 
yukarısında (bilmem böyle ifade 
etmek mümkün mil?) kullanmak 
itiyadında oldukları cins iğneler 
den. Bwılarm vazifesi Jüpün açıl· 
masına mani olmak ve düşmemesi 
icap eden bir elbise parçasını bel· 
de tutmaktır. Bu iğneyi daima, u· 
ctt içeriye gelmek üzere takarlar. 
Böyle bir iğne kadının belinden 
yavaş ya'Vaş kurtulur ve aşağıya 
düşerse siklet kanununa tabi olarak 
olduğu gibi düşer .Binaenaleyh iğne 
ucununun aldığı istikamet kadının 
gittiği istikameti gösterir. 

Jğnenin ucu saray istikametini 
gösterdiğine göre prenses ''Horoz 
oteli,.nden aynldıktan sonra geri 
dönmüş ve şimdi takip ettiğimiz 
istikametin tam aksine bir istika· 
me takip etmiş olsa gerektir. 

lki parmağını kaldırarak devam 
etti: 

- Fakat, bu nokta katt değil. 
Jigliyo itiraz etti: 
- Hayır, hayır. Katt, iyi dü· 

§Qndünüz· 
- Ben de o kanaatteyim. Bu· 

nunla beraber bir faraziye bir de
lil değildir. 

''Horoz Oteli.,de göründüğüne 
nazaran (şu gördüğünüz köydeki 
altına bina) en basit iş t8hkikatı· 
mıza orada başlamak ve onun ne
ticesine göre hangi istikamette gi· 
dec.eğimize dair ondan sonra der
hal karar vermektir. 

Jigliyo: 
- Hayır, dedi. Çabuk hareltet 

etmek lazım. Buradan ayrılınz. 

Kralla ben tahkikata körde de
vam ederiz. 

Siz ise. hltfen geri dönünüz. Yol 
lan arayrp rüzgAn koklayın, ufku 
tarassut edin, kumu eşeleyin, vel
hasıl araştırmalara nasıl isterse 

-· , -----

Çiftlikteki $1//Çn ~u bir kova ~,1 

alıp koştu 

niz öyle devam edin, bu bizi al~· 
kadar etmez. 

Yalnız kralın akşam yemeğini 

saat sekizi çeyrek geçe yediğini u· 
nutmaym. 

- Ben yalnız kralımdan emir 
telllii ederim. 

- Ben kralın arzusundan başka 
neyim ki? Benim dudaklanmla 
konuşan kraldır· 

Pozol: 
- Ben işe karışmıyorum, dedi. 

Prensip itibarile tasvip ediyorum. 
Gidiniz Taksi, mademki gündüz 
müşavirimin fikri bu, gidiniz. Fi.k 
rinizi geceyansı olunca söylersiniz. 
O zamana kadar münakaşa yok. 

Taksi, Jigliyoya gazapla baktı. 
Sonra KoZlDOnun dizlerini titriyen 
ellerle tuttu, hayvanı o civardaki 
en yüksek toprak yığınının yanına 
götürdü ve bir müddet uğraşmalı 
müteakip e~erin üstüne oturdu. 

O çiçek bahçelerine doğru gi· 
derken kral, Makariye tekrar yola 
düzülmesini rica ettikten sonra 
Jigliyoya mahzunane sordu: 

- Küçük, dedi, işte otel.. 
Feci hldiselerin içine girecek, 

adamları isticvap edecek, bilmek 
istemediği şeyleri öğrenecek, ho
§Ulla gitmiyen taharriyatı idare e
deoek ve bütün bunlann sonunda, 
bir karar vermek lüzumu ile karşı 
kar§rya kalacaktı· Sesi, şiddetli 
hoşnutsuzluğunu açıkça gq!'teri· 
yordu. 

Jigliyo onu kurtardı: 
- Otel mi? dedi. Orası biraz 

uzak. Köyün ilk binası bir çiftlik. 
isterseniz oraya girelim. Faaliyete 
geçmeden CV\'el orada süt içebilir· 
dik. 

Kral: 
- Güzel bir fikir. dedi. !sterim. 

Yolda çok kuvvetli bir güneş var. 

VII 

, Fenol ve bakır sul!atı kokusu 
saman kokusile kanşık olarak a
hırlardan etrafa yayılmald:aydı. 

Jigliyo teessüfle söylendi: 
- Ah Majeste, nereye girdik 

biz? 
Pozol cevap verdi: 
- Süt, tereyağ ve bcsli piliç 

fabrikasına·.. (Devamı var) 

, RXBBR-~JıiolfMI 2S MART -
1~ 

l 11·;a,,:~ AKŞAM pos"':,,, 
........................................ ı ............................... _.................... Sa/ti~" N•ırivdM~, 

· Hasan Rasi"' ~ 

t.tanbulun en büyük dertleri.Ddeıı 

b1rl de yu gUnleri caddelerdeld 
tozdur. Belediye bu sene toz mesele· 
alnl kökünden halletmek üzere esas
lı tedbirler almaktadır. 

BUyUk ve a.'lfalt caddelere her 
2:>-30 mctred• bir terkoe musluğu 

yaptınlmıı ve tOO küsur metre hor
tum almml§tır. Böylece Şişll • Harbi· 
ye, Nlıanta,ı • Takaim, Ayupaşa • 
Taksim, Tllnel • Taksim, Tepebaşr -
Banke.lar, Karaköy • EmlnönU, Sir
kecl - Babı!ll, Cağaloğlu, Sultan· 
ahmct • Beyazit ve Fatih caddeleri 
gUn aşın yıkanacak ve sulanacaktır. 
Hıı.lkm daha kesit bulunduğu Tak. 

ilim, Ttınel, K&raköy, Eminönü, ve 
Sirkeci caddeleri hergUn yıkanacak
tır. 

Aııcak ılmdlkl veu.ıt gayrikafi gö
rüldüğünden belediye bir mUnakua 
açarak 70 bin lira değerlnde 115 adet 
a.razöa slpartı edecektir. Bu arazöz
ler hem yıkayıcı, hem de sulayıcı tı!
alsatı haizdirler. 

Caddeler gece sabaha kaJ'fı mükem
mel bir ıekllde yıkanacak, gündüzle· 
r1 de 8Ik nk sulanacaklardır. 

BugUnkU ııerait ve lmkAnlar dahi· 
llnde belediyenin bundan fazla bir 
ıey yapması da kabil değildir. Sene
lerdeııberi dovamlt bir yıkanma yüzü 
görmemff olan tatanbulun en lıılek ve 
genlı caddeleri vall ve belediye re1a1 
LQtfi Kırdarm temizlik l;ılerinde gös
terdiği titiz IUna sayesinde böylece 
ctddl bir temizliğe kaVU§8.C&ktır. 

Nafıa Vekili 
Küçük Menderes 

tesisatını merasimle 
açtı 

bmJr 2S - Nafia vekill All Fuat 
Cebesoy dUıı Tireye gitmlJ ve öğle· 

den sonra vali ve beyeUerin refakatin 
de KUçUkmenderes nehrinde 3,15 mil
yon liraya mal olan ıalah tesisatını 

ve regUl!törU merasimle açmıııtır. 

Vekil bu mUnuebeUe aöyledlği bir 
nutukta KUçUkmendereJı bavalltinln 
tarlbtekl zenginllkler'.nl, KUçUkmende 
resin bllo.hare bakımsız kaldığını, ve 
CUınhurlyetln yüksek ldarcsne CcllA.t 
gölUnUn bugün bir saflık ovıısı hali
ne gelmiJ bulunduğunu ve bu mmta· 
kada cumhuriyet teknik b!kJm.Jyeti
nln kunıldufunu anlab:ııl§ ve akşam 

,ebrtmıze dönmU,tUr. Gece parU ta
rafmda.n bir ziyafet verilmlşUr. Ve
kil bugün Balıkeslre hareket edecek
tir. 

Meclis çay kanununu 
kabul etti 

Ankara 28 - B. M. Mecfüıl topla
narak ha va yollan bUtçeslnde 3.1500 
vakttlar umum mUdUrlUğU bütçesin
de 8350 lira mUnakale yap:lmasma 
alt kanun lA.ythalarmı ta.svlp eylemiş 
çay kanun llyihaamı da Jklncl mü
zakereslnl yaparak kabul etmiıUr. 

MecliB havai müna.kal.A.tta kullanı· 
lan mahrukat ve yağl:ırm resimlerden 
muaf tutulmasına dair Londrada im
za edilen mukavelenin t3Bdlklne aJ.t 
kanun IA.yiha.smm birinci müzakeresi
ni yaparak cuma günU toplanmak tl

ı;ere dağtlmıııtır. 

Bir muhasebeci çalıştığı 
şirketin kasasını soydu 

/DARE Evi: lsflıılılf ~--,.__ ........... ,....,,,,,.. ,,,.,, 
.v.. ..... leletonw ı ,~ 
ld- • • 1 ~ 
ııa.. • • ı ,,, , ................ ,,,. ;:,. "' -- ,_ ..... .,.,,. ., ........ - ...-:'ı•J.. 
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Çalınan 3812 liranın bir 
kısmı muhasebecinin evinde 

kömürlükte bulundu 

,....,. 6Jlfl "' 
• .._.... • ... ıır. 1 ..... J 
1 • m7tlla ~,. • .. ••• 

• ~ s.-. • ı.t• ı. 

• t eyll)a ., ·------
----- -_ •• ıd ~ Buıldılı Ter: VAKJT lıU~ 

DtlŞ1JNDtlG~ ( 
DUn Ga.latacta Voyvoda caddulnde 

"Elektron., flrkeUnde bir hıraIZlık 
hAdiaesl olmut ve dört bin liraya ya
kın para kaaadan çal.mmıştır. 

Emniyet ikinci §Ube memurlarmm 
mahallinde yaptıklan tahkikat neU· 
ceslndc kuanın anahtarla açıldıfı ve 
hırsızlığın dahilden yapıldığı aı:ılaş1l

mıı ve bu cepheden ytlrUnerek ıı!rket 
muhasebeclşt Rıza Paker sorguya çe
kilince meııele tenevvür etmiştir. 

Rızanın evvelce veznedarlığ't ıtmdi
ki veznedar Ekreme devrederken ka· 
sanın iki anahtarından birini verme· 
diği ve dUn sabah hllA!ı mutat işine 
bir aaat erken gelerek Jc1mae görme· 
den kuayı açıp paralan aldığı ve pa• 
ralan evine &"ötürUp kız kardefl Sa
llhaya. teslim ettikten eonra tekrar 
vazifesine döndüfU anl&§ılmıııtır. Bu· 
nun üzerine .eve gidllmif n paralar 
gaııh edan Jatenmlftlr. Sallha ata be
yisinln verdiği para pakeUnl teallm 
etını.,, fakat pakette 8812 Ura bulun• 
ması lbmıgellrku eklik çılmılıtır. 

Bunun üzerine Saliha eksik ıntktan 

bankada bulunan kendi parumda.n 
1!500 llra alıp geUrorek tamamlamak 
lstemı, fakat gene bir miktar eksik 
kalmt§tır. Polls Sallhanın getirdiği 

parayı nazan dikkate almıyarak ça· 
lmmt§ olan paranm bakiyesini ara· 
m11 ve mütebaki para da bodrum.da 
kömUrlerln arasında bulunmll§tur. 
Böylece mesruk 3812 Ura tamamen 
meydana çıkarılmıgtJr. 

Muhasebeci Rıza ile kız kard8§1 
Saliha dUn gece geç vakit Beyoğlu 

cUrmtlmeşhut mahkemcslne aevkedl• 
lerek mubakeme edilmlılerdir. Rıza, 

aa.bahleyin şirkete gelince kasayı açık 
gördUğilnU ve veznedann bu 1hma.U 
tekrarlamamaaı içln kendislni kor
kutmak makaadile paralan aldıtmı 

ve vakit erken oldufwıdan elbl&e de· 
11ft1rmek için eve gittiğini ve para 
pakeUnl kız karde§ln• teallm ettJlinl 
iddia etml§Ur. ŞahiUer dinlenmif ve 
maznunlarm tevkl!leriııe karar veri· 
lerek muha.keme bugüne bıralulmtf· 
tır. BugUn müda!aa yapılacak ve ka,.. 

rar TerilecekUr. 

Çallşan 
genç 

kadınların 
davası vı~ 

Yazan: Suat oEll.ul 

TANINMIŞ bir pdJll ~~ 
mJz bir işçi ~ ~ 

tup almıt ve geııo kd bd ,_,, ~ 
çalıştığı müessese patfOll ~ ~· 
IJ,tmııiı kızlarm n.aıo ~ -"" 
diktiğini, onlara verdlil 11 ...-, 
kablllnde aynca on~~ 
lğren9 lst.eklerhı.ln ı.,ıo ~ t 
beklediğlnl, başka 1a% stP:.:ı ~ 
parasını kaybetmemek ~~~ 
çlnde bana boyun ~~;,,... .'. 

· kendisinin buna tabaınJll ~ t"' 
--------------------------, memesi yü.ztbıden bP _J 

mlş oJdağonu yazmış. J?, 
Su sahtekArhğı 1r;u.:!a!'c=!~d: m!0 ::~; ~d:::~ 
Evkaf idaresi yeni mO\.'ZUbahs ederek ;fıs'~ 

AJlkara, J& - Kecll• ikt.iat e.ncüme- Jarmıa bana ne derf" JJd ~ 
tedbirler alıyor nı dUn fevkalt.de varidat ka.nun ııyı. tmda bir frkn ya.tın.,. ,..J 

hakikaten h-•-·• ... uı ....... ~~e ~~ buml mtızakereye devam et:mif ve .......... ,. ... ·-
Evkaf Jd&reai Tatdelen ve Detııell ticaret vekW Nazmi Topçuoğlu yapı· ellerin rıazandikkA.tml ., 

aularmda.n veaaitmzılk yU.zU.nden l&cak zamıarm bayat pahalılığı Uze· betmiş olacak, tstanbol :, ~" 
günde ancak T&fdelenden 20, Defne· _,_deki •A-'-l·-'-e dalr muhtelif W· mam·sı hem yanı tal'"'" .J 
ilden de 8-9 toıı kadar .u alabtlmek· ....... ...,.... .. nu l en §& oıl"'"Jf 

allere cevaben izahat verm'•tir. lika lJe bu meseıe~e el _.d:ı 
tedlr. Halbuki Tqdelenden 2i aaa~ " " ... ~ icap ederse ve lmkin• ' ITj/ 
te 74ı ton, Defneliden de 18 ton au ı i0'1 '• 
akmaktadır. "Ford,, teftit ediliyor =k :=:ı!;':n;;:01a11_...,f 
Evkafın bu ıulardan ıehre tevzi et· Ticaret ve~leU gördüğü lüzum ll· ban kendisine yoııanıi.JllV" ~ 

Uği miktar 28 tonu geçmediği he.lde zerine Top'bAWldekl Ford motör kom- ml_ş. 4 tf 
lıeı: tara!ta bolbol T&§delen •atılma- pazı! 1ııtanbÜl tabrlkasrnrn be3aplan· Milddclamominin gö5~_,ıt 
81 nazan dikk&tl"Çekmif>ve bazı klıa· • m te!tıf ·e~ektedir.· Bu tcftl§l•ria~ ı • ahika blitlin ç.al1'3.11 kaifıJI ,t'~ 
ııelerin ba~ka sulan T&§delen diye vekAlete yapılan bazı ihbarlar ile a- genç kızlarm büyük .bit bit ,r 
sattıkları anlB.§ılml§tır. Evkaf Taıı· IA.kadar olduğu söylenmektedir. ve ıtlkranla kar:Ptadığ1 ,,. 
delen ııl!Jelerine "V. T. D,. rumuzunu olmu,tUJ'. .-6' !) 
taşıyan bir markayı tespit etmiş ve ı, hayatının her ıa~ ~# 

~~\~:~::~ı~c ~~:mi c~::~:~a KUÇOK HAB~:~LER : 1 :~~~:~:ı~~e~!~ç:,ı:~'.~ 
damga1attırmaga başlamıştır. Diğer lckelJycn kötu teklltlert", ~~ 
tara!tan aahtek!rlık yapanların ıtd- * Afrodit meseleei hakkmdakl zarureti içinde bl~.ok ~~tt~ı' 
deUe takibi ve mahkemeye veril· <'irnemek cesaretini gli-. ~J 
melen allkadarlara b!ldlrilml~tır. n~rlyattan dolayı Tan gazetesi mıtıa.'l ı, ve mc,·kilrrlni ~~.,r 

Tatlıcının katili 
edildi 

tevkif 

Veznecilerde tatlıcı Abdülkıı.dlrl 

öldürmekten maznun arabacı Bektaş 
oğlu Hacı Molla dUn , ..,~,,~ \orll
mff \'e birinci sulh Ct'za mahkemesin
de so:-guya çekilerek tevkif olunmuş. 
tur. 

Maznun, vaka gecesi Sabriyi ara
mak lçln dilkkA.na girince tat!Icınm 

kendisini yukarı çıkn rmıık !!'.itemedi· 
ğlnl, çıkmıığa kalkışınca tatlıcıyı lt
Ug1nl, onun da ıa,ııkta d~Up kal· 
dığmı, sonra sırtına alarak dUkkAnm 
üst katındaki oda.ama çıkanp yatırdı• 
ğı zaman onun y&§&dığmı söylem~tır. 
Tahkikat dosyaaı bugtln sorgu h!
klmlı:tzıc verilecektir. H!dlsenln ce
reyan tarzt dün mahallinde bir keşll 
yapılarak tespit cdllml§tlr. 

Amiral Muren 
Nazillide 

lzınir, 27 - Amiral Muren dUn oe
hir içinde bazı gezlnUler ve tetkikler 
yaprnıı ve öğleden aonra paatt müda
faa eklplerlııl teftıı ederek kendile· 
rine bir tecrübe yaptırmıştır. Amiral 
lttalye merkezlni de görm~ ve yarm 

neşriyat mlidürli H:ılil Liıtfi ile rck çok çetin ~ersJtlc 9:Af• . 
muharrir Sab!hıı Zekeriya hak • mccbnrlyettnde kalnı~ • ..-ııt'(J.11~,. 
kında ewelkl gUn mnhkcmece v&o ~.. 1 ,. 
r'len hem.et kararı mUddciumuml· Bir lokma el;m«'vinl ~ırııl Jft!: 
ilk tarafından temyiz edilmiştir. mek lı:lıı her ahtiilısız ve C ~f..d 

* Harp dolayısllc kesilen Tilrk _ :ııuya mutavaat eden ~cP ctjlll~ 
Fin ticaret mUna.scbetleri dün tek· mızın sayısı ne yazık 1'\.ı~ f 

mlzln yUzllnU kıuırf&C rl )il .,ı. 
rar başl:ı.mış ve ilk defa 300 bin çoktur ve 1, mür.a.sl'bCtıc1 te Ji.f• r 
liralık ttitün ihraç olunmuştur. tbC 

• K3ğrt buhranı oldu~u hakkın- ldldo devam ettikçe c #.' 
daki "ikayetler üzerine alakadar- ne b(iylo tok kıılac-nktır. d,.J 

" •·a.knt ~sası ne ]iadar ... ~. 
!ar tahkikata başlamL.,lardır. l6ltt P fP" * B h 

1 
. me e \.·o ne de o ~fll' ,1 

:ı çe mpıda. Ycnipostanc bı- mliddeiumumfs!nln yıı.tdrlıı:-ıııt ..ı. 
nası kar,ıısnıda yıı.pılmnl•ta olan re '"' er. r 
ikinci Valdo ham incoaa.tı tamam - dettiği bu dava. mün ,.~ ~ 

.. kanın dava.<;J o?ml\.ıııına . ~'@ _., 
lanmıştır. Binanın alt katına Va- ,el"' p r 
kıf Pualar MUtlUrlüğü, ikinci ka· no günde elli kı.ıruŞ tss'Jırı ~ 
tına İstanbul Posta ve Telgraf malılfilmn her §<'yine bllllf ~ 
Miidürlüğii, Uçl!.ncU katma da Eti mek hnk!:mı kendinde tol>ot 'İ 
Bank İstanbul mUmessilliği t""I _ )ilzünc lndlrl!ml~ bir ı~cflıt~( 

--; şaklachğı ,-e Tlirk ccıtı • tıl "'/ 
nacaktır. glhl kep:ızellkkre tnlı•~., ,t ..ti' 

* Ziraat Vekaleti namına mü • mlycn bir ahJl\k ~lakl•i"~~-ıısl !'~ 
bayaat için Londraya gitmiş olan deni bir fokimüle uls-': a ~ '°' 
heyet şehrimizde kurul:ı.cak silt tcrdiğl için, Türk kadııtır:,ğf ~ 
fabrikası için de alıl.kadarlarla te- madığnu, bir Jokm& rJ<I" ..ı.tıl o;;, 
masla.rda bulunmaktadır. e&bl" 1

" ,,.-,.. * lsta...'lbul dcftcrdru'Wt muhase· 1>ine vPrenlerln hev _%.dll ~ ~ 
ğa mecbur bahınınad~---te •' 

be müdilrlüğil vekrıletlne, kontro. dlği \'e böyto bir uzl~~t_,d!'I 
lör Tahsin tayin edilmi.§tir. IAra. müra<'8at etmesi ~JI 

• Cibalide bir kulilbede oturan nJ ö~rcttı~ içln blltil olı ~.I 
60 ya.~larmda Hacı Tahir adında Tiirk kadnılarmm ınii~t'-1'.e~I biri dUn ölil bulunmuş ve cesedi olmalt kıymet ve ın-11 'ı tıl' "'"" 
morga kaldırılmıştır. İşte bo bldlsenln nfl..;ııçlJI ~-1" 

Göğüsleri kanat aşkile çarpan 
ortaokul gençleri! Türk Hava 
Hava Kurumunun (Gedikli Yu. 
vası) na kayıt ve kabul başladı. 
...Acele, Kl.!l:'Um 'ubelerine müra 
caat ediniz. 

1 tekrar hm!re dönmek Uzere ak{lam 
_ısıı___________ Nazilllye hareket etm.Jıtir. 

* Sirkecide arkadıu;ı Kenanı ceyo ulaşaeağmı bnnun1cP'eııtt'~ öldüren garson Ahmet 3 sene bap· büytik bir merakla bek ..,.gf" 
so ve 500 lira ölüm tazminatı ö - JJ'-'" 
demeğe mahk<lm olmuştur. sVs\

11 !i~ 
------ teC'"'" 

Sokak ortasınd! bit 
yüzünden agtr 

yarala111a J(ıırı'~ 
Dün gece aaa.t 22,so ";ır ~ 

de taarruz ytlzllnden 1 

hMJ.sest olmuştur. dd~ıf' 
Kuruç~me tramva1 ~ s1' p~ 

numaralı kahvede otu~,eP f 
ıu RlzeU Recep oğlu il t,a.JPoıs' .. 1 
sokakta raatladığı gas ıııt ç"f;o· 
doğumlu Osman ı.sınlDd• l'eıı~~P..~ 
sarkıntılık etml§, ost11aDuıı~ JJ?'..J 
dataa etmek mecbUrfye 1':_~ 
bıçakla B~yinl bfrltaf 11 ~ ~ 
atırca ya.ra.Jam.ııtır· suç "' 
mıı, yaralı BeyoğJU ~· 
cbrdmlf, taııldDta 

i 
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Sk.andinav sularında VE iKi ıs11RAP 
abluka şiddetleniyor E~.u~r.~~,~~~~~·:== 
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d..,ğu kasaba: ·a kendimi yorgun masına tahammuı cdemlycrek §lddet-

N o RV E ç i N G İL T E RE Yi y E ~! İ o EN p R o T Es T O ET Tİ yhh;tca~ntkcl:.1ei~~c;k;l~l·;inrhı~mu~.u~Ş·:u.u.,a:ın:dua~:n~ö~bel:;t !!a:~r t:~~ :a:;:~c k':!r::;~~u~:ı: 
....., J ,. IUk ve gUnahktırlık hezeyanları ltln-

A l l b l llb t d k ı odruıındayım; !nkat bir kasaba C'\'inc dedir; bu devamlı, hezeyanlara göre m a /'I. arın eş a g ev ve a l r l arz,' nazaran çok daha. geniş Ye ifadeli IJlr damarlarına kadar verem mikroplarl· 

l n g il iz fa g gar e gemisi l n 'g il fere g e dön d Ü ~;,~~:~~:;~~~.;;, :.;:~;;::;;:: ~i~:::~~:r~~~~~~:t;l; 
Pariı. 28 - Garp cephesinde 

dün mühim bir hadise olmamış • 
tır. 

Mozel ile Nied arasındaki mın-
takada topçu ateşi şiddetli olmu}-
tur. 

&enra ingiltcreye dönmüştür. büyük bir ehemmiyeti haizdir. 
Geminin tayyareleri denizler ve Bu, harbin devamı için en mü· 
Okyanuslarda Ekuatordan Buz him maddenin Almanyaya gitme
denizine kadar yekunu beş mil - sini menetmek hedefini güden 
yon mil murabbamı bulan bir sa- İngiliz hükumetinin ilk neticele· 
ha üzerinde istikşaf ve araştırma- ridir. 

Dünkü gün, bilhassa Sarre'nin ]ar yapmışlardır. Gemi İngiliz Parisin akşam gazetelerinden 
garp mmtakasında keşif faaliyet. kuvvetlerinin Alman vapurlarını biri, gayrirelmi şekilde neşretti. 
}eri çok cl:nuştur. Bir Alman ke - yakalamalarına yardım etmiştir. ği bir yazıda, müttefiklerin, Nor
şif kolu kolaylıkla tardedilmiştir. Geminin tayyareleri Alman deniz veç suları bitaraflığ,ına hürmet 
Bir Fransız devriyesi Alman hat- altılarına hile.um etmişlerdir. etmemekte kendilerini haklı gör-
larrnın çok gerilerine inerek mü - Ark Ruayal iki düşman torpi- düklerini söylemektedir. 
him maliımat getirmiştir. linden kurtulmuştur. Torpili atan Bu hususta salahiyetli bir ma. 

Alman ordusunun tahşidatında denizaltı tayyare gemisine refa. kamdan hiç bir beyanatta ı:>ulu
geçen sonbahardanberi hiç bir kat eden bir torpito muhr.ibi tara- nulmamıştır. Fakat müttefikler, 
defişiklik olmamıştır. Yani .Al - fmdan tahrip edilmiştir. bazı memleketler bitaraflığının 
man kuvvetleri mühim miktarda- Bir Heinkel tayyaresi Ark Almanya tarafından mütemadiyen 
dır ve 24 saat içinde harekete ge- Ruayal'a 1000 kiloluk bir bomba ihlale uğramasının tahammül e· 
çebilecek vaziyettedir. atmıştır. Bomba geminin 18 ka- dilemiyeceği kanaatile, bı.. sular
TA YY ARELERI N FAALiYETi dem yakınına düşmüş ve infilak da inzibati tedbir almaya karar 

Fransada İngiliz hava' kuvvet· o kadar şiddetli olmuştur ki, ge· vermiş görünüyorlar. 
teri başkumandanlığı, dün, Metz minin bazı parçalan kırılmıştır. NORVEÇIN BiR 
mmtakasında, büyük bir hava fa. Gemi şimdi erzak alacak ve PROTESTOSU DAHA •.• 
aliyeti olduğunu bildirmektedir. mürettebatın hak ettikleri istira. Norveç hükfuneti tarafından 
Avcı tayyareleri, refakatinde, hatten sonra yeni bir sefere ha· neşredilen bir tebliğde bir Alman 
yedi keşif tayyarcsinden mürek· zırlanacaktır. vapurunu durdurmak isteyen bir 
kep bir filoya, İngiliz ha Ya ordu- D EMiR SEVKIYAT INA İngiliz destroyerinin attığı işaret 
su tayyareleri tarafından taarruz KARŞI... mermişinin Norveç toprağında 
edilmiştir. Filo dağılmış ve yo· İngiliz harp gemileri Norveç bir gar yakınına düştüğü ve fakat 
lunda.n dönmeğe mecbur olmuş - açıklarında dolaşmakta devam e- infilak etmediği ve hadisenin İn. 
tur. diyorlar. Maksat ablukayı şid- giliz hükumeti nezdmde şiddetle 

Daha sonra, bir İngiliz tayya- detleİıdirmektir. Norveçten demir protesto edilmesi için Londradaki 
re devriyesi dokuz avcı tayyare· madeni taşıyan Alman gemileri- Norveç mümessiline talimat ve
sinden müteşekkil bir filoya ta - nin batırılması, birinci derecede rildiği bildirilmektedir. 
arruz etmiştir. Müsademe esna ------7'""-------:----------------
sında iki Alman tayyaresi alevler 
'çinde düşmü§tür. Bir İngiliz tay
yaresi düşürülmüşse de pilot 
paraşütle atlayıp kurtulmuştur. 

İngiliz hava kuvvetlerine men· 
sup tayyarelerin Şimal denizinde 
bir Alman karakol gemisini batİr· 
dıkları resmen haber verilmekte. 
dir. 

Dün İngilterede Orwell nehri
ne, Jpwich elektrik santralı civa· 
rına İngiliz hava ordusuna ait 
bir bombardıman tayyaresi düş· 
müştür. Tayyarede bulunanlar 
dan biri ağır surette yaralanmıı-
tır. 

DE NiZLE RDE 
Londra, 28 - 3794 tonluk ve 

İsveç bandıralı Kometa vapuru 
batmıştır. Hollandanın Sava ve 
lngilterenin 65i 4 tonluk Kartle
mod vapurlarından da uzun za· 
mandır haber alınamadığı için 
bunların battığı unılıyor. 

İngiliz bahriye nezareti bir li· 
manda bulunan La Raillenv tor • 
pitosunda bir infilak vukubuldu· 
ğunu haber vermektedir. Yedi ö· 
Iü vardır ve bir kaç kişi de kay • 
bolmuş tur. 
(ARK RUA YAL) SEFERDE N 

DONDU 
Alman propagandasının ''batır

dığı!" İngiliz tayyare gemiıi 
Ark Ruayal beş aylık bir seferden 

olacak küçük memleketlerin vak
tinde birleşirler ve müışt~rek bir 
müdafaaya kalkacak olurlanıa çe. 
tin bir kuvvet t~kil edeceklerini 
Türkiye bilmektedir." 

Yakıt 
Asım Us, Bı\lkan sulhünün ga -

ranti&i ne demek olduğunu ,araftıı
makta ve hariciye vekilinin son 
beyanatmdruı ıu cümleyi naklet -
mektedir: 

''Hariçten Balkanları nüfuz mm. 
takasma ayırmak yolunda yapıla
cak bir te~ebbüs harp dcmC'ktir." 
Muharrir, Balkan devletlerinin iyi
li~i için çalJştığı, Balkanları nüfuz 
mmta.kasma ayırmak değil de Bal
kanların aulhünün garanti etmek 
çarelı>ri arandığt \·e bu güzel te • 
~e-bbfuıün bqmda dıı. Almanyanm 
hulundu~ yolundaki haberleri 
kayd~derek ıöyle diyor: 

"Fakat ne yapalım ki, bu türlil 
teminatlara artık kulak veren yok
tur. Sürülerin çobanlarını ,gaflet 
uvkusuncla tutmak için kuzu poe
t~na bürünf'n kurtların seslerini 
herkee tanıyor." 

Suriç'in · f ransada 
bulunması neden 
arzu edilmiyor? 

Paristeki Sovyet büyük elçisi 
Suriç'in, Fransa hükCımetinin ta
lebi üzerine, Moskova hükilmeti 
tarafından geri çağrrıldığını dün 
yazmıştık. Sovyet Tass ajansı bu 
hususta Moskovadan şu malilma
tı veriyor: 

"19 martta, Fransanın Mosko. 
vadaki maslahatgüzarı Payart, 
hariciye halk komiseri Molotof'a, 
Fransız hükumetinin Sovyet • 
Fin sulh muahedesinin akdi mü -
nasebetile Paristeki Sovyet bü
yük elçisi Suriç'in Staline çekil -
mek üzere telgrafhaneye tevdi et· 
tiği telgrafı Fransanın dahill si
yasetine bir müdahale telakki et
mekte olduğunu bildirmiştir. 

Payart aynı zamanda, Sovyet 
büyük elçisinin· imzasını taşıyan 
bu telgraftaki bazı ifadeleri, 
Fransız hükumetinin dürüst te. 
lakki etmediğini de beyan eyle -
mi~tir. 

Payart'ın mevzuubahs ettiği 
ifadeler şunlardır: 

''Sovyct hükumetinin kiyaseti 
ve kahraman kızılordumu7.un sa. 
yeıinde, Avrupanın şimali şarki. 

sinde bir harp ?C3ğt tutuşturma
ğa çalışan Fransız ve İngiliz 

harpçilerinin - Payart'ın verdiği 
metinde bu kelimelerin altı çizil
miştir. - ptanarı yeni bir muvaf· 
fakıyetsizliğe uğramıştır.'• 

"Sovyetler Birliği, geçilmez bir 
kale olarak kalmaktadır ve bu ka
le önünde, sosyalizm ve bütün 
dünya işçileri düşmanlarının 

- bu kelimelerin de altı çizilmiş
tir. • menhus planları istikbalde 
de kırılacaktır." 

Sansür bu telgrafın gönderil. 
mcsini menetmi§tir. Bununla be· 
rabcr,, Fransız hükumeti, Suriç'i 
"persona grata" telakki edemiye
ceğini bildirmiş ve Suriç'in Sov. 
yet hükumeti tarafından geri 
çağmlması arzusunu izhar eyle
miştir. 

Bu münasebetle, hariciye halk 

komiser muavını Lzovski, 25 
martta Payart'a Sovyet hükume
tinin aşağıdaki cevabını vermiş -
tir: 

"1 - Sovyetler hükumeti, 
Moskovaya gönderilmek üzere 
~kilip Suriç'in imzasını taşıyan 
ve içinde hatti Fransız hüku. 
metinden bile bahsedilmeyen tel
grafın mefadmdan dolayı büyük 
elçi Suriç'in Fransız hükumeti 
tarafından "persona grata" te
lakki olunacağı hakkındaki se· 
beplerin esasını anlayamamakta. 
dır. 

2 - Bununla beraber madem
ki Fransız hükumeti Suriç hak
kında itimat meselesini ileri sür
mektedir. Sovyctlcr Birliği hüku
meti, Suriç'e Sovyetler Birliği -
nin Fransadaki büyük elçilik va· 
zifeısinden affetmiş olduğunu 

bildirmiştir." 

FRANSIZLARA Gö RE 

Pariı. 28 - Suriç'in geri çağı· 
rılışı meselesi her tarafta büyük 
bir alaka uyandırmıştır. Fransız 
Havas ajansı diyor ki: 

''Moskova nezdinde yapılan ve 
Paristeki Sovyet büyük elçisinin 
geri çekilmesi ile neticelenen dip. 
lomatik teşebbüs, Fransanın ken
di haklarına şiddetli surette hür
met ettirmek azminde bulundu
ğunun delili olarak telakki edil -
mektedir. 

Pariste şurası tebarüz ettiril
metedir ki, Fransa, bütün bitaraf 
devletlerle iyi münasebetler ida -
me etmektedir. Ve idame arzu -
sundadır. Fakat, Fransa, bu, bi • 
taraflık perdesi altında kendi a
leyhine müteveccih hareketlere 
müsaade etmiyecektir. 

Sovyetler Birliği ile normal mü
nasebetler, her şeyden evvel pra
tik sebebler dolayısile idame e~ 
clilmektc bırakılmıştır. Fakat 
Fransa, oyuncak olrnak niyetinde 
değildir." 

cereyan cttlği kovuşlart ile canlt bir babast karlt ıtcplcrdc gomUlccck o-
0.lenıdlr. İnsan bu- lan cesedini dahi 
rada bUtUn çıplak- Yazan : bulamıyacaktır. 
lıklarlle dertlerini Verdiğim lltıçlar, 

Vc. Jı. Adasal döken, ateşler i

çinde kıııranarak 

lnllyen, §ifa dlliyen 
ve bazan da devamh UmiUer içinde 
son nefeslerini veren muhtı-11! yaş

larda insanlar karşısında hayatın ha
kiki çehresini gl:irUr; kaderci ve mU
te'\'ekkil bir flloso! adeıııesile ıstırabın 
eııası, ııaadcUn de izafi bir hayat un-. 
suru olduğu kanaatine vanr. 

Bu gece mc§gul oldu~ım haııtalar· 
dan ikisi de gençtir; biri Erzincan 
zelzelesinde ova köylerind~n birinde 
enkaz altında gUnlcrce kaldıktan son 
ra bir gözU kör ve bir bacağt yan 
kopuk olarak çıkarılan ve henüz ya. 
şıyan bir köy çocuğudur. Yanık bir 
sc.,le söylcmeğe başladıg-t (Fırata ta· 
hasııUr) §arkısını duyunca dayanama
dım ve kovuşuna çıkarak maceraııını 
dinlemcğe çalı§tım. Dimağ rec<esincı 
(ııademeslne) de uğramıı olıluğu ci
heUe zelzele ihtl.sa.slarmı kendi baıılt 
lisanı ile bihakkın canlandrramamak
ta, ana.aile bab:ı..,mın ölilmündcn ha
berdar olduğu halde zaman zaman 
ıarkı söylemektedir. 

Bıı §arkı bir neşe l!adesl olmaktan 
ziyade bilA.kis bUliln gUftesile derin 
bir ıstırabın tercUmanıdır. Bi.;:are ve 
yetim tell!.kctzcdc bu Erzincan tUr· 
kUlerini tekrarlamakla gerçl ııtrrabı
nı tazelemekle, fakat köyündeki me
ıut yuvasını hayalinde y&§atm.ıı ol
makla da kendine göre bir te.selll bul· 
maktadır. Bence marazı ruhiyat ba· 
kımmdan bu çocuk bahtıyardrr; çUn
kU derdinin ruh hekimini bir ıstırap 
ııarklaUe taviz etmiştir. 
Diğer ha.,ta lse yirml y&§mda bir 

kızdır ve üniversite talebesidir. HlkA.
ycsinl ıttıratsız hezeyanlarından öğ

renmek kabil olmadığı için, elinde 
mevcut olan kapalı mektubu açarak 
ög-rcnlyorum. Evvelce muayene neti
cesi ciğerinin bir tarafında bir 1Uphe 
hasıl olunca .ııl:imcstr tatili müddetin
ce prevantoryoma gönderllmlııtı. An
laşılan burada. kuruntular, siyah dU
ıUncelcr yUzUntlen ancak Uç gün ka
labilmiş ve ısrarlle taburcu edilerek 
Ardahandaki babasına gönderilmek 
Uzere velisi tarafından doğu trenine 
bindirilmiştir. lhtimalki Uç gUn su. 
ren uzun ve yorucu yolculukta kapalı 
ve tenha bir kompartimanda hep şüp
heli haltalığı dUşUne dUşUncı bu ku-

yazılan yemekler, 
uzatılan portakal 
hep zehirlerle dolu· 

dur; ,.e ben merhametsiz. ölUm dok
toru lmlılm •• Gııriptlr ki ölUmUnll fik 
ren istediği ''e tabll bir netice olarak 
kabul ctUğl halde, ölUm Am111eri san
dıktan her ı:ıeydcn §lddcUe tevabhu, 
etmektedir. Modem ruhiyatçılar bu 
fect ruhi ıstırabın ana gebcblnl c1na1 
ukdelcrde ararlar; bunu ruhiyat ki
tııplanna bırakıyorum. 

~u kız ne bir gözU kör, ne bir aya· 
ğı kopuk olduğu halde felA.ketzed• 
Er7Jncan çocuğundan çok daha baht .. 
ıız sayılabilir; çUnkU onun pbl bir 
şarkı ile tahteşşuunındald ba.skılı 

dertleri dökemcınekte, hl\IA. ha.yattan 
zevk alan blr hasta tevekkUIU ile 
kendine göre bir kurtulu§ felsefe.si 
kuracağına bllA.kls ölUm sevkitab1181· 
nin zebunu olmaktadır. KlA.ıılk ruht 
taba.bete başvuran bir hekim eıfaUle 
onun büttln hczcyanlarmı, !Ura! ve 
baskı §ıklan altında bocalıyarak azap 
verici ruh kompleksleri doğuran m&• 

razı dQşllncclerlni uyku şırmgulle 

uyuııturdum. Ya .sabahleyin uyanmca 
ayni hczcyn,n, ayni tecs.sUr ve !acl& 
yeniden ba§lıyacak mı 1 
ı~okman hekimin tarihi yemlnlne 

ııadık olan tababet velevki bir dakika 
için olsun ıstırabı yalı§tırma.kla mU
kellettir. Nitekim kör " ') topal bir 
köylü çocuf;'llnun hllkl bir tosiyakl& 
yaptığı gibi malihlllyaamı lıir :arkıda 
dökemiycn. üniversiteli ~lıııta lm: §U 

Hlirları bitirdiğim anda derin fakat 
aun! bir uyku içindedir ve muhakkak 
ki bu uyku binblr rüya yeiırlle bQUlıı 
ıstırablanı, duyurulmamı§ ve ifade 
edllmemia olan biltUn örtWU ~el

lere serbest mecra teııkll eden en ge
niş bir llemdlr; o halde bedbaht kız 
izatt de olsa ancak rüyamnda mesut .. 
tur. 

Bu her iki genç ayn ayn yollarda 
kurtuluı ve tedavi çarelerile muvak
kat bir ıUkQnete kavuştuklan halde. 
}>(on lso bllQ.kls mU§ahit bir ruh he
kimi ııfatile bunların kar§tSIJlda ve 
blr meslek hesabına ne kadar tızmu .. 
yorum. Fakat beşer hllkatlnin ana uıı 
surunu ıstırabta ve tababetin luıdeftnl 
de, ne §ekllde olursa olsun bu mtıra· 
bı teskin etme imklnmda g8rmekl.., 
de mütecselll oluyorum. 

' 
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S'7Qlat11.lm 

Finl8ndiyada 1250 sanayi 
müessesesi tahrip edildi 

Helsinki, 28 (A.A.) - Oğrenild" -ine göre, Rekzolmu işgn.1 eden 
Sovyet krtna.tr, orada yalım; Uç ihtiyar ve hasta Finlandiyalı bıılmuş
lsrdtr. Bundan ba.~ son istatistiklere naznran Pinlindiyudn l.OOlı 
köprlinUn, 1.250 sanayi binnsının tnhrip edilmi5 olduğu ve ziraatc 
salilı arazinin yüzde 15 i ile birçok elektrik kuvveti mcnbalarnıın w 
~ merkezlerinin Sovyct H.u:s ·ay bmıkılmış olan nr"..7J.Y c g~wi:' 
bulunduğu· üğııenilmi•;1.k 

Finlandiya hü.tf.uneU, Sovyet Husyaya bırak:ılnıll} olan arazi aha· 
lisüıden 100.000 ki§inin Kanad:ı.ya. muhaceret clmclcri sur.eHııdc Kıı:
D&da. hllkf!meti tarıı!nıda:ı ynpı!an teklife tcı;ckkür tmcklc beraber 
:bu teklifi rcldetınŞir. 

Almanl r biı· lngiliz tayyaresi düşürmüşler 
Berfin, 28 (tA.A.) - Baltık denizi üzerinde uçmnkt:n olnn ~\iman 

kcşjf tayyareleri, bomb!l. ntmnk üzere Alman Mrft-7.inc d"oğru git_ 
mektc ohm bir !ngrlW tayyaresine tcsndüf ctmi~f('rdir. 1ngı1ir. tnyyn
resi dUşilrlllmUştfir. 

İngiliz ticaret nazırı Parise gidiyor 
rnris, 28 (A.A.) - :f.ngiltcrc ticaret n:ızırx Sir Duncanın yakın· 

da Pari.sc geleceği ve 1,ransız tic:ırct ııaımı T!ollin ile son lngil"z -
Fransız ikbsadi itilfı..flannm tıtbiki lıakkmd:ı müzak<'relcrdc buluna_ 
cağı haber Yerilmcktedir. 

Macar.istanda bir nehir taştı 
;uılape4te;, 28 (A.A.) - Szegl d ziraat mmtnkMr, Tlsza nehri

nin tuğyam yüzünöen vahim hn5am uğrammtır. 
Zarar ve ziyan ntiktnn yarını milyon pcmgoe tnhmfü 0dilm~l•tc

dir. 129 ev ile 435 ev müştemillitı: harap olmuştur. 
Amerik h :riciye müsteşarı Nevyork ta 

.Romn., 28 - J\:mcnlcn. hn.riciyc müstC'şarr ~umnrr Vclsi ..\mrd
ka.ya cötümıekto olan Contc <li Sa.voL'l vapuru bugiin NP\·~·orktıı bC'lt_ 
lerunclttedlr. Smnncr VelS doğruca Yn..c;bıgtonn. giderek- yolda ha7.ıı • 
ladığı raporunu Reisicumhur Rur:cltc takdim <'de~l:tir. 

_Haber verildiğine göre, ~umner Vcls yolculuk esnasındn \"apuruıı 
tel&rl vasrtasile R11%V1?lt1e daımi muhaberede bulurunuştur. 

J(ra Jorj -hattl 
\Yunan hudutlarında 
müdafaa tertibah 

yapıldı 

Londra, 28 - Y.uaan. gazete
lerine göre Yunanistan hudut. 
larmda "Kral Joııj hattı" adı ve
rilen bir istilıkim silsilesi vücude 

tirmiştir. Bu hat 3000 istih· 
lkamdan, topçu ve mitralyöz mev. 
kilerinden terekküp etmektedir. 

-
ihtiyatsızlık 

Yeni aldikln.n otomobille ilk de. 
!a. olw:ak karı. koctı. gezmeğe ç_ı:k.

llll!5la.rdı. ~ direksiyonu k:tıl
fo.nım kocasına, bir a:mlüc 

- 1höyatstz1Ik ynpıyonıun, de-
di. 
Kocası sordu: 
-Neden? 
- Sa:na §Oförliik: öğreten admn 

ne deıni,ti, umrttun mu? "llk ge
zintinizde hastane civarmda dolıı. 
em,, dcnıc:miB miydi? 

Hasla (doktora) - Nasıl bu. 
luyonunuz?. 
· Doktor (güzel hastabnkıcıya 

balrnrnk) - Fevka1Zldc!. 

Yeni hizmetçi lıminı 

Maribdır, f.aluıt eajır olduğum 
IPn laoıunuza giden hcrlınngi 
bir iılm!e beni istediğiniz lcadnr 
ça~bı1irsiniz. 

ltalyan tayyarecilik 
bayramı 

Jtatyan askeri tayynrı:ciliğinin 
ihdasnınıı 17 inci vrldöoiimü bugıln 
Mır!olini de "Jıazrr" })UJUnduı:ru Iıalil • 
Jtut.lan:ıcnktnr. l<spanyad ölen r -
talyn.n pilotları namımı ni§:mlnr 
vmilec.clttir. 

Göklcııimi.z, kanatlı CundımL. 
yet nc:1lini bekli:).-or. G.nçlv! 
Tüd Hava Kunnnunun (Gedikli 
YuvnSt) n~ gir.me ıartlaı,nr \ir 
lıcre &'ÖZaen zeçirmeyi ihmal et· 
meyiniz. 

\. '~ 

- Yahu ne oldu &ana böyle?. 
- Bir dişimi çektirecekken 

iki dİ§.İmi birden çektirdim de ..• 
- Neden1. 
- D jJ9nin, bq liranın ÜlÜAi 

verecek bonıkfuğu yOk:tu da .•. 

- Bak şu ndama, .laerbalde 
zengin birisi olacak fti maskcıini 
uşağına taktınyor ! . 

Bilmeyen de varmış 
Meızhur hanende, yeni geldiği 

şehirde gazino sahibilc mukavclo 
ya.pncaklı. Yüksek bir ücret iste
di. Gazino s:ıhibl ter<"ddild edince 
de: 

- Merak etmeyin, dedi. burada 
bii tün şdıir aha!J:ıi beni tantr. 

YerrcPı;i para~, kııt knt !:tknrn
c ı?mı hes:ıp· yan ~o sahibi 
bnnu kabul etti. Fnknt Hk gece 
koca salonda ancak cın kişi lun
ciu. 

Gazino sahibi saçfarmı yoluyor
du. Hanendeye k~tu: 

- Hnni bUtlin şehir hnlkı !izi 
tnru.rordu. llanR ·a.lruı söylediniz. 

H'a.nend : 
- Gördüniız mü, dedi. "BütUn 

şehir ahalisi beni tanır,, dediğin:ı 

7.nmruı :rıtI.uı sôyll.'mPnili;im dE'. 

mck ... Un on ki1i l>cni tanımryıın

lnr ! 

Fransanın 
Şark Ordusu 

Her tarafta müdahalede 
bulunabilecek şekilde 

yerleştirildi 

lknıt. !!i' (.ı\..A.) A"'ya 
l·ephcsJnıle tctldknt yııpaıı mu
harrir Jeronıc Ye J can Tlıa
raud ''l'arls So!r,. gazetesinde 
ı :cocral \'öyga:ııcl'ıu kuınnn

dna bulunduğu Şark Ordusu
nıı tuaYir ediyorlar. 

Hus mntbnatınrn 'e Alm:uı 
ıratbuatınııı istihza ile vo cn
tli:je ile. me.,:7.uu bahscttlklel'i 
ordn birinci sııııf unsurlnı·dnıı 
nıilrc.kkcptıir. Bu: unsnı·lar her 
tıırnf:ı mlidahaledc bulur.:ılıne
< el• bir tn!'zdn. ycrlnştirllmlı:

lerdtr. Bu ordu Balkan mlllct
J~ri arasmd:ı hiç dı•ğ'flsc Yıııın
ni~tan ve Uoınanru knc1aı· l1ir 
ı:ol oynnm:ıkt:ıılır. 

ln:gili~ - Fr:ans1z - Türk 
ıınktı ld, lıtı teşel..ılılls Dfıhi ta ... 
tlirk'iln e.serldir. lııı;iltP.re ve 
Fr.ansa.ıım teşkil c.ltiklcrl ~:ırk 
orduımııuıı lcuvntiııi :ıziıu ılc
rccetle arttırm1~tır. ııu onln 
mocll'rn n- Jtun·C'tli malzf'nıe 
ile tcdıfz crltlmiş huTıınmaktn-
uır. I 

• 

• 
( Baş tilrafı l incide) 

hakkında Frııns:ı. vo İngıltcrc ara
smdn milbim müzakerclı>r cereyan 
cttrğini hnbcr veriyorlar. 

l~Gfl.İZ G.\ZJ~'l'E~İl\"'E GÜRE •.• 

1.olldra. 28 (ı\. \ .) - Doyli Eks
pres yazıyor: 
As~ dqılomalik, siyaai ve ik ~ 

tısndi vm:iyetin tPtkiki maksadilo 
\"nkrnda Çcmbcrlııyn ile n.e~o n
nısmda bfr müı-kat tertip edilcce· 
~i rh·ayct edilmektedir. 

Çemb"'rla) ıt ile Reı:no. zarw:i 
kn~rfarı ittilia7. etmek hususunda. 
tam salalıiyetlcl'i haiz .olacakl:ır
drr. 

Finlandiya harbi, -müttefikll~rin 
harp ~ryasetini bar:tan de~i~t.irlp 
dilıcltmcJi zaruri kılmıştır. 1ki 
bru VC'kn, iki mrmlckctin siyns:etL
ui sun bir su.vctte müslcrekı>n t. n_ 
ziml nı rıse lesini m.lizakerc cd<'~C'k -
lrr<lir. Y akrnda resmi bir tcllliğ 
nc-;ıredilme>ııi muhtrmrlcliı ." 

A~·ıır gıız!'lr, il!ı,·c. cdiyQr: 
"1ıriiltt'mtlt'r, haı ıı cephnsini. a.r

Lırmııta \'C mulı:ısamntı kısnit.mn
Kıı medar olncak yollan intiharı 
<?dC>cl'kforoir." 

Ji'J~~SAXlX Kı\ltı\Rl 

P ari.;, 28 - Frrut.'lız harp komite_ 
Binin dünkü toplantısında 'hükil -
met, ba§lıca. hükiımet merkC'zle -
riııdelci Frama sefirlerini l'arlsc. 
da\'et ederek görü.smcyc karar 
vcrı:nişlir. 1I.k olarak r..oma ve 
Brüksl"l büyük elı;ileri dııvet olu
rıa ·tır. 

FR \ Xl"IZ Ilı\~YJ~Klr.tXiN 
J;,\l.J{;\.'\LARA D.\ tR 5ÖZI.t~İ 

Pol Reyno, C'\"\'elki W.am söy • 
lediği nutukta Dalkanlardıın balı· 

sedcrken §6ı:Je dcmfşt.ir: 
"- Bu nutku söylediğim snat

tc, Hillcr Balknnların ckonoınik 
istiklalin~ halel getirmek irin her 
şeyi yapmış bulunuyor. J\Tmııny::ı. 

güzl0rimiziıı önünde her vasrt.ayn 
b:ı.5v11rnrnk A vnıp:ınm büyük bir 
kısmı üzerintlc hegemonya tesisi· 
ııc çah;zmııktadı:-. 

<;ok <;elin bir nıüc.ııdeleyc giriş -
tik. Ç~lu~ceğinıiz ııtırapla.r var. 
Fak·ıt.. bu çetin h:ırbi kazanacağız. 
Diliıynnın en bU~ ü.1.< iki iınparator
lıığu ka:rnaklanru hirlel'\tirmW~r -
dir. 7.afrri ka7.oııacn.klnrdır, yeter 
ki lııı kaynnklnrrl:ın isHfacfc etme
sini 'bilsinler.'' 

Güneşteki l' keler Fevzi Cak nıak hava Ciyano -Molotof ve 
genişledı genikli okulunu Rıbentrop 

Son elektrik fırhnasının kl · ? 
sebebi buymu~ teftiş etti görüşece er ını ' 

Lıınılmı.. 27 ( \ .A.) - Höykr: 
Şiırol fecrinin sebrp olduğu 

miknnirs fıı1ı!ll!lSı bü;:ük bir \•ü.s"nt 
:;östcrmcktcdir. I!üyt0r ajr.ıısınm 
'{Crt"k rndl\O \'O g:ecck kablo scryi.s
lcri saatlerce bozulmuştur. 'Müto -
lrn331slur miknatr.r f.rrtm:ı..~ınm ani 
ofrna.."II, lıem de fi,iddeti it.füarire 
kaydı> F.:ıran olduğurnı ııü~iill or -
Inı:. 

İn"iliz astronomu Snf'ucer. .ıo~ 
n~. r:ısathancde: fıı:Una.rıın l"ıık -
l:ıştığmm kL<ın fakat ç_ok şiddetli 
bir durbc ile Iuıbcr nluuJığını biI
rlirdikt<'n sonra şu izah~tı vermiş • 
tir: 
"- Fırtınayı neye :Pamlelmek 

li2ımgeleceğini bilmh·o n,;. Şimal 
fecri bu fJ.X:t;m;:ılıımı mr r cm 11 ol -
makin beraber doğrudan doğruya 
sebebi c.leğildir." • 

.Amerikalı astrOD.Om Yilynm B3X 
ton miknahs frrtmasınm blineş ü
zerioaen kopan elektrik fırtınasın
dan ileri gelditıi.ni. müdafaa. c..ıt.mek
tedir. Teleskop glincş üzcrı -lr·ki 
lekelerin ~cnişlediğini göst<'rm<'k -
tedir_ 

Cenup Afriknsı nstroııomlanndan 
Dr. \"od, bunun fevkalade nac1ir 
brr Mdise olClui!ıınu bfüiirmifltir. 

Alemdağında 
yangın 

(Ba~ tarafı 1 incide) 
diğer iki kolu da. füıynlrderc \"C Ömer 
il köylerine do~ru yo.'klııomağa b:ı§· 

lam1§L1rdır. !!iihıı.ssa Re18.dlyc kü~11 

btıyWt' btr. tehlike Je~, kCy!üler 
e\·lcrlnt terkctmlı;lcrdlr. 

KöyUn kurtarılması \~ yapılan 

~al.ıpıala.r milsbct n~Uce venUlln· 
dm atCJin bir kolu burada tevkif e
dilml]Jtlr. A.s!tcr, :fandtınnıı, itfaiye 
grupları, ham, l•öylll ve çüpçUlcrden 
ımmklrcp btnlrrt'C ki§! s.-ılmh:ı kadar 
ynngmt .si5ndUrmeğe çalmm lnrdn'. 
Ateş nl!myet bu ı<abnh saat a;xraia.- : 
rwrin önlennılııtır. Falci\t lı!ll.. için, J
çin yruımaktnclır. Orman mfilıcndi.&lc• • 
ri tnra!mJ:uı yn.pllıı:ı lllt tahınlnlero 
g6~, ~O bin dlinllm ard ynnmıı,ıtır. 
Bu yeri r fwıdaJ.ıl;.lır. Kocayeml.:}, ke3 1 
tane agacıan bıılıına:o'ktadır. 

Ynngma. scbeb olmahtruı .ımı;lıı Uç ı 
'klı;l nezaret Ll.ltma alınmı§lıırdtr. Bun 
tarın Utl:sl kadın ve biti erkektir. Koz- ı 

pınar mcvldinde ıığııç kUtuM.m ytİkıı
rn k liömÜT yaparlarken yanı;uU\ ac
bcb oldukları uınnedllmektedfr. Tah
klbt ne Ca!-.-tızr jıuıdmma kuman· 
~I, itC&Eyc r kaymckam me,:;uı 
otm ktadır\ar. 

Gala tada 
bir taka battı 

Bu sabah Galata n!ı~ bir 
lal<;a batnıııtır. lzmir varıurundıın 

demir j1Jkl-ın.ııluc l•lan lıu to.lt:.ı.nın 

ıctne vinçto>t'l kurtu1an bUy11k blr de
mlr yıtmr dlt,rnilf nı çok fiddetıı O· 

Jan bu .ııulrut neUce.ııfnde tııka.nm tek
neflndekl tıılıtAlardım bJrko.t:r dcltn
m.Iştlr. T:ı.Jı:ı rı;tne d:Jıın r.ı'.4rla. bJr 
mı dakika lefndc batmr;tır. lçfnmokt
ler kurtıırılmı~tır. 

(Baş tar<ıfı J İncide) 
rılırken gedikli talebeyi ve öğret. 
menleri Ş'.t sözlerle taltif buyur
muşlardrr: 

''Arkadaşlar: 

Eugün yaptığım tefti~ten ve 
Tiirk Hava Kurumnnun göklere 
hakim bir gençlik yetiştirırek yo. 
lundaki mesaisinden çok memnu. 
num. Gerek sizin gibi genç, dinç 
vatan cvtatlaTının gösterdiği gay. 
rcte. öğretmenleıinizin sarfettigi 
himmete ve gerek Kurt\mun va. 
tan müdafaası yolunc!a verdıgı e. 
meğe bilhas:;a müteşekkirim. Gir. 
diğimiz yol. ~eref ve kahramanlık 
yoludur. Durnda göstcrdiğ.i.niz 

gayreti gideceğiniz hava okulun. 
da ve hava ordusunda da göstere • 
ceğinize eminim. Memleketin se. 
Hi.:ncti havacılığımızın çok kuv
vetli olmasına lı<ığJr 1.ıulun<luğu i. 
çin sizden beklediğimiz hizmetler 
büyüktür. Asil bir millete men. 
sup oldu~unu:.:u düşünerek gay. 
rctinizi taz'if edeceğinize er.ıinirrı. 
Bugün gördüklerime nazarzn 
Türk Hava Kurumwıun "Ge. 
dikli hazırlama yu.vaSl" nuı verdi
ği. ve vereceği ~ bizim mem- 1 
leketin hava .müdafaasının kuv. 
vetli bir z:ım.1nıdır. Arzu. ve tale
bim hepinizin istikbalin birer hava j 
lı:artalı olmanızdır .. 

Türk Hava Kurwnu başk.a.nına 
te§Ckkür eder, muvaICakıyctler 

dwerim. Allaha.ısmarladık.'' 
Mare§al Türk Hava Kurumun. 

dan ayrılırken: 
"Gördüğümüz intizama ve ku. 

ruınun büyük hiımetkrine mütc. 
şckkirim'' sözleriyle memnuni. 
yctlerini bir daha izhar eylemiş

ler dir. 

Mütekait dul ve 
yetin1 maaşlarına 

zam 
( Baı tarafı l incide.) 

yetimlerin aldıldarı maa~. {ev. 
kcilade tahsisat ve yüzde onlar 
yck\mu üzeri.ne yüzde 35 .ıam 

yapılacaktır. Proje kanuniyet 
keıo.bcttikten sonra 25 lira alan 
mlit~kaid -dul ve yetimler, 31 lira 
ıs kuru_ alacaklardır. Bunun isi~ 
düyunu umumiye bütçe inde ay· 
nlan paranın üç buçuk milyon 
lira olduğu anlaşılmaktadır. 

lzmirde çuval fabrikası 
kurulacak 

l\:nra.bılk fa.brlkasım lnşa eden lr
kP.tin ınllhendillt?rl fzınlre giderrk lıir 
ÇU't'al !a.brlk-vı kurulma.ııı etrafmda 
tctkfklerde butunnıu:Ia.rdır. ÇUTal 
imalin de kullamlan Jüt Eged& latlh· 
sal cdilinclyn kndnr mndlst:uıd:ın re· 
tlrllecckt:i!". Fnbrikıı kunılm.ıı.!t itfn 
17.mlr cıı:ıs itibari!!.' mu,·nfık görUl
mü .. tur. 

( Baıtanıfr 1 inc:dc) 
•rıcgnılo gıız.ctc:ıinin .Bcrllndcn aldr~ 
~ bir lmbcro gtlrc, Almru:ı Zinmnıd'ar
ltir ımı.h:ı.fllindc, So\.-yet haıılciyo ko
miserin.in zlyal:Cl.i mulıtemal S'Örilıı.

mel;.tc Ye ldolpto!ım lıirkaı;; 'ilD :7.ar
finda. :Eerllne ~clcrc.k ınU!AkaUnr yn
,racag:t ııtiylwurınk tı:dir-

Alım\nyad:ıkl bitaraf · gazeteciler 
:Muaoltnl ilcı llltkr anuımda. blr yn
lnnlık tesisi için yapılan tc~cbbUı;t • 
rin btr vakfe gcl:{rdiğl mnhalclt:ı1.: ol
uuğunu kayded~'Wlar:. 

Dcrl\n .ı;lya."lt mabafili buı vak!~)i, 
Romanın tercddlltlcrlno \"G Mwıolllü· 

nln Uitıcr kadar clA.stikt vo .ltbrei 
ma:ı ahatçı. olmcyıuı b9I:cvlk alcyh
tıırlığt karakterinden. mUtcvc!Ut prcn 
l!İp itira.zlarınıı. hıımlctm ktcdlr. 

Hcrlinda rcsınt mahııti11 Drenncr, 
mlllAkıı.tt hıtkkmd::ı. .sfikQtu mnhntaza 
Yl\ devam cdiyotiıı.r. 

ıferllDdekl bitaraf mnh!IIlc:r, .Alınıın 
İtalyıı. vc Sovyet hartdyc ıı.ılZll:lai"mm 
ya.kınoıı. bir rnUHl.kat yapacaklar.ma. 
lhtfmal vcrnıcmekt.edirl r. Bıı mahıı.
ııı, 

0

mtr.ı;a.kenıtm bilvasıta y~dacn· 
Cmt \'.e Uk lıcdclhı llerllnle: Roma n
rıı.smda, :Macıırl.Btan hakkında bir nn
laım:ı yu1Hlmruu olduğunu t:nbmln ct
mekted.Jrlcr. 

Pasif korunma 
tecrübeleri 

Hcsmt daire ve n::.lles.!est>lcrde ku
rulan pasif Jcorunma e1Up1erlnln ı;a.

Iışnuı.rarı dını:ım etmektedir. 
Bu seb&h 

0

saat dolruzdn. Aluıııray 
tramvay depoırun<l:ı ve ıı :ıt 11 de de 
Bcya%lt elektrik idarcni şubeslnllc 

ycr:rcr pMi! korunmıı. tcer'Jbcsl yapıl 
mı~r. 

Aksıı.rııy deposundaki lecrilbede 
tranl\"'ııy ldarcsl hrı.rcket mUdlh11 İs
met, zntl§ierf m11dUr mttııvhıl, Ahmet 
bulunınu§lardır. AWan bombalarla 
lk.l ::,ımgm çıkmı,, yııngm söndllrmo 
ekipleri tara.tmd:ın ıı&ıdUrUlmU~tnr. 
Bomba isa.bctllt3 ;yıklla.n bir duvar ıı.1-

lmd:ı ltalıuı blr yaralı da derhal teda· 
YI cdUcrck hıu>tnneye lto.Jdırılı:niştır. 

Gıı.Uard:ın ooy1Ian nc.r ld§l gaz e
kipleri tarafından tedavi cd.llmlı:ılcr
dlr. Tccrllbe tramvay deposunun av
lusunda yaprlmqt?r. 

Elcktrflc ldan!!!lnin Beyazıt <lepo
mınd:ı. yaprlıın tl'Cr6.be de bfuanın u~ 
ka avlusunda olmuııtur. Burad:ı da 
bombalar ntılını~. çıkan yanım me
murlar arasında l•urulan ekipler t&ra
!mdan .1&dllrlllmll!' ve yaralıuuwl:ır 

le<!u-1 edllml,Jlcrdir. Yangm bomba
larile çıkım yangınm i~·o yetişin
c-eyo kndar ekipler tııratmcbn et.raca. 
sirayet etmcaiııe mani ulu.n.ıııt11 ve 
gelen maıye tnrafmdan a&ıdllrWmll.ş
tr . 

Gene bupn öğled.cn ııan'ta. saat H 
Le ŞJ§U ,. 16 Q Be,iktaf tramvay 
depolnnnda tecrUbcler yapılacaktır. 

Ticaret vekili bu a)qam 
Tadyoda bir kon\1şma 

yapacak 
~\nkara, 21 (.LA.) -Tiearct vekili 

Nurol Topçuoflu ~ &k§&m aaat 
ı !!.15 de :railyo<la. ' ' tüt Un mUBtahsilJe
rine fstlhsııl kredisinde l:lİStcrllecck 

kolaylıklar,. mcnuu tiT.crlııdc bit' hi
tabede bıılunııculıtır. 
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itli )eri~eketa~z olacaktı. Iatiyecek fakat iatedi

derıe e ~etıremiyece kti; düşünecek, fakat be-

Milli KOME BU HAFTA BAŞLIYOR Dünkü.:t~:~j;~ı:~~=::.d:kJa 
Dördüncü milli kiline maçle.n bu Şehrimizdeki temaslardan ı.:n Vo 1 e y b o 1 m aç· I a r 1 

kız 

bitti 1\daın n areketsiz ve ölü olacaktı 
. ııı ahIAk k • 

~ : O, itnt ı . atıyen değişme· 
}\llrt lar tski Yılmaz mu··t· 

-<ıil...... SCnd' ' hı~ bil . ı. Bir zamanlar 
~sillden .rnib Yen ve §İmdi bir et 

ı aret kal \il an o mü-
tslti J< CUdun bir tarafında 

~t'Si §İ~· Larsen !aklıydı. 0 

rafından kemirilmişc 
Buna rağmen yerine 
Sevinçle: 

- Olacak, olacak! 
dım. 

Mod sordu: 

benzettim. 
uyuyordu. 

diye bağır· 

- Doktor Jordanın son hakikat 
:a k..ı: ~•11\,lı onu h' . llil11hy ıssız buka~ı- imtihanı nasıldır biiiyor mu~un? 
. ı drv:İa~unun etrafında Başımı salladım ,.e en~mden i· 

bir &ük(ı orcrek onu niha- çeri dolan tahta kırıntılarını silk· 
İ~·o~ h' t ve karanlık içinde me~c çalrşrrken durarak onun sö-

ıtt ., ır za 1 
llıe~·da ınan ar bir faa· zünü bitirme,ini bekledim. 

.:azı <>nu ;• ~!arak bildiği dün· - Onun hakikat imtihanı şu: 
L etrıt ed'. 
'"lÜ( 0 " l}o:-, aymyor- "Onu çah~tırabilir miyiz? Ona 

~ib.. t\o.l_ern}· ·an ...... ,. fı'ı'lı'n·ın 11er · · "' .""<lıı ~ ,_.UU\. canımızı emniyet edebilir mıyızt .. 
ıvecekr l'ifı. • fiiliycİ· ı.,, Ona kalan - Onun fikirleri ho~una gidiyor, 

'Ht ôlilıncı~ Bu onun kendi ded:m. . 
tı. t ti ·e · Artık hareketsi:: - Evet, dedi, Napolyon \'e Se· 
ietir~·Cek fakat istediğini zar gibi eskileri artık defterimden 

•. tı?ıe lYetekti; düşünecek, sildim, yerine yenileri kaim o!du. 
~1 &İbi ~· ruhen her za Başta doktor Jordan var. 

o..~rekctsi;~.Ya~ fakat bede - Asri kahraman. 
"'l\lan k , e o.ü olacaktı. Mod sözümü tamamladı: 

r k,.,,~~~c~eri çıkartmakla - Asri olduğu için de daha bü· 
;oer ~l\.lırnızı 

ırıe b' . onun bu yeni yük bir kahraman. Eski dünya 
ır tUrl" 1 n· ~ll'ıtz ad u ~ ıştıramadık. lrnhramanlan bizim kahramanlan· 

~ ııını i · eta ısyan ediyor· mızla nasıl boy ölçü;.ebilirler? 

pazar Uç mıntaka klilpleri araBın· mühimini teşkil edan Fenerbahçe · 
da oynanmağa bB.1Jltyor. Ualatasaray ma~ı hakkında bir 

Şehrimizdeki temS-'lar, evvelce tahmin yürUtmeir lazımı;else, va • 
de bildirdiğimiz gibi, Galllta:(aray - ziycU Galatasaray lehıne g5rmck 
Fener, Beşiktaş • Vefa arasında. icap eder. Ancak, bu iki ezdi raki· 
dır. bin k3rşıla~maiannda hakim olan 

Fener • Galata.<;.a.ray mac;ını ha- oyun ve faikiyetten ziyade nsab 
kem Ahmet Adem idare cdeceıı:tir. ve sinirdir . 
Yan hakemleri Kemal Hıı.lımlc, 
Nuri Bosuttur. .Asab ve sinirine hik.iın olan ta. 

Be~iktaş • Vefa maçmı iM' 'fıı.rık raf neticeyi lehine çevirebilir. 
idare edecektir. Yan hakemleri Beşiktaş - Vefa karşılaşmasrn3 
N'ecdet Gezenle Sahihtir. gelince, geçen pazar san l!cive>rt 

Ankarada Gençlerbirliği - Muha. liler kareısmda ağrr bir mağlübi • 
fızgücü. hmirde de Altmordu • yete uğramalarına rn~en, siyah 
Altay karşılaşacaklardır. beyazlıların Vefa karşısında i~i bir 

Sporumuzun büyük hl'yec.anmı netice alacaklarını umarız. 
teıkil eden millt kilme m:ıçlarmm Dördüncü milli kilmeye lıştlrak 
bu sene de heyecanlı .)Jacağr ve ~ok eden biltün klilplerimize muvaffn_ 
hareketli geçeceği ta.bildir. kryot dileriz. · 
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Gelincikçiçeği ellerini çırptı: "Kiku San, Kiku 
San,, derhal "Su-Gülü,, çayhanesine gitmelisin. 

Orada seni bir mütteri bekliyor!0 dedi. 
tt u Çın oh 
bj e dolu areket ve cevva· Başımı salladım. Birçok cihet· Adresi tshigaya verdi, sevincin· ı yü de bir elden Kikuyu giydiri· 

t ,..,, ._}d.u. Ondan 11_,,lA kö- ı d k da b' 'b' · · benı·ı ~ ..... , '-'t'l{l cı cı er en o a r ırı ırımıze · den ağzı kulaklarına kadar uzanı· yorlardı ve aynı zamanda onun 
bir§ey Y~Yordıık: hfi!A onun yorduk ki münakaşaya imkan kal· yordu. Çünkü merkez.de iyi bir or· etrafında kuş gibi cMldıyorlardı. 
llclaıi k ,_Pınağa muktedir ol mıyordu· Noktai nazarlanmız. ha- ganizasyon vardı. Gelincikçiçeği pek iyi bir kadın· 

i~ı<.UYorduk. lşim"zi yati gö:-ü5'.erimiz tamamen aynry· tshiga adresi, cebinde, parmak· eh ve hele ona itaat edenleri pek 
~dı. ilde daimi bir endi· dr. Iarı arasında kıymetli bir mal gi· ~erdi. Çabuk itaat etmek de şa· 

tlaıını k (Devamı var) bi muhafaza ediyordu. Evet, Ki· yanı tavsiye idi, yoksa .. · burada 
llli~iın. v:~hğz meselesini l."U bu olacaktı. Vakit ve zaman insana itaat etmesini gösterecek 

lılıcı ~ir ın nıde~ yaptığım l!m-0~~ hepsi biribirine uygundu. En niha· ooınetten çıkmış vesait de eksik 
!il ~er akara ıle dire~in alt ::::::: ;;;;;_ .... yet muamma ha11edilecekti. Ciğer- değildi. 
' ek Parmaklıktan a~ır !erini taze hava ile doldurdu. Kol· Kiku bir heykel gibi aynanın 
~tr 1 itene seh . l<J a Ournba pa vasıtasıle 13.15: Müzik: Halk tUrkUleri ve oyun larının sinirlerini gerdi, dişlerini karşısında duruyor, simsiyah saç· 

tk kad sını güverteye al- havalan, Adanalı Azı..z ve Sarı Recep sıktı. Kendisini hayatında bu lan arasında, Çilek, taraklarla ça· 
~~ tard1 .... e.111

1 
~}ıında olan bu 13·30114·00

= Müzik: Karıtık program kadar memnun ve hafif hisgetme hc:.,yordu. Yalnız Kikuya güzel 
aı... L ••ıl"' dı~ d' (Pl.) 18.00: Program ve memleket ~ 

ı ''ICl~a ·1,.,.,.: ~er ırekleri i- znic:.ti. kimonosunu vermek mecbufruetin· "'il."' saat ayarı, 18.05: Müzik: Radyo caz "' ~ 
t ı-..._%I>a Ve .. n olacaktı. Bum· orkeatraııı, lMO: Konu,ma, 18.M: Kikuyu biran evvel görebilmek de kaldığından dolayı memnun de-

~ t!ıt""eıı heın Yardımcı makara i· serbest saat, 19.10 'Memleket saat a. için hatta koşmak bile istiyordu, ğildi. Bundan dolayı da Kiku ta· 
~ ha\>a}'a: ~ud bir vazi· yan, Ajans ve meteoroloji haberleri, çünkü bir saniye kaybetmek iste- ranan saçlanrun acılarını içinde 

~ll:ıı..rere <1 ktım ve kaymama· 19·30: Müzik: Yeni şarkılar, Halk miyordu, ayaklan da beyni gibi hissediyor, gözlerinden adeta yaş· 
~ "'liadırtl. ~~~ler koyarak iyi tUrkWert ve zeybek havalan, Çalan.. seri hareket taraftanydı· Fakat lar akıyordu. 
· ~ d ~Padal · !ar: Hakkı Derman, Hasan GUr, Şerlf 

lıa ana Yük {l makarayı tçli, Hamdi Tokay. Okuyanlar: Safi. tabii olarak yürümeye ve gitmeye Çehresini hiç bozma.maya gay· 
\'adaJti sek olan bumba· ye Tokay, sadl Ho0ses, Mahmut Ka. karar verdi. Acele ederse belki na- ret ediyordu. Kamıştüyü de kalın 

~'a g~ u~:1'1 bağladun. Bu rmdat. 20.15: Konuııma (Sıhhat aa. zan dikkati celbederdi. lshiga bir· ca bir beyaz mayii Kikunun yü· 
hağıa:ııın İpin ucunu bu ati), 20.30: Müzik: Fasıl heyeti, 21.00 denbire durdu. Bu km derhal is· züne sürmekle meşguldü. Bu mayi 

~'u istecr~~uretilt: Bum· Müzik: Kavat ile çoban ve kır hava.. tintak etmek acaba doğru muydu? kuruyasiya kadar da Kiku çehre· 

ı.t..tabiih·ordı un gibi yükse. 1- ıarı, Çalan: Aziz Akba§, 21.ııs: MiL Bu saatte herhalde daha uyuyordu. sini hiç hareket ettirmemeye mah· 
"I: J um 0 zlk: Radyo Orkestrası, 22.05: Müzik 

~t .. ,•,ttrar • nun dıp Melodiler (Pl.) 22.1~ Memleket aaat Uyandırılarak bir zabıta memuru· kfundu. 
"Qtler}e .ına mıhladığım ka· ayan, Ajana haberleri; Zira.at, EL nun önüne getirilirse korkmaz mry Şimdi de alt dudağını kırmızıya 

ı~ . {ist k S:tbit kalıyordu. bam - Tahvlta.t, Kambiyo - Nukut dı? tshiga şahit Sekunaiyi düşün· boyadı, üst dudağı tabii renkte ka· 
~'!:ınıu~r I~rnı~a ayrıca iki Boraaaı (Fiyat>. 22.30: M!Wk: caz. dü, belki babasmın zabıtadan kork lacaktı. Bütün bu işler bittikten 
~ip gırn. O ıp!eri sağdan, band <Pt.) 23-25123·30: Yarmkl pro. masına bir sebebden hakkı vardı sonra Kamışüyü yaptığı işe mağ 
tı Vinr e:letrnek suretile gram ve ka.pıınış. ve kın da bunu belki biliyordu. rurane baktı, Kikunun saçlarına. 
~ı. ~ &ıbj .. YABANCI RADYO iSTASYONLA. 1• al k k 

'b·"'lasına .. &.~vertenin iste· BDlDA HABER \.'E MUst:Kt Belki Kiku onun bir zabıta memu kulaklarına da avant ar ve ·o u 
~ ıtliği &otUrebiliyordum. 1'ı'EŞRİl'ATI ru olduğunu hissederse, hiç birşey \ar sürüldü· Simdi Kilcu tam ma· 
~~ ~u\'\1c~ clde ettiğim BELGRAD: Saat 19 da kısa dalga söylemiyecekti. lshiga, evvela kı· nasile bir küçük. sevimli geisha ol· 

~'l bnliin ~~ ha}Tetti. 
48

' za bir müşteri gibi yaklaşmayı da· muştu. _ .. ~· . 
~Ü Ve ışlerin ikmali i· PARlS : 8::,t ~~ıs :~;:~;,ıra ha münasip daha mantıki buldu. - Fakat, kuçük Kiku hiç kor~-

lli i~ ancak üçüncü gün TİRAN : saat 20,ı:s de kısa dalga Evet, birkaç saat daha sabrederek ma .. O .kadar fena ~·e korkunç bır 
a 'lll'tna.sı • ~!arak ip tarafını 5M5 de. Kikuyu akşam ziyaret etmeliydi. şey değıl... Yalnız dıkkat et ve sa-
ha~d ıçı~ dört köşe yont RO!\IA. : Saat 21,30 da orta dalga • • * J misen (1) çalına, sc~ en iyisi gra· 

ta ~I tı........ °:1.· Isın bu kısmmda 2so, Gel' 'k . ~· d t mofonu çal .. Sonra dıkkat et \'e ne 
ı e }~:*Sizelim. Testere ve LONDRA : Saat 18,1'>5 de kısa dalga . ıncı. ·~ıçegı a mı aşıyan ge· sake (2) iç ne de yabancıların u · 
1 tı ta :Yonta · v• 20, Sl,IS, ısha ellenru çırptı: zaklardan getirdikleri renkli içki· 

~lcı tnua dıregın o J BELGRAD: saat 22 de kısa dalga _ ··~ım ~~~· Kiku San,, .he! teri!..· Bu içkiler senin başından 
( zzam bir fare ta· 48. 'Derhal Su-Gulu,, çayhanesıne daha kuvvetlidir... Unutma ki, 

V gitmelisin, orada seni bir müşteri bir geisha daima kibar Ye ayık 
~ k t , bekliyor!,, diye bağmyordu. Bu- kalmalıdır! 
q 1 '' 1 n u· ' ç u· . n c u' . s e r I ' nunla beraber Gdinci.kçiçeği bu Bütün bu nasihatler, bütün bu 

yeni gelmiş daha budalaca olan kı· tavsiyeler zavallıyı Meta serseme 

k, zı çağıran müşterinin kim olabile- çevirdi. Bütün bunları yanm ku· 

1 tap k 1 ccğini düşünüyordu. Fakat Kiku· lakla işitebiliyordu, çünkü kalbi 

~t.l~tiııc,· ,, . • u p o n a r 1 :şi~~~~~~~~s~:i::.u;~b~~; nin çarpıntısı daha fazla idi. Daha 
~ "ili •c k · • doğrusu bu anda Kiku memleketi· 
~~dtli~ "Vakı 1,?ci tertip kitap serilerinin gördüğü büyük rağbet dala kız şimdi korkmaya başlamış· · .. 1 . ·ı 
·rııı1_ 1 

ıt . k . . dalı nı oz emıştı ... 
~r o ll'ıak .. ga:zetesı, o uyucuları ıçın a zengin ve daha 1 tı. Gelincikçiçeği de koşuyor ve lki büyü.\: gözyaşı zavallının 

l. (k~'.· uzcre üçüncü bir kitap serisi bazırlamağa karar mavi renkli islemeli kimonosunun 
~rı.._·ıt .. ,, # yanakları üzerinden yuvarlanmak 

~"il'- ıUcuı ki · d E · d k. d'~ 
h ,.tın arını fa l · · da b k ak · · b · · ete en uçuyor u. vın e 1 ıger üzereydi. Kiku kendisini ve göz· 

~L (Ilı ı da h z a ıntızar ıra mam ıçın u sennın d ·~h . 
,oq~ ~Po ernen bir iki güne kadar neşretmiye başlayacaktır. mangalın etrafın a oturan geı:; a yaşlarını zaptedebildi· Ah, şimdi 
in : nıara ait fazla malfimatı \ ''Vakıt" gazetesinde bula· lan çağırdı ve: ağlamaya başlarsa ne fena olacak · 
tı Se . k - "Kiku San, acele et! Sayın tı. Göz yaşlan onun yüzünü boza· 

'• ti itanlarının tevziine başlandı ~üşteri~i bekletm~. heme~ giyin .. cak ve bu Gelincikçiçeği ıçın ne 'ttt ~V'ltıt•• IJ dıye bagırıyor ve Sen, Çılek, ona büyük bir tahkir olacaktı_ Kendı 
~~lt~l>latın gazetesinin 20 kupon mukabilinde verecrği ikinci senin açık ma\i ve tüylü kimono· talihi, kısmeti de mahvo!mryacak· 
~iı.ı~l>on t~~ tevziine bugünden itibaren başlanmıştır. · 1 nu ver! Sen de, Kamı~tüyü . ona mıydı? 
~ı.~ "e öıı:ı ayan okuyucular, bugünden itibaren bir hafta gi"'inirken yardım et, pudrasını 
~"· 6 ede 1 ·•v k ,, kü. ·· h · ·· tl J • Gözyaşı korkusiyle, yabancının 

, h ·ı..ı •laı.., 1 . n sonra arı a ıt tup anesıne muracaa a .. .. .. l s··r Sen de Sabah· 1 • "'t•d uı ırler. ruzune guze u · korkusunu unutmu~tu. O yabancı 
tıhf\ ·, llttt gönderilecek kuponların müddeti on beş gündür. güneşi onun saçl~nna, kulakları· ki, o onu binbir kollu, ayaklı bir 

ll\t e ı· k 1 ""dd 1. b.11. nın arkasına benım Hh-antam<lan ~ıo S r ip upon arın mu e 1 1 1 bol bol sür! Ah, sizi tenbeller ben ejder zannetmişti. (Devamı ,;ar) 
~ tt~btt g40 . . • • de derhal Rikşayı ısmarlryayım! 

lllıt... tan ıtıbaren toplanan on beı kuponluk bınn.ci A 1 ed' . 1 d' · 1 · 
"n tevzı' '"dd ti' • ti' ce e mız.,. ıye emır er ven· mu c sona ermı§ r. 

yordu. 
Çilek, Sabahgüneşi \•c Kamıştü-

(1) Ut gibi bir çalgı dltti. 
(2) Pirinçten yapılan rakı tibi 

l>ir içki· 

Kt:: Muallim - Cumhııriyct 
Kız mektepleri arasındaki vo. 

leybol mlisa.bakalarma dün I{ız 
Muallim mektebi jimnastik sa
lonunda devam edildi. 

İlk karşılaşmayı Kız muallim 
ile Cumhuriyet liseleri yaptı. 
lnr. 
Kız Muallim ilk seti 15-8 ka.. 

zandı. tkinci seti de rahat bir o . 
vundan sonra 15--2 kazanarak 
şampiyonadaki ikincilik yerini 
muhafaza etti. 

/(andilli - lstanb·ul 

Günün ikinci karşılaşmasını 
Kandilli ile İstanbul liseleri oy. 
cadılar. 

Kandilli lisesi ilk seti 15-9 
kazandı. 

İkinci seti de 1~14 kazana. 

rak şampiyonada üçüncülük ye. 
rine e-eçti. 

lnönü - Erenköı, 

Günün bu son maçı !nönU ile 
Erenköy liseleri arasmda oy. 
nandı. 

llk set her iki tarafın karşı
lıklı savıları ile geçti ve en so. 
nunda !nönü bu seti 18-16 ka. 
zandı. 

İkinci set başladığı zaman E. 
renköylUler açılmış görünüyor. 
Bu seti de Erenköy 15--11 ka.. 
zandı. t~ il<~ilncü sete kalınca her 
iki taraf ta canla b:ı.şl#çalıştı. 
!ar. lnönU daha ağır baskılı bir 
oyun tutturarak son seti 18-16 
kazandılar. Bövlelikle de kızlar 
arasındaki volevbol şampiyona -
sı sona ermiş oldu. 

Kız mektepleri arasındaki voleybol maçları 
bittik ten sonra 

Takımların vaziyetleri 
1sta.nbul, 27 (A.A.) - İstanbul mektepleri apor bölgeai başkan

lığından: 
Kız mektepleri araamd& bölgemia ta.ra.fmdan tertip edilen ve 

13/12/1939 da b~taya.n voleybol maçla.rt 27 /3/1940 da yapılan maç
larla sona. ermiş ve mektepler qağıd& gösterilen dereceleri kua.'!1-
m~l:ırdır: 
Mekteplprln Yaptığı Gallp MaiJup Sayı • ~ Puan Derece 

maçlar lsimlcrt 
Çamlıca K. L. 
KIZ Mu.al. M. 
Kandilli K. L. 
Erenköy K. L. 
İstanbul K. L. 
lnönU Kız Lisesi 
Boğa.zlc;l Liseei 
Cumhuriyet K. L. 
lstikIAI L. 

9 9 o 291-148 ıs.. 3 18 1 
4 9 8 1 276·147 17- 3 17 

9 1 2 241-17• 14- 5 16 s 
4 
5 
6 
7 
8 

9 5 4 263-202 12· 9 14 
9 5 4 254-223 12..10 H 

9 5 4 278·263 12-11 14 
9 5 4 243.239 9-12 12 
9 2 7 168·248 5-15 11 
9 o 9 69-270 o.ıs s 19 

10 Şişli Terakki L. 9 • 1 8 85·260 3·16 6 
90 45 45 2174-217-l 102 102 80 

Buna göre, 1939/40 ders yılı Jm mektepleri voleybol. şampiyonu 
evvelce de yn.zdığunız gibi Çamlıca Kız Llseal olmuştur. 

12 NCi CliMPiYADA DOGRtt .. 
Helslnld. 27 (A.A.) - Sovyet

ler Birliğile Finllndiya arasındaki 
harbin sona ermesi Uzerine. 12 nci 
Olimplyad oyunları meselesi tek -
ru canta.nmıştır. Nitekim hafif 
atletizm enternasyonal federasyo· 
nu reisi ve icra komitesi azası 1ıı. 
veçll S. Edström şah.san, 1940 0-
lipiyp.d oyunlarmtn Hetsinklde ya· 
pılma.sı UmJdini arzu ve izhar ey
lemiştir. Enternasyonal- federas _ 
yon reisi, bu husustaki kararın, 
ancak Finlfuıdiya organizasyor 
komltesile enterna.syonat Olimpl -
yad komitesinin mutabık katmala· 

Cumartesi günü 
yapılacak 

Mektep maçları 
İstanbul l'tlektcplcrl Fntbol He 

yetinden: 
30/Ill/1940 Cııma.rtesi günU ya

pıla.cak maçlar: 
TAKSİM STADI: 

Saha komiseri: C. Tiniç. 
Vefa L •• Şişli Terakki L. aaat 

14 de; ha.kem G. EzgU. 
Hayriye_ Kabataş L. saat 15.10 

da; hakem Şazi Tezcan. 
Sanat M. - Haydarpaşa, saat 

16,20 de; ha.kem Ahmet Adem. 
ŞEREF STADI: 

Saha komiseri: l Varas. 
Darilşşaf aka - 1stlklaI L. saat 14 

de; ha.kem Tank Özerengin. 
Taksim L. - Ticaret saat 15.10 

da; hakem N. Gezen. 
Yüce Ülkil _ 1stanbu1 L. saat, 

16,20 de; ha.kem Tank Özerengin. 

15 inci beynelmilel 

Ath müsabakaları 
15 lncl beynelmilel atlı mUsabaka· 

lıLr nisanın 27 sinden mayısın ~ ne 
kadar Romada yapılacaktır. Bugtlne 
kadar Alman, Romen ve tsvl~re resmi 
ekiplerinin iştirak ettikleri bildiril
miştir. 

Bozkurt klübünün 
kongresi 

Bozkurt spor klUbUnUn senelik 
kongresi 31 mart 940 pazar gUJlil sa
at 11 de Beyoğlu Nuru Ziya sokağın.· 
da Halle p~rtisi binasında yapılaca· 
gmdan azanın gelmeleri rica olunur. 

n takdirinde verilebileceğini de 
il! ve etmlştl.r. 

Diğer ta.raftan, FinlA.ndiya or ~ 
ganlznsyon komitesi reisi banka 
direktarlerinden Rangell Finl!ndL 
yada halen btltiln kuvvetlerin 
memleketin tekrar imarma ve 
Sovyetlere terkedilen Fn.li.lndiya 
t.opraklnnndan ortaya çıkan g~ .. 
men işlerine teksif edilmJş oldu .. 
ğunu, organizasyon kom.Jteslnl!l 
Olimpiya.d oyunlan meselesile ya" 
kından meşgul olup bu hwruırta k&. 
rar vermeğe henUz vakit bulm&dJ.. 
ğmı söylemiştir. 

İstanbul bölgesinin 

Taksimdeki lokali 
Dün açıldı 

Beden teşkilAtı 1stanhu1 b81&'elLı 
nin Ta.kaimdeki yeol lokalinin kU,. 
.:i~ n tlnaaebetih dlln ISğleden IOCU'a 
bir çay ziyafeti verilmif ve siya.• 
!etin sonunda &"<len Teekfiltı Re
isi General Cemil Taner, ham' bQoo 

lunan sporculara blr hitabede ba.. 
lunmuştur. 

General, bu hitabeGinde bUtibl 
sporcula.rt yekdiğerini aevmeğe 
ve kati; en kendi muvaffa.kıyeUe "' 
!erini başkalarmm zaafında arama.
mağa davet etmiştir. 

Tebliğ 
Beden Terbiyesi btanbuJ B3Jc9" 

al l\tletlzm AJanlığmdan: 

Bu pazar sabahı saat 9 dan fli.. 
haren IV tıncU katagorl gUlle ve 
disk atma ile yliksek atlama, m 
llncil Uncu kata.gori gülle disk ve 
cirit atma ile yWcsek atlama, 1 inci 
kata.gorl gülle, rusk ve clrit atm& 
ile yüksek ve sırık atlama mUsaba· 
kalan Şeref stadında yapılacak .. 
tır. 

tik olimpiyat şampiyona 

Spiros öldü 
Atin& 27 (A.A..) - 1896 da J'&pd• 

mıg olan llk ollmplyadda llk modem 

maraton koeu.sunu kazanan Splrotl 
dün Atlnada blmU,tUr. 

Daim& milll kıyaf eUerı. sezm.ekt8 
olan Sp1roı as.de bir hayat .urmeır,. 
teydl. 1936 daki BerllD oUmpl,yadlaııı 
da dıı. Splros Elen aUeUertıW:ı. • .. 
nUnde gitmekteydi. • 



6 ......... ~~~sm--· 
Bayan ve aylara 
Kıymetli kumaşlar : 

Yünlü,-ipekli, kumaşlar vcsait"c. 
Bu kumaşlar Fincancılar Rıza 
Paşa Yoku~u Şark Han altında 
No. 25 te luymetir.den aşağı 
fiyatta satılmaktnd •:. Fırsattan 

i~tifac1e ediniz 
1 1Ulil!::Dz:ZIEiillm91t 

.• lmlıt 'lll\ll~OSl' 

1 tıkH\.l caddı:-si T<omcd1 

kısmı: AkŞ;lm 20.:0 Oda 
l':ınlı5lıl.lur Honıcd~ n!!lı 

1940 Küçük Cari 
Hesaplar 

• • 
ikramiye Planı 

ı &det 2000 llrn. = 2CIOO.-llra 

3 .. 1000 .. == 3000.- " 
G 500 = 8000.- " 

12 .. 250 •• ıı= 3000.- .. 
40 " 100 •• CI 4000.- n 

75 50 = 3750.- " 
210 c:: 5250.- .. 

Ke~ideler: 1 Şub3t, 1 Ma. 
yıs, 1 Ağustos, 1 lkiociteşrin 
tarihlerinde yapılır. 

H X B E R - Akpm Postıası 

lstanbul Valiliğinden: 
Semt! mahalle.si Sokağı Clnsi Sahası Kapı No: Parael No. Sahibinin takdJr olunan 

adı bedel 

Fatih HUssambey Hncı ömerpaşa Bahçeli ahpp ev 48 M2 E:35:y:l5 12 Ayşe Algill 5949.84 

.. " " " 
" " 

•• ı-:Agir ev 

.. Ah§DP ev 

.. ,, 
" " 

80 E:35:y:13 13 Fatma GUn 1800 

55 Y:13/1 

130 E: 33 E ve Y 11 
125 E:31:31 Y 7-9 

14 

15 
16 

Fitnat ve Kadriye 455 

Küsnü öztürk lSllO 
Mehmet ŞUkrU 3540 

Yukar<l:ı semti mahnll,..sl, ııoknJ!'ı cinsi, sahası kapı ve parsel numaralarilc sahiplerlnln isimleri ve takdir olunan 
bedellerı ynz,Jı g-nyrimenkuller Fatih 40 ncı okula ilhak edilmek U7.ere l:l95 tarihli ka.ramameye tevfikan tstlmlAk 
edllmckledir. Usulen rnuamclt>sl de yapılmı,ş olan bu yerlere takdir edilen bedt.l hakkında mal l!nhipleriılin bir diye-

ceklerl varsa sekiz gün zarfında dilekçe llııı valilik ve belediye reisliğine bildirmeleri ve ~deli kabul etukleri tak· 
iırde mUracaatıa takrir vermeleri, aksi takdirde kararnamenin 98 tarihli fı 1 •r:J.i mahsusaaı hUkUmleri tatbik olu· 
ıacaf. lllı.n olunur. (~412) 

._.._. ................. --...... ---" 
Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 Lıra 

ikramiye Veriyor· 
Ziraat Bankasmcla kumbaralı ve lhbar!"ız ta.cıarnıf he<;apln. 
rmdn. en nz 50 llra'IJ bulunanlara. scneıle ·i d efa çekilecek 

kur'a ile aşnğı<la.kl plilna göre ikramiye <lağrtılacaktrr. 

4 Adet ı.ooo Liralık 4.000 Lira 

" .. 500 " %.000 

" .. 230 .. 1.000 .. 
40 .. 100 •• 4.000 .. 

100 .. 60 " 5.000 .. 
120 " 40 .. 4.800 .. 
160 .. 20 .. 3.200 " 

...... '..-.:!" ............ ..:i-• ......::a.· • ' ' ·. • "" ' ---- DİKKAT: Hesnplarındakl paralar bir sene içinde fil 
lira.dan aşağı dUşmiycnlcre ikramiye çıktığı takdirde % 21 
fazlaslyle verilcc<!ktir. Kuralar senede 4 defa: ı EylQI 
1 Uirincik~nun, 1 Mart \'c 1 Haziran tarihlerinde çekilecekti ı V AKIT matbaası .................................... 

AN ""' ı TESitl 

R AŞ, D t Ş 
NEZLE, G R t P 

ROMATtZMA 
SOGUK 
ALGINLIGI 

ve T1ütün ağr 1!lrınr derhal keser. 

Lüzumunda günde 3 kaşe alınabili~ 

·.. • • ' ' ,' - '. >.~ •• ~ ' ., '.. • ,. ' 

-ls_t_a-nb_u_l_E_m_n_iy-et-S-~ 
Direktörlüğündan 

939/ 513 I~) 
Bmntyet aandığtna borçlu ölU Bay AbJülfettah varısıcrlne 

~~: ~~ 
Bay AbdUlfetlah, Kadirga Şehsuvarbey Küç!lkayasofya ıı> blt ıl' 

suvarbey .ııokak eski 1 mil. yeni 14 ı::umaralı maabahçc ahŞllP ,..,,1z J1 
mamını birinci derecede ipotek göstererelt 23·8·937 tarihinde "1110 ~ 
numarasıle ıııındığırnızdan aldığı l220) lira borcu 13·6-93!! ııııi~J ıııf 
demedıginden faiz, komisyon ve maaari!l ile beraber borç (2• .. 1<ıl1JJ 

bil"' 
kuruşa varmıştır. Bu sebeble 3202 numaralı kanun mucibince "~ 
takibi başlanmak üzere tanzim olunaa ihbarname borçlunun pıu ıJe ~ 
de gösterdiği ikaınct;O.Jıına gönderilml§ ise de borı;lu Bay J\ııdil )1 

karda yaz.ılı adreste öldüğü anlatıılmış ve teblığ yapılamaını§tır· dff'-,, 
nunun 45 inci maddesi vefat halinde tcbligatm i!An suretlle yııPıti~ 

mlrdir. Borçlu Bay Abdülfettah mira.ııc;ıları işbu ilan tarlhindl!D dttıl 
buçuk ay içinde aandığımrza mUrııcantla murlslerinin borcunu 

6
d1r. ~ 

ya kanUnPn kabule şayan bir itirazları V&rSA bildirmeleri 1AJ1!1l
1 

a-' 
tar ipoteği kurtarmazlar veyahut başlıyan takibi usuıu dıı.ırcslll ff 
mazlaraa ipotekli gayrimenkul mı:-zknr kanuna göre sandıJ<Çll e 
Bu cihetler alAkadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek .;c 

11 ~ 
n ayn lhbarnam• t•bilğl makam•na kaim olmak"'"" kO~ 

1 
~akkskür1enıere Katr~ Hakkı Ekr3fll

11 
' 

• n Katran. Pastilleri de 2 
İstanbul Maarif Müdürlüğünd8~> 
.Maarif vekilliği k6y öğretmen okulları için aşağtda clrl5• ~~·tıı! 

yatları yazılı havlularla hamam silecekleri açık cksiltrneYe ı.-ıır" 
Tahmin edilen bedel 3130 liradır. :Muvakkat teminat 234 Jlı11 15(1$;ı i'~ 

teltiller bu havlu ve sileceklere ait fiartnamcler Maarif ııudUtl 16 d' ,ı 
törlUğtlnde görebilirler. İhalenin 5 nLcıan 9JO cuma günU sa:ıt 0111ıııır 
nıUdUrlUğünde toplanacak komisyon mariCeUle yapılacağı Iltıtl ·e 

Havlu ~ Hamam sileceği ~ 0 v 
Eşynnm cinsi 
Havlu 
Hamam ıılleeeği 

Miktarı Beherinin fiyatı ls5
0 

4000 adet 47 kuru, l~S 
000.. 250.. ~ 

Kitap 
tanzim 

kısmını 

edip 
gen iden 
açmıştıı Tlrkiyfl Cumhuriyet Merkft'z Hankası 23 ı 3 ı 1940 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizğ-i isleri alır. 

lmİilİllllİ&mrllrB 

Gü. Muhafaza deniz Mıntaka Komutanlığın
Clan: 

lkl llınan motörüne müsabaka ile kaptan alınacaktır. lsteklllerln 8-4-
940 pazartesi sUnUnc kadar veslkalarlle birlikte Hasköydekl Komutruılığı· 
mız.ı. mOracaatııın. (2106) 

~ ... --=-~--a:ı:r:rım:m11• 
Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKtM 

Dahiliye mütehassısı 

tstanbul Divanyolu. 
No 104. Tel: 2239~ 

Sabahlan 8,30 n kadar. Ak· j 
'anılan 17 den sonra Laleli Tay. I 
yare Ap. Daire 2: No. 17 de 

hastalannı k!l'l •I ccer 
a:elcfon: 23953 

11 
........... ....,.., 

Urolog Operatör Beyoğlu Is 
tı1dal cn!dt>si 380 numaralı 
Oh 'lya., n .. nrtmanı Bursa 

1 P nz2n : ~ • Tel: 4. 1.2.35 

• e 

Taksim Yeni Yıldız 
· Kurtuluş spor klübü 
T. Y. Y. K. Spor ldübünün 

24 - 3 - 940 pazar günü snat 11 de 
davet edilen umumi hey'cti ekse-

riyet İnsabını bulnmad:ğmdan 
to;Jlnntı 31 - 3 - 940 pazar günü 
saat 11 (on b ".-) e bır:\kmıştır. 

Azanın muayyen günde Klüp 
Merlcezinc gelo:ru?leri ilan olunur. 

RUZNAME 

1 - Geçen hcy'eti umumıye 
7.aptımn okunması: 

2 - 1939 senesi mali raporu. 
nun okunması; 

3 - Yeni hey'eti idare intihabı. 
4 - 1939 senesi hesaplnnnm 

tetkiki için müfettişlerinin tayini, 
6 - Teklifler ve isti:uıhlar • 

AK T t F 
Kasa: 

Altın: Safi Kl~am 71 721 2H 
Banknot 
Ufaklık 

!Jahildek1 Muhahirltı:r: 
Altın: Safi Kilog'Ta.m 
rürk Lirası 

Rariçtekı Muhabirler: 
Altın: Safi Kilogram rı s ıs H&> 

Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 
Diğer dövizler ve oor<:IU 
Klirint? hakiveleri 

Rrıcine tu1miT1PTt: 
Deruhte edilen °\'l'ıtkı ıak . 
dive knr!'ııltih 
Kanunun n . R maddPlerıne 
~evfika n Hazine tJtnıfmdan 
vaki tediyat • • 

~<.>nrrlnt f'iizdrını: 
rirari cıenetler ' . 

R.<ıhnm ııe fahvilrif ~iizdam · 
ı 11eruhte edilen evrakı nak. 

.ı t' divenin ka~ıh~ asham ve 
tahvilat itihart kmnetle 

C::erbf"ı:ıt rs1ı:tm v,. tahvilat: 
A1•nnslor: 

llazineve kısa vadeli avans 
l.lltm ve döviz tizerine 
rahvilô t üzerine • • , 
qıs<-cdarl:ır • , • , , 
\fuhtelif • , , , , • 

l em.muz 1938 tarihinden 

100.881.625. 2S 
10.tGS.742.-

1.907 .132.20 

9.516.4i 1.' 

:o.!U1.3f 

32.406.236.1.3 

158.7:18.563.-

18. 206 .398.-

235.870. 15.).22 

."i0.214.814.36 
8.395.982.01 

5.8!0.000.-
10.809.58 

7.808. 722.-

Yekıirı 

Lira 

113.2.32,499.tı 

810.43S.06 

42.rl03.6.t8.!}8 ~ 

1 

HO.!H2.165.-

23:1.870.155.22 

58.610.82Ç,"7 ~ 
l 3,6S9.5S l.J 
4.S00.000.-ı 
ı~.655.702.79 

624.804.962.38 

PAS 1 F 
Sermaye • • , , • 
1 htivat akr~~= 

Adi ve fevkalade , , , , 
Husust • • • • 

Tedavüldeki Banknottar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6. 8 maddelerin tev. 
fikan Hazine tarafından vaki 
tedıyat 

Deruhte edilen evrakı nak. 
dive bakivesl . • • • 
Rarşıhğı tamamen altın l)larak 
:laveten ted:ıvüle "lazedilen . 
Reeskont mukabili ilavten te
da. vnZPcf. 

lıfEVDUAT 
Tiirk lirası 

• • • 

Altın S. Klg. :-5 ! • • !l"O 

Döviz taahhüdatı: 
Altına tahvili knbil dövizler 
Diı?er dövizler ve alıı.caklı Kli. 
rinı? baki veleri • • 
Muhtelif • , , • ı , 

4.217.t:l ı.2:> 
6.000.000.-

11>8.748.563.-

ı 8.206.!lf)ff. -

140.542.165.-

ı1.ooo.ooo.-

4G.G81 31 n •,. 
7" ""1.](ij ,.r 

ı1.0G4.;r 

:l'1 O'il ~ --~ r. • 

YeJ.-iıı 

itibaren: Iskonto haddi % 4 Altın üzerin~ 9'( : 


