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ovyetler, iki taraf arasında 
llluvazenede dur111ak siya-
&tine nıi dönüyor? Yarın orduya iltihak 

Mas kova n n gü Dte re edeöekhavacı gençler 1 a .. a a Dün Atatürk anıtına bir e fifiluınasebetDerono çeıenk koyduıar · 
~Dil ~ürtri1 ·edecek 

Sovqet Elçisi lngiliz Hari· 
cige Nazırile neler konuştu? 
Taynıs gazetesine göre 

Sovyetler, harici münasebetle-
rinin yalnız Af manyaya münhasır ;_lkurmayBqkammızMa•eşalFtr>i Çakmak, ••••iki günkü 

kalmasından eza duymaktadır -:4:';::,ÜTÜ:U:...::ml:::::':::~T~ldufu halde 
cwnarteıd günü hava ordumuza UU - Atatürk anıtma bir çelenk koymu~-

Londra, Z9 - SovyeUerin Londra eo aylarda vukubulaıı hl.difflerden lerin Sovyet devletine alt oldufunu bu hak edecek Türk Hava Kurumu Ge- !ardır. Gençlere halk tarafından bU _ 
elçisi Mayıki Lord Hallfaklı ziyaret 10nra lngtuz • Sovyet mtınuebatına IUbarla da hUIU8l l&bmlara ait n. • dlkll Hazırlama Yuvaamm birinci yUk bir ııempatl tezahürü göıterllmlf· 
etmlf ve uzunca bir mW&katta bu _ tedauı bedef tutmaktadır. Jkl mWl· (~, ~ ihıciidtl devre gençleri, bugllıı eaat 17 de~· Ur. 
lunmuotur, NUU', ve elçi arumdatd tlai tilglUs • ADiıi ~bert ,, 

::;eı.:::.ı;~y~ UlcK=-~:tremu~va- Komedi Fransez geldı· 
gcmlllne alt olmaktan daha ~k &JyettDI turUı eden Ka7*1 bu remi· ' ' 

Sovyetlerle Finlerin 
arası tekrar açılıyor 
Moskova müzakerelerinin 
kesilmek ihtimali kuvvetli 

Sanatkarlar arasında Mari Bel 
en fazla heyecanlı gözüküyordu 

haya girmittir. Görüımelerin ya· 
kında inlntaa uğraması mümkün.. 
dür. Miitküllt Sovyetlerin Fin· 
lindiyada bir ticart mümeısillik 

( Onun 4 üncüde) 

· B iikre ş· ingiltere~in B~I-
• kanlardakı elçıler ı · 

fQ ten gen ı ~ı:.:~·!!~ahiı 
~eplerde bulundu Londraya 
"• -lcıvmetinin yUkselmesını ve yağlı ~~~~~d~!w 
'( .. t lahdıdatının kaldırılmasını ıstedı =:..ı~;..:: ": sı,.... ı&nlk -. - Kari Bel •• dll•• 

ıQ J_ / d k • elçlıdle Atına, Btlluef, Belgrad, Sof· Partaten aynltp 

fQ, .. ıcere er e pe çelın :C!::~~,;::r1nu!eı;:0c11;;,ı:;:: =rı ı;::: 
1ı filen petrol mesel esine ~i,. .. ....... -. ....... ::: ':""' ...=-;;; 
t e h •• amda Londraya muvualat edecekler- bekienen Komedi 

.... '"" "I ll Z t e m a S e dil m e d i dlr. Diğer taraftan lnguterenln Ro • Franaez artistlerin• 
~ 29 ma bUyUk elçı.t sır Perai Lorenln den mürekkep grup 

' : (A.A.) - Havas sat heyetleri, fiyatlar meselesini de nisanda Londraya muvasalatı bek bugUnkU 1emplon 
tlctr görüşmütlerdir. lenmektedir. BUyUk elçlnln kısa bir ekspre.Ue Belgrad, 

lıl,.~tet nazırı B. Christu, Salahiyettar mahafil, Alman mezuniyet aldığı ııöylenlyor. BUkreı ve Sofyada 
~~Zait eks~eri Dr. Clocli- murahhaslarının müzakeratta ba· temsiller verdikten 

et zıyaretini kabul tl davranmakta ve görüşmelerin sonra şehrim~ gel· 

tiirı'- nihayet Alman yaya müsait bir Yu'' k sek harp mittir. Trenin mu. 
ltll oerdeki çalışmaları şekilde neticelenmesine baia ola- vasalatmdan bir sa. 

"~ itlen ve Alman iktı· cak birtakım "teklifler" ileri sür. ! at kadar evvel sır-
~ '" mekle iktifa etmekte bulundulda· k • kecl gan karşılayı· "Qbahk. t rını beyan etmektedir. onseyı cılarla dolmuıtu. 1 O O• Müşahitler, altı aydanberi Ro- Bunlar arastnda 

. , 'tnanvanın vc.ziyetinin ıon derece şehir namına bele. 

ı kazası sağlamıa,mı, olduğu mutale••ı· M .. tt f k I . diye turizm ,ubest 
~- nı serdetmektedirler. U e 1 e f yen 1 müdürü Semuh. Şe. 
·~hn .. Rumen heyetinin bulunduğu •

1 
hJr Ttyatl"OllU ~ 

lca ı ayagı vaziyetten inhiraf etmemi• oldu- k ar ar 1 a r ver d 1 e r natkA~lannın ekse· 
t'ı dı ğu söylenmektedir. rtlll, grurıun başında 

.(\r..._ 4 ünciide). (Devamı 4 ünciu). (Yamı 4 iiac:üd• ) <Devamı' nnallde> 

artistler istasyonda kendilerini brfılqanlar &rllDC1a 
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- Tiyeret krala istediğin sütü götür, hen seni gÖr· 
dü~en sonra inek sütü istemiyorum, dedi. Es

mer kız bu sözlere karşı fıkır fıkır güldü. 

Burasını ben çok güzel buluyo. 
rum. 

Bir ihtiyar adam, elinde hasır 
şapkası onlara doğru koşuyordu. 

Sevinçli, heyecanlı, kral kendi çift
liğine geldiği için de mağrur, tit
riyordu. Bir ihtiyar köylünün kra 
lın misafirliğile karşılaştığı za -
man ona neler söyliyebileccğini ta
yin i~ini okuyuculara bırakıyo -
rum. 

Himer ve !\lakari, krala ait 
hayvanlar olmak hasebile ahJrm 
en seçme ve güzel yerlerine götü -
rüldlilcr. Pozol, Jaübaliyane tebaa
sının omuzuna yaslandı ve Jigliyo 
ise çiftlikteki kızlarla alakadar ol· 
du. 

Bunlardan, çirkinleri giyimli, gü 
zelleri ise Trifem modası mucibin
~ giyimli olmıyan bir, iki, yedi, 
on, on iki tane geldi· Jigliyo içle
rinden birisini bir istirahat gü -
nünde insanı meşgul etmeğe Mfi 
liyakatte gördil. 

Kral çiftçiye mahsul hakkındaki 
tahminlerini ve hububat piyasası 
fiyatlann"ı sorduğu sırada Jigliyo 
da, kendisini sevimli bir gülümse.. 
me ile süzen, siltçQ kıza yaklaştı. 

- Sen inek sağmasını bilir mi
sin? diye sordu. 

Genç kız cevap verdi: 
- Bundan başka bi11CY btt • 

ınem. 

Sesinin ahengi tatlı ve 5ıcaktı. 
- Pekfilft. Seninle beraber gi. 

delim. Susamış olan majesteye bir 
bardak süt bulalnn. Ben de onu 
taklit ederim. 

Genç kız öne geçerek k°'tu. Jlg 
lira ona bir ahırda yetişti· 

- Adın ne senin? 
- Tiyeret efendim. 
- Tiyeret, krala istediğin sütü 

~ötilr, ben seni gördükten sonra 
inek sütü istemiyorum. 

Esmer kız güldü: 
- Ben sütnine değilim \'e sil -

tfun yok, olması için de hiç bir 
,ey yapmıyor.um. 

- Sahi mi söylfiyorsun? 
- Evet. 
- o halde lbeklerim. 

- Eğer susamışsaım çok bek -
lemeniz lizımgelir. EvvelA ~ i _ 
~n sütünden için. 

Bir beyaı; ineğin yanına otur
du. Hayvanın dolgun ve iri me -
melerini yokladı. Sonra meme}i 
pamıaklan arasında sıkarak sağ
mala ba§ladı· 

Jigliyo biraz uzakta duruyor ve 
kızın yanma gelmesini bekliyordu. 
Fakat kız, sfit dolu bir kabı göğ. 
cıfi hizasında tutarak dişan çıh"tı. 

- Bunu krala götürüyorum. 

- Bonjur efendim· diye ses -
lendi. 
· Jigliyo çilek tarlasının kırmızı -

lığı arasında sanşın bir kadın be
yazlığı gördü. Bu, belki de genç 
Tiyeretten daha az sun'i davrana
caktı. 

Delikanlı ona i.;;mini sormadan 
yaklaştı: 

- Roz, Liliyan, yahut Marga
rit taşıdığın hangi çiçeğin ismi o
lursa olsun ey kız... Ben bur:ınm 
efendisi olsam buraya girince bah
çenin turunç, çilek ve kirazlarile 
katiyen alakadL!r olmazdım. 

Genç şair, ba~ka bir kadın ol -
saydı daha ·me imalar yapmağa 
çah~ırdı. Fakat hitap ettiği Tri -
f emli genç kız o zamana kadar 
böyle güzel sözler duymadığına 

kanaat getirdi. Kızardı, başını ö • 
nüne iğdi· tik işi de hemen etrafı
na bakınmak olduğll için de Jigli
yo devam edebileceğini anladı. 

Genç kız içini çekerek sordu: 
- Tekrar ne zaman geleceksi -

niz? 
- Bu akşam. Yann. Obür gün. 

Daima ... 
- Başka kadın arkadaşınız var 

mı? 

-Hiç yok. 
- Olacak mı? 
-Asil. 
- Yemin edin· 
- Yemin ederim. 
Genç kız emniyet getirdi ve de.. 

likanlının yanından gitmesine ra
zı oldu. 

Jigliyo avlu:Yu geçti. Kralın bu· 
lunduğu salonun pencerelerinden 
baktı ve P01.0lun çiftlik sahi· 
binin y a n ı n d a , geniş 

bir koltukta uyumuş o!duğunu 

gördü. Diğer tarafa döndü~rü za -
man koridor medhalinde, kendisi
ni tehditkfu' bir pannak işaretile 

yaklaşmaktan meneden, fakat böy 
le yaparken gülmemek lazımgeldi
ğini unutan Tiyereti gördü. 

Genç kız kaçarken bağırdı: 
- Peşimden gelmeyin. 
Jigliyo koştu. 
Merdivenleri çıktı, uzun bir ko. 

ridoru takip etti ve küçlik bir o • 
daya girdi. 

Genç kız ıbir köşeye kaçtı: 
- Şimdi de odama geldiniz. 

Çıkacak mısınız, yoksa haykıra -
ynn mı? 

Mükemmel bir aktör olan Jig. 
liyo, bir bekar odasını ziyaret eden 
bir kadını taklit ederek: 

- Odanız ne güzel, dedi· Ah ne 
güzel çiçekler! 

(Devamı var) 

dedi. Bekleyin, ı::izin de sıranız ge_ ------------
lccek. 

Fakat Jigliyo onu bir saniye 
hile beklemedi. Kız henüz çıkmış
tı ki, o da çıktı ve dolaşmatra baş
ladı. 

I Biraz ileride çilek ve ağaç çi'e. 
n bolluğu ile kıpkırmızı bir mey
\ a bahçesi 'ardı. Buraya geldi. 

1nc.-e bir ses: 

Et fiyatları normal 
hadde iniyor 

Şehrimize fazla miktarda kuzu 
gelmeğe b&§ladığındıın et fiyatlan 
dUşmcktcdlr. Kuzu tlya tla.rı 45 _ 50 
'karaman 55 ve dağlıç 60 kuru~ dUş· 
ml! l<lr. Kuzu gelişi bu hızla devam 
ederse !lyatlıınn daha normal hadde 
ineceği temin olunuyor. 

.Yüksek tasClika iktiran 
eden aon liste 

Ankara, 29 - Adliyede terfi \'e 
ııakıller ltıtesJ yüksek tasdlka iktiran 
etml~tlr. Bu lUıte ile terfi ve nakle· 
dilen adliye mensupları şunlardır: 

90 LlRAl'A TEIU'l VE NAKİLLER 
Afyon hukuk hAkimi Sulhi, Çorum 

ret.si Ail!, Tekirdağ reisliğine Bile_ 
clk hAklınl Mu.stara Nuri. 

80 LlRAYA l'EltFl VE ?i,Uitı.r.ım 
Kırklareli hAldmlltme Kırklattll 

reisi Tahsin, Çorum reisliğine Tekir. 
dağ reisi Cela.lettin. 
70 LiRAYA TERF1 VE N'AK1LLICR 

Elblllt&n h&.klmi Necati, Kayseri 
ceza h!k.lml ı:;ırn, Fethiye hukuk hfl .• 
klml Mehmet Özyol, Ara;ı hukuk M.· 
kimi Nuri, Mustafııkemalpaşa hukuk 
n&.klmliğine üçUncU sınıf adliye rııu_ 

tetuıı KAzıın Tura, Vezirköprü hA • 
kimi Ali Kovadnr, Hendek Hukuk 
hakimi Faik, Gebze hukuk ha.kimi 
İsmet, Kırklareli hukuk haklmllğine 
sullı h!k.lml Hilmi, Çanakkale hukuk 
hA.klml Fatin, Muatatakemalpa.şa ce
za hAklml Burhanettln, Şebinkarahi
sar reisi Tevfik, Alanya htı.klml 'fev. 
tik, Muğla müddeiumumıaı Saffet Te
kinalp, Dlvrlk müddeiumumisi Fah -
rettin, Siirt müddeiumumisi Sabri, 
Denizli mUddeiumumlsl Şcratettin, 

Erzincan re!Bllğine Konya mUddelu -
mumlsi Haydar, Karadeniz Ereğllsl 

hukuk htl.klmliğine Uşak hAklml la. 
mail, Bilecik h&.k.lmllğine Ağrı reial 
.Aglh, Cebelibereket Ramiz, ba§müd. 
delumumtai muavinliğine temyl.% ra
porUSrlerinden Lntfl. 

80 UR.AYA TERF1 VE NAKtLLEU 
Ankara hukuk hklmi Tahir, Anka

ra Sulh hlkimi Nat!J:, Giresun hukuk 
lıAJdmi Klmll, Cebelibereket hukuk 
h!k.lmllğlne Cebelibereket azası SalA 
hattın, tstaııbul icra muavini Retlk, 
Kınkhan ceza hldmi Ragıp, Ödemlf 
hukuk ha.kimi EmJn, İzmir icra mua_ 
viıl hlkimi Mehmet Kabakçı<>#lu, A
masya &uaı Muammer, Ç&r_pmba 
hukuk hlklmi Bahri, Ankara ağır ce
za Azası: Leblp, Gaziantep sulh bW· 
mi Cevdet, Tokat ceza hakimliğine 

t.taııbul ticaret 1zaaı &Thain, lstan_ 
bul sorgu blkim1 Kilit, Bayındır ce. 
za hı\kimi Vasfi, lzmir ceza hAkiml 
Ali Rlza, Adana 7.ası Kenan, Görele 
b!klml Zihni, AlB§ehir hukuk blkiml 
MusWa Akay, Zonguldak hukuk hA.
kiml Hakkı, İzmir sorgu hlklm1 Bas· 
ri, Adana. icra. h.1klml Tahsin, Gem. 
llk ceza ha.kimi AbdWvahlt, Ağrı ba.. 
8I lbrahlm, Boltı lza.sı Hakkı, Demir
köy sulh hAklmi Tevfik, Burdur ceza 
h&klml Halli, Fat.aa hukuk bAldm1 
lıluatata, .Aydm a.zuı Fahir, Bolu ce
za blk!ml .AvnJ, KoyuUWıar h1ldm1 
Vehbi, Harap hukuk hlldml Fahret. 
tin, Şerefli Koçhiear ceza hA.klmi lıle
cıt, lırlanlaa ceza blkimi lbaan, De
veli hukuk h!ldmi LM!l, Demlrcl hl· 
kimi AbdU~~kUr, latanbul aullı hu
kuk hA.klmllpe Erzne&11 mUddeumu
m111 l.zzet. Mut mUddelumumlsl lh -
ean, Çankırı müddelumwnlal GUlte _ 
kin, bq mUddeiumuml muavini Sup. 
hl, Tuncell müddelumumtlf, Artvin 
müddeiumumJsi Hakkı, Kızılcaova 

müddelumumtsi Cevdet ve btanbul 
mUddelumumt muavinlerinden Cev
det tertlan Orhangazi bAkimllğlne. 

GO URAYA TEFl EDENLER 
Temyiz raportörlerinden Orhan, 

Yozgat hukuk hlldmi aHllt, DUzcc 
aulh h!kiml, lzmlr ticaret l.zumd&n 
Hikmet. İstanbul Ucaret bumdan 
.Ali, Tadan ceza hlklml Fazıl, Boya_ 
bAd ceza htklmi YUBUt, tstaııbul icra 
memuru Suphl, Ordu asliye ceza hlL 
klnıl Abdurrahman, Balıkesir Aza
sından Rıza, btanbul sulh hAkimle • 
rlnden Veli, Adana hukuk bA.klml Ni. 
yazı, Denizli f\zıısmdan Rıza, Akdağ 
madeni Mklml AbduJlah, tstnnhul 
sulh ha.kimlerinden Ekrem, Sivas 
fLzasmdan AAll, Menemen ctza hAkL. 
ınl Kemal, Kozan hAkimi Şuuı1 Tos. 
ya hjklml Ragıp, Adana sulh hakimi 
Nuım, Ya)"'&ç hukuk hllklml Hak -

1 
Belediye bu ihtikarı önlemelidir 
-.._..:ı ~ - ,_,6-' ~ ıwwwı ı-. - -' ._. awwwı ~ 

inh isarların ucuz şarapları bayi-
ler de yine eski fiyatla satılıyor! 
inhisar şarapları yarıyarıya yakın miktarda ucuz
latıldığı halde dükkan ve lokantalarda yine eski 

yüksek fiyat haklın ! 

inh ısa rlar Bomonti fabrıkasında 
tecrübe için bira ima ı ettiriyor 

1nhi&rlar umum müdürlüğiı, 
hükümetimlıdn az alkollü içkiler 
hakkındaki k:ıranna uygun olarak 
bir haftadanberl şehrimizde fıçı i
le ucuz fiar&b aatışı yapmaktadır. 

Fakat buna rağme:ı hemen he
men her tarafta perakende aı;ık 

şarab fiaUan pa.hahlı~ını muhafa
za ediyor. 

Anlaşıldığına göre. inhisarlar i
daresinden fıçryla litresi 18 ku
ruştan ucuz şarab alan birçok es
naf, mUşterilerinc bu \'aziycU bil
dirmiyerek halkın zaranna bir kar 
yolu tutmuşlar ve aradaki farkı 

gizlemek ııuretile milstohliklerin u
cuzluktan istifade etmesi.ne imkln 
bırakmamı.şiardır. Muhtelif dük
kanlarda şarabın bardağı yine es-

Belediye 
kooperatifi 

70 bin lira borca muka
bil gayrikabili tahsil 40 

bin lira alacak! 
Belediye kooperatifi senelik U· 

mumi heyet topla.nt.Jsı dün akl&JD 
ekseriyet olmadığından yapılama

mıştır. DUıı gelen !ziya dağıtılan 
idare heyeti raporuna göre, 938 
yılmdan 939 yılma ve şimdiki ida
re heyet.ine 70903 liralık bir borç 
ve buna mukabil 'ancu kısmen n
bili tahsil 40 bin kUsur liralık bir 
nlacak devredilmJftir. ~en he
yeti umumiyede verilen karar Use
rine 938 senesi muamelatının ye
niden ve esaslı şekilde tetkikinden 
çıkan netice budur. 

939 senesi içindeyse yeni idare 
heyeti ortaklarına 61 bin lira kre
di açmış ve bundan aynen ve nak
tcn 1112 kişi yardun görmilştür. 

Kooperatif son yıl içinde beledi. 
ye lokantasından 1124 ve terziha
neden de 1043 Ura zarar etmlttir. 
Umumi heyet 12 nisan cuma gUntı 
saat 17 de toplanacaktır. 

Halk dilekleri 
Bu seneki parti kongrelerinde 

te.sbit edilen halk dileklerinden 
hükı1mete ve belediyeye ait olan
lar ayn ayn alAkadar makamlara 
bildirilmiştir. Bu dileklerin büyilk 
bir kı.smmı yol ve mekteb inşası 
teşkil etmektedir. 

kı, Ulukışla hAklml Nuri, Adana aullı 
tıAklınlerindon Cemil, Havza. hl.kimi 
Edip, Elblatan hukuk hlldm1 şevki. 

Merzifon ceza hakimi Hakkı, Dikili 
aulh b!l.klml Ce!Alettln, Antakya ceza 
hakimi Haydar, Kayaeri aulh hAklmi 
Hilmi, Kırşehir hklmt HUsnU, Akça_ 
koca h!k1ın1 Abdullah, Tokat aulh 
hfıkimi Hakkı, Konya sulh hlklıni 

Hüsnü, Darende Mklml Suphi. öde. 
miş bAklml Hakltı, Diyarbakır lzaaı 
HUsrev, Bolu sullı hl\kimi Suphi 
Tahsin. Merzifon hukuk M.klmi Etem 
Caz!antep sorgu Mklml Hamdi, Fo
c:a h!klml Hilmi, Van hukuk b&.klml 
Cemalettin, aKyserl Aaza5t Fuat, J{e
mo.lpa~a Mkhnl Cemil, Kulp hakimi 
Talı!r, L!ce h ldml Fuat, Samsun a_ 
ğır , ... .za l!zasından Tevfik, Sivas 
aorgıı hl\klınl Kadri ve Kargi ha.kimi 
Remzi. 

kisi g;bi beş kuruııa verilmektedir. 
İ~kili lokanta sahihlerinin bir kıs. 
mı da henüz açık inhisar şarabı. 
nm piyıı.ııaya çıkmadığım bile iddia 
ederek halkı aldatmağa cüret edi
yorlar. 

BelediyP.nin ac;ıktan açığa yapıl
makta olan bu sarab ihtikarına 
~1ddetli bir mücnd~le ac;mnsı bek
leniyor. Açık şarabların litresini 
20 kuruştan fazlaya ~atanlar ta -
kibata uğrryacaklardır. 

Diğer taraftan inhisarlar idare
si, müııtehliklere bir kolaylık ol
mak üzere 25 kiloluk fıçılarla da 
satışa başlamıştır. Bu küçük fıc;ı 

şarablarmm litresi 20 kuruı:;a Ye -
rilmektedir. 

Fen kurbanlan 
Haydarpaşa askeri 

hastanesinde bir ihtifal 
tertip edildi 

Ruam hakkuıdaki çal!jmaları 
eanaamda, bu eifasız ve korkunç 
hastalığa tutularak hayatlnnru ve
ren fen kurbanları hakkında önü
mUzdek.i salt gUnü Haydarpaşada 
aakerl veteriner tatbikat mekte -
binde büyük bir ihtifal tertib edi
lecektir. 

Mekteb mUdUrii general Rim 
Tunay ~fmdan bu mUnase'!?çtle 
bir hltabe irad edilecek ve bunu 
müteakip fen kurbanlarının mes
lek arkada.şlan hatıralarını yade
deceltler, fen uğrunda nasıl feda • 
kA.rlıklarla çalıştıklarını anlata
caklardır. 
Şimdiye lt&dar memleketimiz ru

a.ına ile; kurban vermjJt.ir. Toplan
tryı müteakip bu kahraman ruhlu 
ölülerin mezarları ziyaret edile
cektir. Bunlardan profesör Ahmet 
Hüdai ile muavinl Cemilin kabirle
ri Karacaahmct mezarlığındaki şe
hitlikte. 'Kemalin ka.bri Eyübde bu. 
lunma.ktadır. 

tki Bulgar artisti geldi 
Macarlardan sonra Balkan mem

leketlerinden de kadın artist gel
meğe ba.şlamrştır. 

Bu sa.bnhki konvansiyonelle ild 
Bulgar kadın a.rticıti gelmi.ştir. 

[ :: KOÇqK HABERL(R: : J 

* Deniz Yollan idaresinde yapı
lan yolsuzluk tahkikatına adliyece 
devam edilmektedir. Sorgu hakim· 
llğincc dün de idarenin gişe me
murlarmdan Hulfısi tevkif edilmiş
tir. Tahkikat bir haft2ya kadar bi
tecektir. 

* Çalıştığı Elektron şirketinin 
kasasından dört bin liraya yakın 
para çalmak suçu ile mahkemeye 
verilen muhasebeci Rl..za ve kız 
kardeşi Saliha Pa.kerin muhake -
melerine yarın Beyoğlu mahke -
mcsinde devam edilecektir. 

* Orta.köyde eski ruşaııbsı Ve
dia. ııdmdaki genç kızın jiletle yü
zünü kesen boyacı Yunus birinci 
asliye ceza mahkenıesindc 9 ay 
12 gün hapse. 50 lira tazminat 
ödemeğe malıkfıın e<lilmişJr. 
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Nafıa Vekili 
ki , .. 

Karacabeyde ,ıı 
işlerini tetkik etıl' 

üzere 

l ursava qıdiv~ .. 
Balıkeıir, 28 (A.A·) 7' tre0' 

Vekili Fuat Cebes~y ız,:11ıa ~ 
ne bağlanan husu!:ı va., ,,ıitU 
rimizden Bandırmaya ı~ ifP'' 

Vekil trenin tevakkU \1 ~(.' 
sında vali, kor koınu~~Jı ril1 

ve belediye reisleri, yu ıcer fC 
beli subaylar, bir kıta :~daıı •' 
bir polis müfrezesi tara 

1 ~ 
lamlanmıştır. del1 jrıe':t 

Fuat Cebcsoy tr~rı Jıt1" 
istasyonda hazır buJunırı. ttftİf 
!erini sıktıktan ve askerı ..,,..~_.. .• ,,e ~ .. -
ettikten sonra valımıı d 
mutanı da yanların !,ıts~ 
Bancjırmaya harek~t ~d~· 

Cebesoy geceyı ~ JI 
geçirecek ve ağlebi ihdıııatt' 1Jll" 
yas gölil civarında tetk '9~ 
Junduktan sonra Bursa~ ~ 
bey arasındaki su iıJe~de''~ 
etmek üzere Bursayı gt 

----..ıı.-------tlıl' 
Pamuk ipliği fi>;j 

normal had e 
indirilecek ~ 

P~muk ipliği fiyatları:; ~ 
seliıi dikkati çekeeeJc ~ 
geldiğinden fiyatlar~ıı dl ~ 
bir ıekilde tanzimine 1~ 'ti 
sedilmi~tir. Bu itle m d~.4/ 
sanayi tetkik hey'e~i 'f1.r f'ı 
.tarafındaki pamuk ıplili t e~ 
törlerini Ankara ya da...e ~". 
tir, Bu mevzu üzerinde 111 o:.J 
verilmek ve iplik fiya~ı~rı ~ 
mal hadde indirmek ıçııı f' 
V ckaletinde toplantılar y• 
tadır. 

. " Cumhuriyet .. veJ11>'~ 
"Yunus Na<li", yeni b05i ~t1 

totaliter cephenin gale 1' ,,.~~ 
rinde t.a.hassul edece t ol 
korkunç hayalinden l~ 
nu kaydederek ~cvc~)-ot= ~ 
tahlil e<liyor v~ şoylee\'ıet. ı.,, 
"Dirh~ totalıter d · JıU~~ecl" 

dUnyn bir araya gelse fil>'. JI 
istiklfillcri şuuruna errııi! aısJI' 
rl kabH değil esnret altın 

Yeni Sabah ··~4 
Hüseyin Cahid ya}ç~ ,.,, 

karı:ı.srnda. Rus~a,. bafl 9ıJıJ ti , 
sinde Sovyetlerın vaıiY ~ 
ederek şöyle diyor: 

8 
ıııs11' f.!: 

"Bizim kanaatJınlıC eektit 1' ti'
manyaya. yardıın ede ~-~ 
dnn etmek kendisinin ;us ~ 
tızasmdnndır. çunkU b~ f 
sayesinde Alınan)'& ~G' •"" 
ı-debile<:ektir. Harb ueJıtltı tP 
manya da zayıf dUşCC 
fikler de.,, ~.' 

Tan ~~ 
M. Zekeriya ~e~tııİİa 

tlin dilnyada tevliderek ~ 
buhrandan ba}uled ~ 
başlıyan hayat pah 
eylemektedir. 
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ticaretine vahim bir darbe indirildi 

denizindekij 
• ~.:~lil.Jcen 
~~İl\ b' gazetesinin -r:._ 1. tet ıldirdi ~. oer ın 
~"ı.ı:e Be .. ı· R'l!ır göre ev-
~~ •.ın ,. k' . f.it ı.ı. e!&t 'k ., a ınınde kain 

".ııı "ır y~ fabrikalarmda 
~ta.ı,.~~e'ştdd çıbnı:ştır. Yan
ı..~ Uçtj etlenmiş ve an

' ı ·. ne doğru bastmla-

'.\ı ~~·~aiti \'e 
'';"'1dlta !lef' Pa~hk neııdin
~~ buh.ı ırlen, hlikumetle 

\ı har~ . l\.rngk lizel'e önü _ 
i ~· >çlnde Bı-üksele ge-

11(t hoıtnde 
•., ll!adi ve Al.manya h~bı-

el'lıı ı..... 11.8kerf . . 
' if e"lı>n gızlı malfı-

hap[s flUçlu dört CUIUA 

' ~ cezalarına mahkum 

lııillJ 1lranu i . 
'aı..... Cenaze çın Yapılacıı.k o-

,"illlı l>a..ıfttllı.erıı.aimi cumar
• r · '"'eNt ~ eıs;~Utnhu • o r dam kli-

ıı a(tır. Mer tun huzuru ile 
, ır.~rı Saro 8.Sbnde milli ter-
t. ııutuk ı!Öylfye-
OJaıı tonyadan A 

a 8<ııı Al lınanyaya gide
~ı!i l'rılınışl tnanlar da Eston

Ye kaa a?°rjır. 
:ı"~iİe ~r 12100 Alınan ve 
~. •30o t;._ lınanyaya gı'tmek 
' arı. ~ton,·aı 

ı.~ıı har - 1 ,.e yabancı 
~ ~rid b eket etmiştir 
;al'alt :\ş tan b · 
~ };'l'ank aşa donatı!-

' ~(t ~nUn ° k.~~atının ~eh-
ı. 11dir YıldonurnünU tes-
~l·ı.ıı . 
a ü anndan .. 

1 loı e .A.rner;k ıtıbarcn İskan-
~ u teaiıı e . a arasında bir 
t ~'lttll!ı ~ılecek ve bu yo-

ı a·Utel'İndrı l'rgen olaeı:ıktı.-. 
l da ı... - l !l.t4 ı.cn .. ,·ne 
ııart vır d r . . 
1 ada bi e a, o tarihten 

lı~i r defa sefer yapı-
t. lada 

:.llı gece çık . ( . e rrıa.h denleri an bır yan
l'ııı e tİnin mıntaka.gındıı. 
ı Ilı ll'ıahvet~ a?'.ı.~tnR yakm 

\ l~hltaıltı!Dt •Ştir • 50<ı0 ki-
'> lll' ., 1" Za ·~ •n ea·r. • rar :; milyon 

l'atıd ı lYor. 
~Q a lran ·ı 
Ilı lanan t' ı e Ruı.ya ara-

Uahea"si ıc~ı:et ve seyri
. Lluahea bılhassa transi-

g e ik' 
'< lltaı>ı:ıeae iki 1

• memleket 

abluka 
ingiliz harp gemileri Almanyaya 
demir götürecek vapurları beki iyor 

Norveç Alman 
himaye tedbirleri 

gemilerini 
alacak mı? 

Parl'I, - Frıml'IIZ matbulltınm 
mevzubahıı ettiği en mühim mı>se
le şimal denizindeki 1ngiliz faali -
yetidir. 

Ovr djyor ki: 
"İngiliz bahriye nezaretinin Skn

jerak ve Kattegatı kontrol için 
aldığı tedbirler Almanyada şid
detli bir infial uyandırmışhr. Al
man matbuatının mkıntılt neşri -
yatr ve Bcrlinin resmi mahafilin
de hüküm süren münfail hayreti 
mezkür tedbirlerin enterna.syon~ l 
Alman ticaretine vahim bir dari.ıo 
indirdiğini dolayısile itiraf mahi -
yetindedir. 

Ekselsiyor şöyle yazıyor: 
Narvikden Darumarka boğazları

na kadar inen Almanyaya ait de
mir madeni yüklU vapurlar Nor
veç karasularında muhsı.fa?.a altın
dadır. Çünkü bu gemiler Norve<;in 
''dahili geçidi" diye anılan devam
lı koylarla ve adalarla mestur bu
lunan kısmın içinden geçmekte ve 
bu suretle İngiliz kontrolUnden kur 
tulmaktadrr. Fakat Alman gemik
ri Linde'3neess burnuna gelince a
çık denize çıkmak mecburiyetinde 
bulunuyorlar. İşte İngiliz denizal
tıları ve devriye gemileri Alman 
vapurlarını bu noktada beklemek· -
tedir. Bu suretle ablokaya bir em
niyet kilidi konulmuş olmaktadır. 
Diğer taraftan Ekselsiyor ga7.e

tesi de bu ;ıiddetll ablokaya karşı 
Almanların derhal harekete geçe
cekleriru ve Norveçi Alman ge -
milerini himaye için tedbirler al
mak hususunda ta7.yik etmeleri 
muhtemel olduğunu bildirmekte -
dir. 

lf~r. Gazeteler, müttefiklerin Al
tnanyaya ıııevkedilen madenleri 
Norveç sulsı.rında tevkif elmek ta
savvurunda \ıulunduklan haberini, 
ilk sayfalarında ncşretmeklcdirler. 
Bu kararm hk:ı.ndinav bilarafhğı 
Ü7.crindeki tesirlerinden ve keza, 
Almnnyanm mukabelcbilmislc te -
şebbüs etmesinden korkulmakta -
dır. 

Almanların, maden sevkiyatı i
çin, şimdi hafif tonajlı ve az mai
mahreçli gemil<'r kullandıkları ha
ber veriliyor. Bu gemiler, bu su
retle, Norveç ssı.hillerinin açık ya. 
kininden geçebilmekte ve İngiliz 
gemilerine tesadüf tehlikesine da
ha az maruz bulunmaktadırlar. 

Tidningen gazetesinin Vaavilk 
muhabiri bu limanda çok büyük 
bir faaliyet hüküm sürdüğünü ha
ber vermektedir. Bu muhabir mü
teaddid İngiliz harb gemilerini'l 
bulunduğunu haber vermektedir. 

DA~İllARK.\DA ntR YAS.\ K 

J\oılenlıng, 28 - Şimal denizi
nfa Handsthohnkap ile Lindes Na.
es arasmdaki hattın .garbına tesa
düf eden bütün limanlarında radyo 
dalgaları Yerici cihazları kullanma 
yasağı. Danimarka seyrisefaiıı ne
zaretinin yeni bir emirnamesile 
şiddetlendirilmiştir. 

B.\ LIKÇI GI·;~ıtu;Rt Şt~lAL 
D~N1Zi:\E ÇIKAJ\11\'0 R 

Ams terdam, 28 - Şimal deni
zinde balık avına çıkmak üzere. 
bulunan 9 Hollandalı balıkçı ge -
misi Protinus vapurunun batması 
tafsilatını almcaya kadar 1jrninden 
limanında kalmağa vermiştir. ct~Ct llıUb nııtyon ingili7. 

~
~ -adeleleri derpiş AUIA~"LAR HAI<'İF TON A.l LI 
1 ._______ \',\ PURJ,AR KULL~"l\'OR 

C\t k Slokholm, 28 - İskandinavlar \; a s Almanyanrn demir bakımından tea s darik!tını endişe ile görmektedir -

Bugün 77 bahkçr gemisi deniz
de bulunmaktadır. 

Aynca bir Alman balıkçı gemisi 
Yutland açıklarında karaya. otur -
muş; ve Norveçin Kometta vapu
ru batmıştır. 

~eı.~ attı 
1'lihk~%llıe 3.000 
\~a Ya.pılı yor 

• 2& 
'hu< ' ."> llıet ltfıtnr>t' - Gazeteler, 

~. ıı1l'lt~t· ının (lrdııyu ten-
..,,,ıı Ln llıil 
•ı da b dafaasını te-

Norveç karasularına 
vuran Alman taht'elbahiri 

Norveç hükumeti gemiyi tevkif etti 
1 l9 El !tava ~ardıt!ı işleri e-

3? bİıt ctınektcdirlcr. Oılo, 28 (A.A. ) - Norveç ha. ğmdan yahut hasara uğradığından 
p ?aııriy~e Yılından bu;;ü- riciye nezareti, Norveç sahillerin. değil, yanlrı;: yol takip etmek yü -

~ ~tı.ının ta. n;z.arctinin ve de karaya vuran Alman tahtelba . zünden girdiği Norveç makamatın-
t da ola tbıkını adi hiit- birinin tevkifine dair olarak aşa. ca te~bit edilmiş ve gemi bu se-
lı lııiı. • ., tak tahsı·s edı'len bcble tevkif olunmuştur. 
"·~ ""r G ğıdaki tebliği neşretmektedir : 

: <>ltııuıit 16 nıilyon drah- Va?.iyet bu şekilde tcsbit edil -
~llld Ur. Salı gecesi ( U. 21) işaretli Al. di~inden. mürettebatın silahtan 

n ı:ı a 1lctak h lb h. · V d ~ aıll'ıj t ~as hntlı is- mıtn ta te a ırı, estıı.g or mm. tecridi ve tl\htelbahirin tr.vkifi için 
"~ ıılllıştır ahkınıatm inŞR- takasında. Ryvinr.en fenerinin r.mir verilmic;tir. Bir Norveç muh-
. ~"re ;j,. lie~ısi. bctonar- ~nrkınclaki kayalc>rın çok ı:özc ~Ö- rihi, Non·eç hükümetinin emir1eri-

ıı <ıo ıstıhkamdan riiniir bir nokta:;ında karaya vur. ni. bu sab~h yerine g<"tirmiştir. 

200 a skerle beraber 

Pusuya düşen 
Japon r:enerali 
4 saatlik bir harpten 

sonra askerlerile 
beraber öldü 

Şunklıı~, 28 - R<"smen bildiril
diğine göre, garbi Suiguan'dR.lci Ja
pon orduı1u kumandanı general 
.Mizog;wa ı;iddctli bir muharebe 
e.<ıMsmda ölmüştür. 

ÇinlilPr tarafından zaptcdilen 
Vinjuan şehrinden 200 a!'lkerlc 
kaçm;ığa muvnffa.k olan general 
Mizogava bir pusuya düşmiiş ve 
dört S:\at devam Pden müsadr -
mede yanındaki 2CO askerle bera
ber ölmüştür. 

Eski vr. yeni Vinjuan şehirl<'ri 
48 s-ıat süren şiddetli sokak mu
harehelcri neticesinde Çin kıtaatı 
tar~ fmdan zapt edilmiştir. 

Çin kun•etleri şark istikametin . 
de Paotov şimali garbi.sinde Nula 
dağlarına doğru ilerlemcğc devam 
etmektedir. 

YEXİ Ç1N HÜK(J!\U~Tt 

Londra., 28 - Vangşingveyin ri
ya.seti altındaki yeni Çin hilkfıme
ti Nankinde 31 martta iktidarı ele 
alacaktır. 

Bu hükfı.metin biribirine zıt iki 
vazifesi olacaktır. Ecnebilerin hu
susi imtiyazlarını ve hukukunu il
ga etmek ve bizzat kendi rejimini 
kuvvetlendirmek için de ecnebi• 
müzaheretini ve yardımını temin 
eylemek. 

Bizzarurc Çindeki ecnebi mena
fii tehlikeye girecektir. İngiltere 
kat'iyyen yeni hUkfımeli tanımı -
yacaldır. 

J APON Z.\BİTLF.Rt Çi1'"L1LERJt~ 
İI,TİCA EDİYOR 

Şıın~hay, 28 (.\. A.) - Şantıın
gun doğu - cenub mmtakalarmda 
dUşman askerleri arasında sık sık 
isyan vukuu bildirilmektedir. Şu ~ 

bat ııymda 1400 Japon askeri teç
hizatlarile birlikte )irmi kadar a
ğır mitralyöz ve on bin kurşun ile 
Çin1ilere iltihak etmiıılerdir. 

Hindistanda . 
nümayişler 

On senedenheri polis 
ilk defa ateş açtı 

Bombay, 28 (A.A.) - Gandi, 
sahibi bulunduğu Lanijan gaze
tesinde yazdığı bir makalede, mu· 
kaddes dava uğrunda hapis edil. 
meğe amade bulunan bütün kon
gre taraftarlarına, pasif mukave
met hareketine kaydedilmelerini 
tavsiye etmektedir. 

Gandinin bu emri, sivil itaat
sizliğin başlangıcı telakki edil. 
mektedir. 

Diğer taraftan Kalkfitada 15 
bin temizlik amelesi grev ha
lindedir. O n senedenberi ilk defa 
clarak polis grevciler üzerine ate~ 
ac;mı~tır. 18 kişi mevkuftur. 
Hind sosyalist partisi genel sek
reteri de dokuz aya mahkl'ım edil· 
miştir. 

°'atı~ llaııta muştur. ------- --
':. ~tı leti sar nhAntanlı dahi. Çarş;ımba sahıthı, Alman tah. H ava harbinin altı aylık bilançosu 

Bir çel ik levha üzerinde mermi
lerin yaptığı tesirler. 

(Ön taraf) 

3J santim kalınlığında zırh üze· 
cinc yapılan atışlarda mcnnilcr 

zırhı delemiyor. 

L. ~~~.!~.11-~ !-?ah ısıern 
1 • t 
' 

TOP ve ZIRH 
ARASINDAKi MÜTHiŞ DÜELLO 

l 8 5 4 yılında ilk defa olarak lop 
mermilerine karşı Sivaslopol 

nıuhnrebeslnde zırh kullanılmıştı. 

Taknbcn Uç nsır müddetle yelkenli 
hnrp gcmılcrı l:i .ıııantim kutrunda 
ve ancak !:iOO - 800 metre mesafeye 
kadar nıUcssir olan grevi §Cl\linde top 
mermileri ile diiı;ımann ateş cclcrlcr:li. 
Bu mermilerin znrn rıntlnn korunmak 
için de grmilerin borclalarının makul 
kalınlıkta ağaçtan olması kO.!i gelir
di. 

Falmt l!l1.1 de yivli mımlulnr icat 
edilip UstUvane şeklindeki mermiler 
kullanılmağa lıaşlanınca işler dcği§li. 

Hedefe lı<abet eden ve içi patlayıcı 

maddelerle dıılu bir mC'rmi karşısında 

rablıalık sahasilc Jıarp ctlcrsek bu 
tazyikin bir mllyon sekiz yllz bin 
klloı;rama baliğ oldugıJnıı ı;orllrüz. 

Bu aıırelle merminin ne kadar mU.l
hlş bir ku\•vctle çelik levhalara ç:ırp 
tığını anlamış oluruz. 

tik zamanlar zırlı lc\•halar demir· 
den yapılırdı. Fakat nrııları 30 11an _ 
Umlik bir ağaç ta.baka11ı ile doldu -
rulmuş ve yine iki tarafı otuzar san
timlik dC'mlr levhnlnrln kaplı hrdef -
!erin top atışlarına muka\'Cmcl ec!e. 
medigi görülünce bu levhaların ı;elık
ten yapılması liizumu lıiııscdıldi. 

Evveltl demir levhalar llzcrıne eri
miş çelik dökerek bir ne\i mürekkep 
çelik levha kul1anılmnğa lıa§lımdı. J.<·a. 

~n sağlam gC'mile
rin omurgalarlle en 
kalın kale duvarla
rı bile dayanamaz 
oldulc.r. Bunun U;ı;e_ 

Yazan: 
kııt saniyede GOO 
metre ailrallo j;l<lcn 
15,2 santimlik bir 
mermiye mııkave • 
met edebilmek iç;ln Uq,o. 'lllcuatd' 

rine derhc..I bu mer-
milere karşı mUdafaa tedbirleri ııran_ 
mağa başlandı. Ve 184:S Kırım har -
binde zırhla milcehhez Fransız topçe. 
kerlcri görtlldU ve ağaç tekneli Gloir 
zırhlısına 12 santim kalınlığında zırh 
geçirildi. 

lşte bu lıtrihlen sonra top ve zırh 
dUellosu başlamış oldu. Bugün binbir 
şekilde tezahür eden bu amansız mu_ 
cadelcnin yeni ve :ıimdikilerden bam
başka. sll:lhlar keşfedilinceye kadnr 
devam edeceğine şüphe yoktur. 

Çı•llk llwha kıı.r~ısında. mermiler: 
Harp meydanında ilk zırhlı sllWar 

görUnmcğe başladığı andan itibaren 
bu yeni dilşmanın hakkından gelmek 
için top ve mermilerinde lıUytik 

terakkiler görUldU. 
Ve bug1.lnl{U gemilerde 450 millmet. 

relilt ( 45) ilk toplar bile kullanılmağa 
başlandı. Fakat biU'lhara daha küçük 
çaptakilerin zırhları daha kolay del _ 
dikleri anlaı;;ılarak gemiler ona göre 
ellAhlandırıldı. 

Zıı·h ve top arasındaki amansız mll
cndelcde bugllne kn<lar daima toplar 
galip gelmiştir. Çilnkil zıhlı levhala • 
rın btiyük bir heder teşkil etmeme -
!eri ve kıpırdamaz bir silAh olmama_ 
lan için ebaılları kUçtik yapılmak mec 
buriyeti vardı. Fakat bugiln bu çelik 
levhaları imal edenler istikbalde bu 
v.ııziyetin değişeceğini ve hedefe tam 
olarak isabet edecek mermilere karııı 
bile zırhların muka\'emet edeceğini 

iddia etmektedirler. 
30,5 lık ve dört yUz kilo ağırlığın

da olan ve saniyede 800 metre lptldnl 
silratıe seyreden bir mermi ııantimet_ 
re murabbaı bnşınn 2600 kilo gramlık 
bir tazyil<a maruz bulunuyor. Bu 
tazyiki merminin iOO sanlim.:?lre nıu-

27 aruıUm kaim 
lığında bir :z.ırh levhaya. ihllyaç gö
rillilyordu. llöyle bir levha dnha bU
yuk ÇRptal>i toplara muka\·emet ede
mediği lç;ln nikelli panikel ve kromlu 
hususi bir çelik kullanılmağa baş _ 
landı. Hi!Ahara Amerikan ınülıendi ... i 
Horveyln icat ettiği usulle elde C!c!l -
len ve zor delinen hnttA baznn mer. 
miyi bile parçalayan bir ne\·l çelı l: 

levha kullanılmağrı. başlan<lı. Fnkııt 

daha sonra Krup mUesseseslnln keş -
!ettiğ"i usul bunların hepsine !al!; 

çelik levhalar imalini kolnylal}tırnu. 

oldu. 
Çelik le\ lıaların tlcliıııııcsi: 

BUyUk bir 6tlratle hareket eden bir 
mermi, dikine olarak sert ve kalın 

çelik bir levhaya çarpınca tini bir su_ 
rat tenkisine maruz kalır. :Merınlnln 
ucu büyük sadamcnln tcslrile kırılır. 

Fakat müthiş silralinin tamamen 
durmasına imkA.n bulunmayan ıncr • 
nıi levhayı delmek ister. Fakat ucu 
kırılmış olduğundan çok ileri gidemez 
ve öylece kalır \'eya parçalanır. 

Bu halin önüne geçme!;: h;ln ıncr. 

minin heyet! umumiycsinden ayrı 

vo başlık denilen bir kısım ı!A vcsl 
düşilnlilmtiş ise de bu da çelik levha.
l:ı.rı tamamen delmek imklinını \er_ 
miyor, yalnız merminin parlanması 

nın önilne geçiyor Ye tablatile diğerle
rine nazaran daha !azla tesir yapmış 
oluyor. Fakat zırh ile to,P arasındaki 
dUelloda zırhları delici mermiler icat 
etmekle tam bir muvaffakıyet kaza_ 
nılacnğ"ı zannedilmemelidir. 
Doğrudan doğruya veyn bih·aaıta 

mermllerln delme kudretine tesir e -
den diğer bir unsıır daha vardll' ki, 
ehemmiyeti çok bUyüktur. SUratte 

( Liltfen sayfayı ~eviriniz) 

ı ~llıt'kt a. at bulmakta 
tı~ ~batı b:~hır. Türkiye ile telbahiri sahilden görülmü~tür. 
"ili eıa11 İlt 1 assa kuvvet _ Bahri makamat, kaza mahalline 

~a~tante llalkan antan- bir tayyare ve birkaç kontrol ~e-
• ı rıa• at tasında bir R- mi~i göndermiştir. 
atı. ıt ı · ö ~l t\llvv ırnzalanmış. ğlc üstü. bir lman balıkçı ge. 

·~ hlr itı ettenrniş ve ~f'nç misinin yardımiyk yiizdürüleıı 
~\>ij teııkıı na <ıtfC'dilmiştir tahtelbahir, Mandals koyuna gö. 
'ıı \•11 l'd il.rniş . 

128 
• 

Alman tayya
düşürüJdü resı 

1 Ckoıı0 • • memle • tiirülmüııtiir. 
~ b vl' Ilı tnık scferbr.r • Alman elçiliği tahtclbahirin Mr-
~ ı. ~eıı.. "'lb eııın_ı"kctin müdRoııçb "" be!'.t bırakılmasını iııtr.miı? vl" Nor-

"?ti ır Ye . ıııle ?nU\'azi 0 - vcç kına sularına girmesi, rlr.ni;ı:in 
• dı~ltı! k~; "ergi konul - dalgalı olmasından ve g"minin bir 

1 \t~ taf{ç;r bi kınrnayı lrmin takını hasarlara uğrRmaımıdan ilc-
~~I· İbl]( cd_<>k tedbirler ri geldiğini söylemiştir. 

b l' •imiştir. " ı ------ Norveç bitaraflık kanununa gö-
~ t'i\.glll k re, yabancı devlet tahtelbahirleri-

\ ~ lıı... 1ll ıymetı· · N ı · 1 "il ''it nın orveç karasu arma gırme e-

l.ıoHtlrıı, 28 (A.A.) - Hcutcr 
Ajaııı;ı 1 n~ili7. hnvn ordusu tay. 
.rarelcrilc hava dııfi bataryala
ı inin nıuhasanıat111 bidayctin
cLnberi 128 Alman tayyaresi 
d U~ti rd ü klcrini ·haber veriyor. 
Dün garp <'eplıesinde yapılan 

ha\'a müsademesi esnasında 

el iişii rii len A 1 rnan tayyareleri 
bu rakama dahildir. 

~ı.,_ ltı.ın d 1 rine ancak bu iki halde müsamahıı. 
>\ •:ı. l'tıırla fi 0 ara nazaran edilebilir. Halbuki tahtelbahir ku- Bu 128 A!tll'tll tayyaresin-
~ ~u •. ler1a Yatının dll;ımeııl den 2!) u garp cephesinde, 09 n 

ı, "il tıJabı mandanmın \•erdiği ifade nctiee-
111 .'<!11,.. tıı'""I tak~la mua- lgiltere Ye 1sko<;.yanııı ~arp sn -

ı... ·•I . .., ek sinde, makinelerden bir tanesinin 
•q ıııı4 etler !~in 481 hili ile Hcli::rofand körfezi i.17.e -

~ 1ı otıuı gemi ancak kıırayıt vurıiuğu za- ·~ 
-Vıı.Jtı ... t bir lnglllz li- rinde ve ~imal denizinde yapı-

ıı. f\" k man zedelendiği ııablt olmuştur. 
~hı:ııı 1Ymctınde diln lan haYa milsadcmeleri esna-

\ t~ llı~ı l"rıl§ ve 1120 kuruş Diğer taraftan deniz. tahtelbahi- sıncla diişUrUlmtişttir· 
"tı1!~ :"ıöruıınuştUr. Do- rin Norveç sahiline sığınmasını i - 1''ransız ve Pôlony:ı kuvvetleri 

~. t ~l' 11 Hg e ve liret cab ettirecek kadar dalgalı değildi. \ tarafından düşürüle~ Alman ta:r
rtle 6 dan 7,~ a \ U. 21 işaretli tahtelbahirin Nor- yarclerinin adedi buna dahil ol -

veç kara:5ularma havanın fenalı - madığı tasrih ediliyor. 

Londra. 28 - Haya nezareti 
tf' hliğ" ediyor: 

İngiliz hava ordusu tsı.yyarclc . 
rinden, sahil karakol vazifesi ya
pan birkaçı. dün Şimal denizinde 
yaptıkları bir keşif uçuşunda bir 
düşman karakol gemisine taarnı.:. 
etmişler ve gemiyi batırmışlardır. 

Şelland adalan civarmda bir dl' 
tayyare tahrib edilmiştir. 

BİR ALl'tlAX J\.,\ RAKOL GJ<;:-.ı tsı 
Il.\ TIRILI>I 

J,ondra., 28 - Keııif uçuşu yap. 
tığı tahmin edilen bir Alman tay
yaresi bugün Şetland adalan üze
rinden ve çok yüksekten uçmuş -
tur. Jngiliz avcı tayyarelcrl der
hal yükselmi!]lcrse de düşman 

tay,·arc.si volunu ke~me~e Yakit ! 
kalmadan, bulullnr arasına karışıp 
kaybolmuştur. °"\ Son aiıtem toplardan hi.ıi -
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lngiliz - Mısır hudut-
larında manevra 

Sovyetlerle 
Finlerin arası 
gene açllıyor 

Komedi Fransez 
artistleri geldi 

Manevraya ingihz~ Mısır ve 
kıtaları ıştirak eniyor 

Hind (na~ tarıtf ı l incide) 
ihdas etmelerinden do~muşt.ur. 

Fin murahhasları Sovyctlerin bu 
husustaki taleplerini ağır bul-

(Baıtaraf ı 1 incide) 1 fes f~ııı alan ve yorgun görünen lıbrl 
ımıuruw :Maıi &>Un c.sl\I :ı:lyııret hatıra Belle l<o::ıuşmağn ııö:r. ıılan bir mu -
ıarmr muhafaza eden lMZı zcvnt, yüz- bnrıiriml:.: suallerine rıu cevapları al_ 
terce genç, Franaız lıllljltonsolosu Bl· ı.tt§br: 

ıct. konsolosluk \'O sclaret erkAm, • "- ('ok ıtC\diğim Türı.iycye ilk 
skl ruıkeor1 ata§<.' Cencrııl Sarro, tem- defa 929 yılmd& 1:elmJ~. Al'& -
il biletlerinden lec.lıırllt edenılyerek dan on bir ı-no ~c~ti. Tckrat' g~l-1\nlıin·, :!9 (A. A.) - Çolun ,.:arkında başlıynn lngiliz - MUilr 

maktadır. 

rnnne\78lıırı dört gtin devam edecektir. Harekata İngiliz. Hind 
\'C 1\Inııı· kıtııları Lc;tirak etmektedir. 

Diğer cihetten :notörlü Mısır kıtnları yakmd:ı. çölUn gnrb:cde 
mıuıcnalara baeh.racal:lardrr. Harekat 6 glln siirecektir. • 
Iskoçyada bir Alman bombardıman tayyarcsı 

Diğer cihetten Rusla:-a terkedi· 
lecek olan Ifango mıntakası hak. 
kında miişkülata tcsndüf edilmek 
tedir. 

tılç alma.ztıa. artistleri yakından gör • mek Iır..atmı bulduium için tc,·k&· 
mek :isteyen birçoıc halk \'e matbunt iade memnunum. İlk scyahatlmlıı 
mUmemllerl bulunuyordu. Şehir Ti - gii7.cl inttbal&mıı aradan bu kadar 

düşürüldü 
Henüz te<'yyüd ctmcyE:.n lı 

haber<' göre hududun tahdidi m 
ı;clesiııde de iki taraf uyuş.a•r.. 
ır.aktadır. 

yatro.ru reji.sörU ıcı·tuğrul .Muhsin. uzun !<.Cnclrr )":eçmc-.inc nığmcıı 
eallncye nlt .ııon lınzırlıltlarla mcogul hiıli büfün Jnl\"\·etUe muhafaza e
olduğu 1ı;in lııtasyona gclememı11t1. dlyorwn. Tiirk ha.Uanoı beni , . ., 

l.oııdra, 29 (,\. ,\,) - Aliı.ka<lar maknmlar, l.!üıı ü 'leden sonra 
1 kocyıınm !!imali ı;arki sahilleri aÇlğtnda Hnynkcl markalı bir bom
lıaı'Clımıın tayynrc.-sinin ne suretle clüşUrUldllğUne dair asıığıdr.ki ma
l umutı VPrmcktedirler: 

Bu kalabtılık nrnııında artistlerin arkada)larmu bölfo lıararctli su
bir kB7.ayn. uğrnmadnn gcı;ebllmelert rettt' ka~ıla.mJU>ından ne kadar 
için zabıtn tarafından sıkı tec.lblrler mütcha.~~:14 olduğumu takdir cller
aıınmıştı. ı.ini:r. Tekrar c.-diyorum: '.l'ürkiyel e 

.ı\ lınıın pilotu bulutların üstünde uçmak ta~ kcn Ü<: lngi!i7; i.'lyyare
sinin lıUc:ımumı. uğramf[itır. 'l'ayynrc kurtulmak için bulutların ara
sına girrnl!jsc de altta diğer bir filoya mensub ohm muharebe tar-
varclcril•~ kar"ılaıımLcıtır. Bu tayyarelerden atılo.n mermilerle 
nteş alnıı Hcı.yııkel dcni7.c dü6ffiii~tür. 

Sovyet lngihz 
münasebatı 

Kloıprc:s, mu:ıyycu vaktinden dört ait lıisle-rinıi en ku\ 'etli olarak bir 
saat geç olarak. oıl biri oıı geçe Slr· kt'limo ile üıulc cdebiUrim: "Sev

! ıted garına \'aml oldu. mılabalık i _ gi! .. " Ilıma. ~öı;trrilcn ~cmpati te-
1 çln~c bir kaynauma, \'agonıara doğ_ zahürlerino heyecandan nasıl tc
' ru_btr hUcum. ho.reketl lıııııladı. Poll.s- seı..kür edcccğiııtl bilemiyorum.,, 

323 Demirmuhafız af olundu 
(Baıtarafı ı incide) lrrtn f...dbirlerino rağmen herke!'! ön Bilh:uısa sinema artisti o1duktan 

l rd <lnl ..__ k tU ıu tarata.-"C"me•e u-n.ıyordu. Du o.re.- sonra İstanbulluların pek iyi tam-
Hıil.rcş. 2!l (A. t\,) - Dahilde slikün ve Mayişi lemin etmf·~P 

matuf fnaliyNme dcvr.m eden Rumen hilkiımeti te.crld kamplannda 
hulun:ı.n demir muhnfızlardan ~2~ k~iyc dnha lıürrlretlcrini iade ct
mi~'ir. 

ı pur a on ıa ..,..., ıı r muıı.me. .. ,.. • o·~ 

l 
leye tAbl tutulması icap ettiğini lll}y.. da resiful lstllr.bl.1 \-azl!est bulunanltı- dıj;t :Mnri Bel son seyahatinde bir 
lentl!tlr. Diğer tnrartan Times gaze- ra gü~IUkle yol açılabildi. az zayıflamış görünilyordu. Çok 
tcsl, s-cııtUer nıesclesintn, mUhl.katm rtlstler, t.rGnln ilk va.gonunJ:ıy _ heyecanlı ve miltebes.ainı bir 50· 
bir kısmını tcııkll ettiğini söylemek • dıı.ır. Grup aeldzi kadın olmak üzere kilde otomobille istasyondan doğ-
tedlr. ı:s artiııtt.e.n mtırekkcpll. ruca Park Otele gitmiştir, Diğer Esl·i Bulgar Başvekili İtalyaya gidiyor 

fnı 29 (A. A.) - F..alti Bulgnr I'..o,'.UJvekili ve hariciye nazırı 

K~~h-a~of o.ilesi ile birlikte istinhat etmek üzere bugün itnlyaya 
gidecektir. 

r.mı~ 11, '"!:'" .,ene kcndl!llne s;ok 
fay dl\ fomln C<lon ıtnt\nc' 1 aiyaeelt, 
ı\\·ruııacll\ iki tamf arıumıda moV"&ZO. 

nede durnıl\I, olttıı;u Iıttldc, hllricl 

'frenden evvel& kadın arlisUerden artistler de bu otelde ktndilerine 
:rcmıcıı Rucr indi. B:.ı, eııkl ı•'ranııız tat.ais edill'n dairelere yerl~

lerdir. 

·)u sabahki 
otomobil kazası 
Bu ısaba.h saat 9 da Samatyadn 

İmrahor kilisesi önii.nde bir otomo
bil kaıs.sr olmutilur. 

Samaty:ıda Camcı sokııo~da 31 
nunıaındn oturan Hakkı Ycdikule~ 
den Sı:.mntyaya doğru giden bir 
tr:ınn·a~'1n arkıuıından birdenbire 
'!tnret lmldırono. gc~mek istemiş, 
fakat bu tııt'n.da Samatya t.arafm
io.n Sl3len şoför Fcrhadrn idare -
· ndrkl 3445 numaralı otomobilin 
• ltındn knfarak muhtelif yerlerin,.. 

n ynrala.nmıştrr. Sol bacağr da. 
•r ılaa çocuk imdad otomo1:ıililc 

li çocuk lıastanesim k:ıldmlmış, 
ü·· lı:ıi.-'ktiıdn tahkikata gir!ııil
ı ir. 

Karaköy rıhtımı 
tehlikede 

Ziraat Bankaıı 
önündeki toprak 

çöküyor 
Karnköy rıhtımının Z.iraa t ban

ka.sına. tesadüf eden kısm.ııun ya
"3.5 yavaş çöklüğil ve den.ize 
knyci1J;1 nnl~ılm~lır. Bir milddet 
e\'Vcl asfnlt.a. çe\Tilen caddenin or
tasından deniz Uı.r:ı!ma doğru olan 
kısmı da çökmüş, asfalt ikiye ay
r~lır. Bu yarık ta.mir cd~se 
de, yeniden a~ılmakta ve deniz 
tarafı mUtcmadi.rcu çökmektedir. 
Ziraat bankıuunm l~araköy mey -
dıuuna ve deniz tarafına bakan 
kaldınmları da sökmeğe başlamış-
tır. Eirçok yerlerinde ya.."'lklar hu-

Suriye fevkalade sulc gelm.İfiür. Banlcnnm c.sktdcn 
komiaeri Ankaray teyahat acentesi ole.n kapll5Dlm 

1
. a b:ısaınaklart gittikçe çöken kaldı-

ge ıyor 1 mndan yukarda knlmlitadır. Be -
lediycn1n burıısmı derhal tctkilc 

Ani.tora, 28 (A.A.) - Fransa· ettirmesi ve toprağın kaymaı1mı 
nın Suriye fevkalade !komiseri B. durduracak tedbirler almRsı bek • 
Po. hududa mutaallik meseleler lenmcktc<lir 
hakkında ahiren .tanzim edilmiş .AlU.kadarl;r vakit seçerse Ziraat 
olan mul:aveleyi ımza etmek üze- b:ın1t11.11! bin:ısile bu civard:ıkf diğer 
re yar~n tayyare ile Ankaraya ge· binaların '\"'C nhtnnm tehlikeye dü-
leccknr. ~eceğini ııöylemcktedlrlcr. 

111una~batııım, .\lnı:uı.)·ıı~ a mliııhıısır 

kııldığmt ı;örml'klı• ı:ı:ı lc;indcıllr. 

flnUlndl~ a hıubl blttl#lndrn, Hıı~)a. 
.\.\·nıpaya değer ,.,.rmcl< bk~ktc 

\"O tlmaldeki maC"rıılard.'ln \"llZ(f'!:•' • 

rek, udece kdamr ileri ı.ar.ıkollarla. 

lktll:! ettiği lddl~111md:\ Jt11lunmakta.-
dır. 

Taymiıı gazet.eııi, Mololo!uıı Derllne 
gelece~inl Umlt eden Rlbentropa, Stıı
lin tarafından llb~r muamele y&pıldı_ 

•tını rnevzubaluı ediyor. :Moskova, Uç 
t:ıraClı pakt proje~l luıkkmda nıı.ırutu 
muha!nu. ve So\'yctlerln yerine mem 
leketl iılarc etmek Uzcrc Rusyaya. 
mUtehnsıuıılar yollamak lıusuııundakl 
Alman teklifini kntiuldcn imtina et -

harlctyc nıu;ın Dclbosun 7.cveesldlr. 
Rnyatmı ıuıhneye vakfeden bu dlplo
ırıat ıe!ıkası l933 den~ri Komedi 
Fı-ansezln en parlalt yıldızlarından -
ılır. Belediye turizm mUdllrU kendl
sl:ıc ltırmu:ı litlelcrdı:n mtitı-ııeklcil 

.;Uzel Ye bUyUk bir buket \'Crdl. ~nç 
!tadın çok hararetle tc~ekkUt• etti. 9nu 
nıı mUteaklp daha birknç artlı!t va
gonc.lan indiler. Fo..kClt aralarında. 

halkın en ziyade. tecenWı ve alaka • 
.smı ~elı:en ::Marl Del yoktu. 

Mnri Bel, lzdlhıım içinde gliçlüğc 

u.;nyacağını hesap ederek sessizce 
Yagonun arka. t.arnCmdaki kapıdan 

ı;:ıkmııtL Gllzlerindc ıılyah cnmlı bir 
bağa gözlük, baDında kırmu.ı kurde
kll açık \'C gri bir §Aplcn, llurindo 
yine gri renkte \'C beyaz yakalı bir 

nll'kledlr. ı;poı· (:\blse vardı. 
SUBIÇ .11.ADJ F.~l KAl'.\~IU ;111': 1 

'r k ... ( .. \ ) R"" t . Bir çift ıoarı llllıl tlerlslndcn liUt -o ova, .-o , .. ,, • - oy er. . il 
O 1 dili 1 _ .... h.. laın :ınt; omur.una atmr~tı. Çok te -

y e zan ne yor <ı, r ranııtz u - , 
kl)metinin Surl9 lııı.kkmda.kl itirazla· !.;,.it, bir genç kız gibi çevik, i~z~a. 

..... ı 1 tt ld ğ d bll ...... h.ıreketll ve ntiratıl arlımlnrln yııril 
rı l'i ... = nuı. ı ye e o ıı un an Ji .. ,,. • . -
elçinin geı 1 çağmlnıtullc hadise ka. - yor, vUcudu heyecandan tırtır titr'. -

t 
yordu. Fakat daha birkaç metre ı -

pannu, tr. ı . 
... 1 dl ., u p 1 1 b' bU 1 leılemeden tanımlı. Halk etrafını sar-
·~ m .-.ovye er ar ıe yen ır - ö . 

yük elçi ml ta)in etmek, yoka elçi- d.'· nünde ,.e yaıılanndıı. bulunan po_ 
llk l~lerinl bir maıılahatgUzıırla mı \- !ıs mf'murları knlnbalık nrasmdo. hal 
da.re etmek hususunda bir ko.rar ve.. l:a yol açmağıı utn.Jıyordu. 
receklerdlr. Marl Bel, kalabalıktan kaçıyor, n... 

Yüksek harp 
-.!ela ltO§arca:sınn flerliyerek sardan 

1 çıltmağa. çıılı~ryordu. 
Nihayet, pollıılcrln yardımlarlle 

konseyi 
buna muva.tfıtk olabildi, pek ı;uçltiklc 
otomobiline kadl\r yOrüdU. Hazırla -
nan buketler anc.nlc otomobilde ven· 
le bildi. 
eŞhir ıııuıun~ \'erilen pcııbe Juıran. 

fillertleıı mUrekk<'P buketten ba!jka 
Türlı: artistlerinin \'C t.nkilirkCLrları • 

-============================:::::=:::::::... I l.ond.ra, :t8 (,\. A.) --Yük:sek 
ufak bir tPhalUC çok değlflk n,.tlce _ cdncek §ekllde yapılmııtardır. konsey altınct loplant.ısmı bugüıı 
ler alınmastna .sebep olur. o znman \"erdunda bulunRn 30 Mn Londrada. yapmıştır. Konseyin ç::..-

30 11 ntfnı knlınlığında en iyi bit tim knlmlrğmdaki zrrhlt kuleler her lışmMt lıUtli.n gUn sUrmUı:ıtUr. Kon- nın da birtok bukeUeri•vardı. 
çelik r.ırhıı kor§ı 420 lıllogram ağır- mermiye mukavemet etml~ olduklRTı seyde lngillereyi ÇembF'rlayn ile Bu sırada. otomobilde ı;enlş bir ne· 
lığmdo. 305 mWmetrelik bır mcnm için Majlno hattmdaki kul~lerin ek - Iord Hallfak~, Ç5rsil, Stnnley V" 

ESKİ l'"R.~~sız llARICt\'E 
"\AZIRL~l::"\ TIEFİKASI 

Arlıstierden eski Fra.naız harici
ye nazaının zevcesi Jermen Rucr 
de muharririmize §unları söylemi!:!
tir: 

."- liüc:ilklüğümdcnberi a:u.ı.at 
haya.tma bağlıymı. 192.J de J.on§er
va.ıu,·ard.ıuı ınezun oltlum. 1033 den 
beri Komedi Fransezde)im. 

istanbula ikin<'l defa geldiğim 
l~in ı.ot\ inç i!;lnd<') im. zc,clınin 
diplomat olma..-.ı beni !i>Ahne haya. 
tından nyrmısmı tır. Andromak ro
lünü yapma.ktayroı. Zc\·clm gibi 
ben de Türk dostuywu. :;ey&bati. 
rniz c.. ... naAnıda bilh:ıssa. Ualkanla.r
tl& büyük tf'l'.ahliratla ka.rıtılaıulık.,, 

Artistlerin bera:berlerinde getir. 
dikleri dekorlar pek fazla olduğun
dan ck&'Prcao iki fur6on ili.\'e cdil
JnIB, Am yüzden fren ancak iki lo
komolülc gelebilmiştir. Fransız 

hrtistlcri ilk tcnısilleıirıi bu ak -
iiam Tepebo.§tndaki tiyatroda vere
ceklerdir . 

Saat on yedide fiCieilcrine l<'ran
~u: ba.,;;konsolosu t.arafmdan Ünyon 
1-'ransezde bir çay verilecektir. 

Pazartesi günü şehir namına bir 
zi~·afct tertibi muhtemeldir. 

Fran~u: artistleri buradıı Uç gün 
kalacaklar, pa.uı.rte i ıı.kşamı An
karayıı. hareket edeceklerdir. 

Orada. da üç gün kaldıktan 14>n· 
ra Suriyeyc gideceklerdir. Berut, 
Şam ve Trablusşrunda dört glin
lük bir dolaşmadan sonra. yine 1'0-
ros ek~presile döneceklerdir. 11 
Nisanda 1stımbula tekrar gelecek
ler, ayni gün ak~amr ekspresle 
Paritıc hareket edeceklerdir. Dö
nüşte tem.sil verllmiyecektir. 

atbtımu:x !n.nodcllm. Eğer ıı1lrat 111t- senal bu knınlıktn zırh.. le\•halarl11 King~ley V•td. l"ranııayı ise RC\'
nlyedo 610 metrelik olursa bu çelik 1n~ıı edllml~tlr. no, Kamııin i, Lore "Ve general 
1 vhıı darbeye muka\•emet eder • .Mer- 1P39 senesinde ulrçolt zırh hnal!l _ Gamelin le.nsil et.ın.iıderdir. 
nıl plLl"Çnlanır. Fakat sürat yalnız tılıın, :ıon imalAt \'e hedere iMbet YUksek kon&ey, son tôplantısın
-tO metro !ozlıı olunıa. yanı saniyede ettirmek zorlukları g8zönUnde tutula- danberi .l"tratf'!jik vnz.lyette \•uku
G3Q metreyi bulurııa mermi ı:ellk ıev~ rak tn iyi eUratln verilmesi ve mermı bulan inklı,ın.Oarr gö,...den geçiııni> 
hayı deler. Bu tccrUboyl merminin ba§lıklarınm ku1lııııı1masrna. rağmen ve i~li.kbaldo tn.kib edilecek hnttı 

Yakın Şarktaki 
müttefik orduları 

bllJmdıı. ba§lık bulunmak Uz:ere tek- :tırbm nıUthl§ rakibini yeneceğini id_ hareketi tesbit cylemiı;tir. 
rar karıılaoırııak aanJyede yaJmz ~10 din. etml§lcrdi. Hatt& bazı gazeteler Geçen kL'lunue\"\'l'ldo B. Rı>yno 
metrelik bir aürat merminin zırh lev. orta kalınlıkta buı zırhların bile bU- \'O Jon Simon arruınıdıı imzalruınn 
hayı b&§tanbaaa delip geçme.sine kMI yılk !;aptakl toplara mukavemet e _ an18J}mıınm verdiği neticeleri naza. 

Radyoda nutuk ıöyliyen Lord Samuel dedi ki: 

gelir. d~ceklerini yıu:mqlardı. rı itibara nlnrak V<' bu anl~manm 
Akdeniz vaziyetini değiştirecek 

Irakat bu ııUraUn t&yiııi çok gUç Eri llmeııl ı;Ug bir mesele oııın bu şlimulünUn iki memleketin mı-ıtfa-
bfr meaeledlr. Ve bu hU1Ust& çolt bU- cilıetl bir tarafı~ bırak&rak bazı mli- atlerine ve cmniyetino tııaHük n
yUk bir tecrUbo ııııJılbi olmayı icap et_ teb!lMI.lllıı.r bugün 856, S0:5 ve 1152 mi_ den bütün ~ahıılnra t<'ı:ınilini arzu 

hadiseler her zaınan çıkabilir 
Urlr. limetrelik mermilere, 30, :l3 ve 16 eden İngiliz \'~ .Fı :ı.usız lıilkümel-

Zırhlı kukl•·r: sanUmllk çelik mhlann peklll mu· lcri UŞ:i~ıdaki fevkalade dl"!d~\rns-
Toplann gittikçe artan oiudct \'e ıcavemct edoblldlklerini ııöylemekte _ yon üzcıoindc mutabık kalmı!:!lar

t .slri kaı)wnda. kara.do.ki mll.ııtah - dirler. Ve tecrübelerde bunu ubat et-1 dır: 
kem yerlerin dUımıına bUyUk bir he _ ml.3 bulunmaktadır. Yalnız bu ay ba_ . 1-'ra_ıuı:ı cuınhurl~ct hi~kumctil<; 
de! teııldl etnıem,.lerl için ııeviycleri ındn. yeni icııt edUml§ olan 2ı mili· hırle~ık kr.ı.Uyct ~~ükfı~cti, §~dlki 
alçaltılarak toprak altında bulunan metrelik bir merminin tanldarm dört hnı bm devamı muddetıııre. mlıştc
laaımlanııClan maada toprak lllltllndc santime varnn ~rblarmt delllt de~ik rekcıı anlnanm hali müstesnn ol
JW&n luaımlannm da kalın zırhlarla ettiğini öğrenince duralıı.Jık. mnk iizcr<\ bir ınUtarekc \'C)ll bn-
1.bataaı yolu tutulmU§tur. Garp cep- Ve zırh lml\lltçılarının iddialarının rı~ mu:-ılıf!~lesf mllzakerc veya a.k-
he.ııınAc•·ı .Majino \e zı-rı·• h"tları k 1 k •~ h klk t. 1 ... dl'tmC\'İ knrı;ılıklı o1ar:ık taahhüt ... A ı;• .... .. ·o ııy o,..y a a o ıı.mıyacaı;ını 
buıılaruı en bariz birer nUmunelerl _ dll§Urune:o baDlo.dtl<. ederler. 
dır. Ve bun}·~ her ikisinde me"cut 1, u d 1 d kt ... lh ti -· MP7..kiır hükiııııetlrır heı-lıan:;i bir ....... • ,u nı ca c e c ı · ıaa'44 ı; e ı;o -
'7"'hlı ltuleler bU"''k "anlı topl&nıı - ti d t t k i ttııı-ı i ö ı lın.nc: nıf!tninl, nralRrında devamlı 
-.- ~ w ,. .. zon n c u rruı co.p e ı;•n 11 y c -
·•~ -.. -ıer1n• mukavemet ctmeı..e ça. _ d bit k 1 1 f'mniyet 7.&nı~nlarmı, hcrhiri için wuuc: .., 1> me en yazımızı ırme · atem .ro • 
ll • .,,.. •••••. 1o-18r. T rU"'-l ö t 1 1 f temlne muktazi ljartlar hakkmda ,,. .. -"'"'u ruz. ec .,., er g a erın ıtir t , • 

Bu ••rhlı ı·ulelcr yArınde ·'öuer "C. l "'k klik 2 . trun hir mutabıı.kııt hbıl olmadrkc;;a ... • .. u , mc re ~· .. ııe te \'O metre ıenış· 
"• Jrert g1•1enı~ nc"lnden o'abiltrıe~. llk•- bi h ... f O" ili lk b' mUzakcrc t>tmcmı.•~i taıı.hhtit eder-,... ,. .. • • ' • ·..., r eu.e e, 1 o ın metrel ır 

Londra, 28 (A.A.) - Yakın 
Şarkta yaptığı seyahat hakkında 
Lonrd Samuel radyoda dcmİ§tir 
ki: 

Harbe dair bu mıntakalard4 
mevzuu bah edilen yegnnc ~ey 
müttefiklerin oralarda tahsit et. 
tikleri crcluların kuvveticli;. BLl 
ordular Mısırın garp hududun
dan Türk hududuna ka<l:;ır grup
lar llııl;ndc tah1iit edilmiştir. Ku·ı
vetli bir il:tiyat ta tc~kil edilmek 
yolundadrr. lnı;iliı:, Fransıı:, A. 
ı; ustralyalı ve Yeni ~elan dalı kı-

Mılli Şei valimız 
kabul buyurdu Yerinde dcvredebllenlcrin alı§ ımhım topla, G kilometrelik bir memıce..ı~n lerİki hükumet, banşın tekrar te

daha ge.nlııtır. l{UçUk çapta. projek - ancak 100 mcnnlJc 9 mermi 1 abct cssiiııünrlcn sonra. dii'Per milletle _ 

l6r veya. toplan ihtiva eden bu zırh_ edebilmekt~dir. Damı. uuk blr mua- rin dı:ı mü&n.lıcrctilc Avnıımılıı mil- Lutfi Kırd~r bu sabah 
1t kulelerin ınih~erl ortada. olur, orta !eden lae lıabet niabetı azc.lır. Jelinin hllrriyctlnı, hakka riayeti 1 
ve bUyUk ç ptakller is mUhltıcrl u. Geçen harbin tccrUbE'lcri, tam ia- ve ba~m mııhafarıu~mı temin eden =lehrimiı:e döndü 
zerlno oturtuımu!J olıırak devreder - ~t halinde bil .. bir kulenin bir tek nı,ynelmilcl bir ııiuuııın tekrar An.lrnrad:ı. bulun.'Ul Ynli ı..iıl!ı 
ı r. J!a.rbı umumld Bclçlk&lılarm mermi ile lamunen atıl bı~l<ılanuya kurulmat1r itli devıun ett.iğl mUd. Knı:lar bu tcı.bah P"hrim!Lc dön-
12 ' • :lO er ııanUm kalınlığındaki ca.t'tmı gföıterrnit§lr. Tamame.n zırh. detı:e hıır ııabıuJald icro t birlikle- mU11tUr. 
zırhlı kulelari .ta&alle 305 ve 420 mi- bnn lehindo olan bu huıılll!ları goro-

1 

rini idame eylemt:~'i taahlllil eder~ Relöir.umhw· lıunel lJUinıl, d.ü.D 
Lmetııtllt (80,IS 'fe '2 lllı) toplara nUnde tutarak hır •aht.da v. n::Ut l•r. Doktor Lflt!i KınU.rı kıı.bul bu. 
ıuk&~et ed meınlf oldukları için rnlkyaat& iıtlnı&l edilmıleriı:ı.lıı aebo • Pa.rls. _ Rahnt.ıııılığı dolayuıil" yurmu!!lsrdrr. Do~tor Lüt{i Krrd!lr 
:.ı t~ aılllaen bugünkWer dil._ blnl anııı.n111 otunu:. Daladyc yU~k ){orusey toplantr.ıı- Milli t;eflmiu İ!ıtJ\npulun imar i11-
~ Mt ,,. dl!hıt ktı~nk h""er te~kll Xnkle<len: 1\f. r:xö~ M girll'm~L~lr. !Mi hakkınrin i?.nhat Y<'ımi,,tir. 

taat gelmi~tir ve gelmektedir. 
Keza Fransız: İmparatorluk hal
kından da büyi.ik kıtaat vücuda 
getirilmiştir. Bu mıntakalardn 
şimdi mükemmel yollar mevcut· 
tur. Motörlii kttantın yürüme i 
&ayet kolaydır. 

Vakıa lıütün Akdeniz :1hnesi. 
ni deği§tirecck hadiseler her an 
çıkabilir. Fakat şimdilik hiç bir 
şey görülmüyor. Her şey normal 
ve sakindir. Ancak l.ıu sükiınet 
emin değildir. 

Deyli Meylin bir 
muhabiri geldi 

İngilizce Dcyli ı.teyl ga.ıcteııi 
ınuhabirlcırinden Yard. Prlca bu
c\lnkU Senıplon e,bprc:dlc ~lm!ıs
tir. 

Varçl. Prke bir muharririmize kt
uca dcnı.iştir ki: 

"- Doğruca Londra.da.n ~~Jiyo
rum. Burada. bir '1Jn kaldtk~ 
sonra .ı\nlu.rars. gideceğim. Tilrki· 
.redek.1 tet.'k'k ve tema.elarnnt bir 
h!lftadfl. b1Urcrelc Suriycyo geccee-
ğlm.,. 'J 

1 Roma radf 
diyorki;. 

"Üçüzlü mı 
masaıdırı 

~ 
1 Wyan radyosU dlil1 ~ 

nm harlcl siyaııetinl \ ttj 
lıulA.s:ı. eden bir ne~rı:~· 
tur. Spiker, ez;cUnıloesl 
'•Bremıer ~öril§tll ~~ 

birinci pllnmı l§gal~ 
Hu ;;örUşnıe Jlc ııı 

memleketler matbUatı 
tadır. ~.eti 
Fqiııt ltaly8.llın ıılletl • 

birtakım tahmtnıcr il t 
dlr. Halbuki bu si)..SC ~ 
mel bir surette tar!!;>"'. 
ya, zimamdarlar.ıııın etti$ 
t'aotııt mecl!Jılnln ııo.ıı rP ~ 
her ne pahasma olu oııı 
kanlarda sulhUn ııuıc 
istemektedir. oıJll 

İ§te vbıh ve sıı.rib J. 
dur. J3t1f: f, 

Balkan .A..nta.ntınııı ~ 
lıınt~ı ema.ıımd& no ıııttl 
Na:ı:m Ga!enko, 1ıU ~e 
••siyut \'e mane\1 J-1) 
e tmi§ tir. ııı' 

Her ikisi de 1ts.lY9 ~ ' 
Yugoıla.vya. ile JdaC~~ 
mm ııullt siyasetini etıer '" 
etml§lerdir. Bu de~l ~!il ,, 
anla§ltla, yamnadııclJJ•1~ 
lmlli olmaktan ııaH lt ıc ~ 

Uzun günler bir çOr t 

blrlncl sütunıa.rınd• ~uıı'~' 
Uç taraflı İtalyan .. c ~ 
Hillfı mua.tma. gcunc JI r: 
mile bir maııa.ıdo.n bl'~ 
ma<tığı a11lklrdır!'' t 

Almanyanıo ~: 
reşten tals~ 

·-'ı' (Baş ~~i' 
Şimdiye kadar C il' 

perleri tarafından tı 
tekliflere istinadı:~ f" 
ittihaz- cdilınemiıtı~J .İ 
)er, şu tekliflerde: /') 
dır: 11 f' f.ı 

1 - Ray~r1'1 
• ~ 

yüluelbnek ve 60 1~~1' 
rnukabil olacak ~c:"' ;/ 
mak, ~ 

2 - Wohltat rrı 1'.J~ 
rai sabada bilhats~~ 
zeriyatı sahasındtt 
etmek. · iJı'1 f 

Al h "'kUmc:tlr ıt\ man u . 11utll"t.1 
cck ayçiçeği ıerı)' dit ~· 
ya tarafından ;atı ,_ırııltıi 
itiraz etmektedır. giJI 
meti, soya fasulY3~1,ıı0ıı• 
ği isin de bir ne~~ , 
etmek istemektedı ·>'~}~ 

Bilhassa Alınllıı jçill p 
ihracını arttırnıa1C ıı(lı!1 ,p 
etmiş olan Sola&~l>'ti ~ ır 
Alman - Rumen §' ,~ı 

• . 1 . vtfı1' .A:ıl 
dılen netıce crı • - ~ .. ııP~ll'·, 
Şu halde AlıW"~r!C l 

gayretleri Solag~~ 
manya.nın her ını.~jte''ıc t 
baya.atta bu)un• ... 

1 
11eıı'ı 

getirmek isin ~:.~ ıc• 
yatındaki tahd1 

matuf olacaktır·~~· efı 
Salahiyettar ·~ ıe!• 

ratın ne vakıt Jıı1'tedİf ~ 
tahmin cderneıne rlef• 1 ~ 
kü Alman ekSP~te~,,ıe 
mukavemet g 111' t 
Ve ortaya atıtarı .. dl' iJ 

. ·-..1: e • .,..,s 
bıllıuu !!1IUU4:Y trol~·· 
dilmemiş olan pe 
karı~ıktır. ~ 

Bir kaçakÇt1J~ kesi yak~i 
, z h. sı.tı e e ır eY 

mahke~ıet 
verilece r&~ J 

'ft.J'tfcııl rP".I. 
Dlın alt~ııın tı~ O' vııı-'", 

ıtcn ib&rı•t bir J<ıı.c:auddft 
kal~nmııtır. Bir ~Jıl1' ; / 
edilen ııabıkal1 ı; il t,,~;~ r:/ı 
Ahmet oğlu :tıın• dtı %~ 
cürmUme:hut ıı~:,.,.'ıı ~ıı' 
arlımds•r Salitn • e'~ " ,·c j 
mıtllln Uzcrındc ul~ıl 
rnlktAtrd& esrar 'b el,.rt ,ti>~ 
~rlnd• 60 gTILIXl ~·!l 6' 

Her ikisi de bU ~uı,df: 
blm GSJu HU&eY1ıı ~ı "..';. 
kıı~ak~ıdan ııl~alC~ ~ 
dlr. RUMyin de g~~ ! 
ldka U,a t>U4 rtar: ıtf""' ~ 
etutı .,. 11m.n S:ııP 
fı Mlqtl~n"·rdlr• 
yeye ver!teockte 
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~b" .. - 127 -
~t terı~~\U\ tiddetile üzerimize çullanmıştı. 

'tdı \re a doğru ıen elik hicretlerine başla
A~tk: e.rtık ada he men hemen boşalmıştı. 
1~diik 1 ye bağırdı. Sonra yüzü kederle 

~~Pek \J. bakırnmdan bi· bulutlandı: 
~:)UYoruz, dedim. - Tam deliğin üzerine gelme-

~ ~ di, dedi, şimdi her §eY baştan mı 
• ~ Pe{ uy goz:u ve çıra~ı o· yapmak icap edecek? 

~ ilı 0 ~akta~'lz, ~edi. Ben \C!ziycte hfıkim bir ta\·ırla 
~ \az' erde gulmekle gülilmsedim ve bumbarun yanla • 

hi.r daha y;{et
1
te değildik. rına bağlı ıplerden birini biraz taç 

sur · pı ınası ıaznn· k d'ğ · · b' · ed k d' C'ı llf U ış \·a d ~ ·a, ı ennt ıraz vıra ere · ı. 
UUıiı Ya~a~· .. ~u-~~ ~r· reği güvertenin tam ortasına ge-

~bı. htızu~·ordu olulugu de tirdim· Maamafih yine direk deli· 
~ '• ~riz daha· . ğin üstünde değildi. l\1odun yüzü 
,t....~ kaybttın&:lmi§, bu se· tekrar o kederli ifadeyi aldı. Ben 

ancak ~ge baslamış· yine hakimane bir tavırla gü~erek 
) .u. l<end' ta ~n ko- bumba makara~ını biraz gevşet· 

~or k~bi İnip çık ~ırınce ~- tim ve sehpanın makarasını o nis. 
~ .~ı ona ko 

1 
I) or, ~iı.h bette vira ederek direği deliğin 

~du. Baza nu~ak ım· tam üstüne getirdim. Sonra onu 
~ lasj lilltseljy~ h onun teş· ındirmek için Moda gayet etraflı 

, h konu!;u. ' er zaman talimat Yererek anbara, direk yu
~ ~enin 0·rta~or, hazan da ,·asının bulunduğu yere indim. 
'"i' sınd b' d ~eı olu . a ır en· Aşağıdan ona sc~endim ve di· 
.~l\ra lckr~or k Ancak sa· rek kolaylıkla aşa.trı doğru inmeğe 
t~· lla~ında r . onu~ağ~ başladı. Ukin bu inic: esna<:.ında 
h·ğullclan ·k şıddetlı hır biraz döndü· Ö'-'le ki diregıw· n kai· 
it ı. ~I ~Yet C<l' d 1 

J • 
ı.onu~:ı..... ıyor u. dc:;ini t-kil eden murabb."l, dört 

·~ ' ~ .... •ıcırnas 'ht' ı·. ~ .. ş eıt bir anı 1 1 ıma ~- köşe yuvaya tetabuk etmiyordu 
ııı~lllıden aşına usulu Bunu görünce tereddütle bir daki. 
~sı ·· sonra elimizi bir . . 
ı(j .ı evet man ka bıle kaybetmedım. Hemen yu-

, \lera " asına ge· d' rr b' · 
~ ~ Sıktığı kd' d kan koşarak ıre e ayrı ır ıp 
bu•d: an1a~t1a!t 1~ e bağladım. Mod onu çekerken ben 
:ıı • da iyi old ~nk~ tekrar a~ğı indim ve elimdeki fe· 

~ ~l'a bQ bütün k ul,dç 
0 

~ nerle direğ:n ya\·aş rava5 dönüşü· 

~ 1( suaıı · ısı ı. n ü tkik t' o· ğ' d' k a ~ Ctintj~ r . . n te . el ım. ıre ın ıp ·ıs -

P foıı.~~c~eğe ba:ı~~~z~;~ mmm k~lcril~ yu\'a biribirlerine 

ıd~ ~l\i ıstediği ıarna d "· tetabık ettıklen vakıt yukarı ses
pi' ~ .. · b~I eliyle \' k n akul lendim: Mod ipi bir tarafa bağla· 

~~ ı k e o ·un · ı 
. r ağıt Par yarak bucurgada koştu· Direk ya· 

J çasına ya· vaş yavaş inmeğe başladı. Bu a-

~~ but~ . rada tekrar biraz döndü. l\lod 
~l§t un ~ıddetile üzeri· sonradan bağladığım iple onu tek

tıı ~ili t~ Şıdd~tli rüzgar- rar istediğim gibi çe\irdi ve yine 
~ ~Ur P. edıyor, müte· bucurgada ko~arak indinneğe baş· 

t ~<>1'Ja.r ' kar ve dolu ya- ladı. Yavaş yavaş direğin dört 
~etlerine c:uba doğru se- köşeşi yuvanın dört .köşesine otur 
· l hemen h ~lamı5lard1 ve du. Direk yerine takılmıştı! 
t'lı ~~en boşalmı~ Aşağıdan bir nara attı:.nt Mod 

e~· liav ır faaliyetle görmek için aşağıya ko~tu. Fene.. 
glrın ic:~nm f~na gitme· rin san ışığlnda başardığımız işe 
"°" ~ rne bılhassa k · ~·oq ~en ~ se hayran hayran baktık. Sonra bı~ 

~ l\Jı~ıll<ia guverteye ribirimiıe bakıştık, ellerimiz sıkı 
• ~lllt <lurınad:ıkıyor ve ak- bir musafaha ile birleştiler. Zan · 

artılt ad 11 çalışıyor· nedcrim ikimizin gözü de SC\inç 
arnakılh ·ı ı· ila~'I . 1 er ı· ya~larile nemliydi. 

~ dıktıkten - Ne de kolay oldu, dedim. 
~ ~~~ İpleri ~nbara__ tırma· Bütün zorluk onu hazırlamaktay· 
r~" ıy1 b' nı glamak d 
''1 ır der ı· 
ı &\iven~ 5 olmuştu. Mod itmam etti: 

•• ~il td"n. en biraz kalkın-' &ıh· . " <ı.trn:ı. - Bütün güzelliği ise tamanı • 
~P \'e Ça Yı. kandlise. !anmasında. Şu koca direğin ye -
ı ıı 1ll'l. }{ trnıhlan bağla· rine takılını~ olduğuna inanamı • 

bu kısın er zamanki gibi yacağım gcliyoı. Onun senın su • 
~ ~aı:ıııabi!ınrn . ne kadar dan çıkarttıf,rmı ve buraya taktığı. 
lı~~~İş, eteğınj iyi talı· mi " d - w·· h ld .. 

-·ı. li.afbuıuUk.n sUrmi'-·ecek n. gözü e gor ugum aı e goz-
~ı ı b J !erime inanamıyorum. Bu devasa 

·~ ' .. · ~u iplerin o kad ıkı gun sürmüş bir i~. 
'~enıe~nÇQk iş vardı ki. Neşeyle: 
:Sıp dikll'l(!::ınen hepsini - Bu işi ba~aranlar birçok ke· 
~ ıcap ediyor· §iflerde de bulundular, diye baş • 
~ diret tadım ve sonra clurarak etrafı kok· 
~ır~en ~donatıp armala· lc:.mağa başladım. Hemen fenere 

b_."' diki~· 10d da bir taraf· baktım. Tütmtiyordu. Etrafı tek· 
. "la nı JOrdu 1 . °' her,,_ a ihtiy:ı~ sırn iki el. rar kokladım. 

><t ~ l'atu ~ gösterdiği 
"t dıttı td' illa koşuyor ve 

~lrdı. ~Yordu. Yelkenler 

(Devamı var) 

t' '"fOd 
' 

1bi avu onıan tıpkı 
~ lcaı,11 0 ca takılan yük-

-------------------------
Yem Neşrıyat 

"Gobino,, ~ t0tdu ~ ~ÖŞe Yelken iğ· 
~~,ı~ •ilen kısa bir de Goblneau•nun ırk naz:ı.riyesiııin e· 

)tllt ~ Ç;k~U toplaını~tı sasla.ruıı, mUellltin kendJ eaerinden 

Fraımz mUtetekklrlerinden Comte 

t il' , en dijf rtrnıyor, dur bUIAııu. olarak ihtiva eden bu eser A· 
'i)!j, 1lırtn 1YOfdu A dana muallim mektebi mUdUrU Nacı 
"ııı:' "~ h · rnca taraf da t dJI ı ' ~ ~ "<q ı, asta~·a bakan Ecer m n ercüme e m ş ve 

P'. it "<lha}ı Ahmet Halit kitabevi tara!mdan çı. 

~ :'Jo. ~ ı..A l ~'fQ(f • kanlmı~tır. Kitapta bundan ba§ka 
"ı ~~ti} İ · a. muhtelit Fransız muharrirlerinden 

~ <lit..x· ~adlı değilim Goblno hakkında. dUşUnceter de UAve 
~. ~tı.ını bu .. · 

~ı.._~ ltj &un dikiyo· edJimlştlr. Bu nazariye hakkında ıımı 
\ '-'q il attık ve•objektit maHmıat vermektedJr. 

~rasırı~ §ey hazırdı . Dekameron hikayeleri 
~~da b ağJı ipin bir 

~ ~ k:Yarak di • 
~ tıorıra .ı· · rdırn. Kı~a 

lt:''· ~~t._ ~ırek .. 
. ·~'il. ~ ~ \""e guverteye 

\' ~J<>tdu. Yerden biraz 

~tltlı t~ak· 
tııı .. : ()}U}·o ' 

Edebiyat tarihlerinde orijinal bir 
§ahuer •yılan, "Bokaçyo,. nun ••on 
gün., demek olan "Dckameron,, ismin 
deki hJkl!.yelerl, Maarif vekAJeU tara
fından tercüme edilecek oaheserler 
küillyatma ithal ed1ldlğl için, K. RA
atm özren taratmdan tarcnme edil· 
mJ' '" llk brofUr1l, Oç renkll kapaklı. 

H A B E R - Akşam Postası 

- "Kiku San, biraz daha yakına geliniz!" dedi. 
Müşter:nin sesi pek samimiydi. Kiku onun karşı

sına ikinci bir minderin üstü11c oturdu 
Kikunun selam verme5İ ve i· pek meyus ediyordu. Hayır, ha. 

Askerlığe davet 
Yedek subay mektebine 

gönderiJecelder 
... 1 

çagrhıyor 

Fatih Askerlik Şubesinden: 
1 - 1939 ve daha evvelki yıl. 

larda mezun oldukları ve asker. 
tiklerine karar verildlği halde her 
hangi bir sebeple, şimdiye kadar 
askerlik ödevini yapmamış olan 
yüksek ehliyetnamelilerin. 

ğilmesi pek kibardı. Hele onun üs· yır Kikunan annesı artık ya~mt· 2 _ Geçen sene yedek suba 
tündeki açık mavi renk \ 'C ~net yordu. Onun annesi, o \'akıt, ilk- okuluna geç iltihak ettiklerinde n 
kuşu tüyleri ile süslenmiş kimono o.aharda etratı seller bastıgı gun· dolayı okulca geri çevrilenlerin. 
su kar gibi beyaz hasırın üstündl .erde kaybolnıu5tu. Fakat, muh - 3 - Yedek subay okulu devre. 
bir tavus ku~unun yayılmış ,·e a· terem babası. Kvanto - O\'asında- sinin üçte birinden fazlasına de. 
çılmış kuyruğuna benziyordu. El· ki e\.inde )·a~ıyordu, hem yapa· vam edemedikleri için terhis edi. 
bisesinin kollan, titriyen ellerim ralnız. Babası orada nesi varsa !ip mi.iteakıp devreye bırakılan. 
kapıyordu. ~Iisafir bağdaş kurdu- nesi yoksa hepsıni satmamış mıy. larm. 
ğu minderin üstünde Kikunun sc· dı? Evet, orada da şımdi hep ya- 4 - Askerliklerini tam hizmet.' 
lamını alınıştı. O da Japon moda· bancılar yaşıyordu. Anne::.inın ö· li. ~la~ak yap,tıktan sonra tahsille. 

ıb. · · · K'k b !" .. d t ı·h ·· Ü ·· rını lıse ve caha yukarı dereceye 
sı bir c ıse gıymıştı. ı u aşını wnun en sonra a ı yuz nu on· 

. bak w k d . . .1 cıkaranlardan yedek sub3y olmak 
kaldmp mü~terıyc ma~a sı ·ı- tar, an çenrmı~tı.. .. .. . . I i~tiyenler ı Mayıs 1940 tari-
hyordu· Müşteri: Zavaln baba:>ı butun ışlcrınde hinde yedek subay okulu ile Gül. 

- "Kiku San, b!raz daha yakı· hep uğursuzlukla ka:şıia%ı~tı. hane veteriner tatbikat me~tep. 
na grliniz!., dedi. I\lü5tcrinin sesi O bir zengin tüccardı, bütün köy. lerir.e gönderileceklerdir. Bunla. 
pek samimiydi. Kiku onun karşı- lüler onun önünde l•ğılirler, onun rın nüfus cüzdanlariyle mezuni. 
sına ikinci bir minderin üstüne o· eteklerini öperlerdi. O zamanlan yet. ehliyetname gibi vesikaları 
~urdu ve gözlerini açıp ta k:ıısı;ın· işte, Kiku bir rüya gibi hatırır - birlikte olduğu halde hemen §U

dakine bakınca. kalbi birkaç dela yordu, fiyatlar birdenbire dü<:.müş beye müracaatla muamelelerini 
ku -vetli kuvvetli çarpmıc:tı. Çünkü tü. Buhran her tarafı bo~ustu· ikmal ettirmeleri lazımdır. Aksi 
ka~ısında binbir koilu 've bacak · J ı(ikunun kırmızı dudakla~ ti;re. takdird~ haklarında askerlik bk~k-

nununun ct"za maddeleri tat ı 
lı bir ejder yerine güzel ~~r ge_nç mire başladı. Acaba, acaba bu acı- olunur. 1 
görmüştü. Kiku derhal gozlerını nacak babası şimdi, bu anda nere· 
gene yere dikti. Artık kiminle bir· de idi? Ölmüş .. Ilayır, harır bu 
likte. bulunduğunu biliyordu. Kar· kabil değildi! 

6 

Ş i FA 
Bulmuş 

A G R 1 
Bay J. O. C. Yazıyor: 

Ekseriya okuyoruz. Tedavi gö· 
ren ilaçlar varmış fakat, ALL
COCK vakısından bahsedilince, 
kat'iyen mübaliiğa değildir. Bir 
zat akşam tatbik ettiği bir 
ALLCOCK yakısı, bir gece zar· 
fmda tesirini göstererek ve de· 
vamlı srcaklık tevlit ederek ağrı.. 
van mahalli teskin etmiştir. 

ALLCOCK, Romatizma, Lum· 
bago, Siyatik, delikli A Ll.COCK 
vakılariyle şifayap olmuşlardır. 

ALLCOCK yakılarının tevlit 
ettiği sıhhi sıcaklık, OTOMATİK 
BİR MASAJ gibi hemen ağrıyan 
verin etrafını kaplar. ALLCOCK 
yakılarındaki Kırmızı daire ve 
Karta] resimli marknsına dikkat 
ediniz. Eczanelerde 27 buc;:uk 
kuruştur. 

şısıııda beyaz çehreli, yumuşak KikÜ başını salladı, o baba~mın 
ağızli sağlam Ye beyaz dişli, badem nerede olduğunu bilmiyordu. Ba
gözlü bir adam vardı. K.iku derhal yan Gelincikçıçeği Kikuyu evıne 
ayağa kalktı ve hasırın üzerinde aldığındanberi de babasından hiç 
sürünür gibi dışarı çıktı. Fakat bir haber almamıştı. Belki bu ali. 
kapıdan ayrılırken, arkasına sevim cenap yabancı onun babasını ta -
li bir tebessümle bakmayı unut· 1 nıyordu. Babasının ismi: 
madı. - Ryutaro Chibal idi. 

Bu pazar yapılacak maçların 
hakemleri ve saat[eri 

Çok sürmeden tekrar içeri girdi - Ryutaro Chiba'mı, tabii onu 
ve elinde tuttuğu bir bardak Sa • peka!A tanıyorum! Dişleri büyük 
keyi mü~teriye nazikane takdim değil mi? 
etti. Bu hoş geldiniz demekti. Ki· - Evet, tA kendisi! Babamın 
kunun kimonosunun kollan bir Jişleri büyüktür· 
kelebek gibi ~ağa sola uçuyordu. Kiku sevmemden rerinden sıç
Kaınıştüyünün hakkı vardı, bu iş ramış ellerini çırpıyordu. Kiku 
o kadar güç değildi- Tekrar min- şimdiye kadar muhafaza etmeye 
dere oturdu ve müşteri şimdi Ki· mecbur olduğu resmiyetten çıkmış 
kunun kendisine anlattıklarını ve misafiriyle dost olmuştu. 
dikkatle dinliyordu, hazan :sevini- - Evet, evet işte o, bana ba· 
yor ve gülümsüyordu. Aralarında bamdan bahsedinız. ondan anlatı. 
dostluk ba~lamış ve Kiku artık oız, muhterem Sani 
sıkılmıyordu. Fakat küçük Geisha Fakat, Kiku utanarak gözlerini 
kendisinin mil5teriyi değil, müşte· yere dikti. O ne yapmıştı, böyle 
tinin kendisini eğlcndirdiğinin hiç yüksek ve muhterem bir adamın 
de farkında değildi. Müşteri kur. kiı.rşısında kt.ndisini küçük bir ço
naıca mevzuu değistirdi ve Kiku· cuk gibi yaramaz göstennı~ti. A • 
nun memleketinden bahse baş1adı caba, misafir ona danla1:4'1k mıydı? 
Kikunun evi ikinci Kvanto ova- - Kiku San, pek çok teessüf 
sındaydı. Ah, memleketten anlat· ter ederim .. ~ah,.en sizın saygı de. 
mak ne kadar güzel, ne kadar iyı ğer babanızı tarumak ~rcline naiı 
idi. Kıku bahtiyar çocukluğunu olmadım! Yalruz onun hakkında 
gözünün önüne getirmişti. bazı şeyler işittim. Bunlar da iyi 

Fakat hayır, lshiga onu bütün şeyler değil! 
hissiyatiyle dinliyordu, yaşadığı Kiku fena bir şeyin cereyan et
mahallcnin her k~sinden. her bir tiğini hissetmişti. Bütün kuvvetiy
köprüsilnden, her bir tepesinden le §İmdi gelecek darbeyi bekliyor
malO.mat almak istiyordu. Ah, o du, lshiga devam etti: 
güzel zamanlar, o vakıt Kikuyu - Kiku '.':an. saygı değE>r. muh. 
anası sırtında hep bu güzel köp- terem babam;:. bir felakete uğra
rülerden, nehirlerden geçirmiş, te· dı! 

Bu hafta yapılacak maçların 

hakemleri ve saatleri aşağıdaki 

tebliğde bildirilmektedir. 

Milli küme merkez or~anizas
yon komitesi başkanlığından: 

1 - 31 mart pazar gün il Tak· 
sim stadında yapılacak futbol 
müsabakalannın hakem ve saatle
ri aşağıda gösterilmiştir. 

2 - Bölge başkanlığının evvel· 
ce vermiş olduğu şeyil renkteki 
hüviyet varakaları bu maçlar için 
muteberdir. 

3 - Gazete spor muharrirleri
ne tevzi edilecek olan serbest du· 
huliye varakalarının bölge spor 
servisinden alınması rica olunur. 

4 - Stad gişeleri saat 11 den 
itibaren açtk bulunacaktır. 

Beşiktaş • Vefa - saat 14 ha· 
kem, Tarık Özerengin. Yan ha· 
kem: Necdet Gezen, Samih 
Duran soy. 

Galatasaray - Fenerbahçe saat 
16 hakem Ahmet Adem, yan ha-

pelcrde taşımı'5tı. Acaba babac:mın Kiku tirtir thriyordu ve misafi- Atletizm müsabakaları 
evinde anneciği daha ya~ıyor muy· rin ağzından ağır :ıj'.tır. kelime ke
du? Beyaz çehreden bir gölge gc· lime çıkan "'4'.>zleri dinliyordu: 
çiyor·. Bu mukaddes hatıralar onu (Devamı var) 

"Vakıt,, ın üçüncü seri 
kitap kuponları 

Birinci ve ikinci tertip kitap serilerinin gördüğü bilyilk rağbet 
karşısında ''Vakıt" gazetesi, okuyucuları için daha zengin ve daha 
istifadeli olır.ak üzere üçüncü bir kitap serisi hazırlamağa kara.
vermiştir. 

Okuyucularını fazla intizarda bırakmamak için bu serinin 
kupon]annı da hemen bir iki güne kadar neşretmiye baslayacaktır. 

Bu kuponlara ait fazla nıalfımatı ''Vakıt'' gazetesinde bula 
caksınız. 

i~ inci seri kitaplarının tevıiine başlandı 
"Vakıt" gazetesinin 20 kupon mukabilinde verece~i ikinci 

seri kitaplarının tevziine bugünden itibaren başlanmıştır. 

Beden terbiyesi lstıınhul böl 
gt'.sİ atletizm ajanlığından: 

31 mart pazar günii saat 9,30 
dan itibaren aşağıda yazılı koşu· 
lar Fener stadında yapılacaktır . 

IV 'üncii kategöri 100 metre 
III Uncil kategöri 200-400-800 

metre 
1 inci kategori 200 400-800. 

5000 metre ve 110 manialı 
--o------

Ankarada G. Saray • F. 
Bahçe karşıla~ması 

Mi11i kiline maçlan yapmak ü 
z:ere 21 ve 22 nisanda Ank:ırada 
bulunacak olan G-ılatasaray ve 
Fenerbah~ takımları 23 nisan 
bayramında aralarında Ankarada 
hususi bir müsabaka yapacaklar
dır. Her iki klübün de Ankarada 
birçok taraftarları bulunduğun. 
<:I·.r mH~abal:anın c;~k neyecanlı 

olacağı tahmin edilebilir. Kupon toplayan okuyucular, bugünden itibaren bir hafta 
zarfında ve öğleden sonraları "Vaktt" kiltüphanesine müracaatla 
kitaplarını alabilirler. 

Taşradan gönderilecek kuponların müddeti on beş gündür. Galatasaraylılar balosu 

Birinci tertip . kuponların müddetı bittı 
20 Şubat 940 tan itibaren toplanan on beş kuponluk birinci 1 

tertip kitapların tevzi mUddeti aona ennl§tlr. 

kemleri Kemal Halim, Nuri 
Bosut. 

latan bul futbol ajanlığmdan: 
31. 3 - 940 tarihinde yapılacak 

ikinci küme maç lan: 

Şeref Stadı: 
Anadolu - Davutpaşa saat H 

hakem E~ref Mutlu, yan hakem· 
leri Sadık CeylArı, Ziya Kuyumlu 

Eyüp· Alemdar saat 16 hakem 
Fahrettin Somer, yan hakemleri 
Halit Uzer, Talip Gürkan, 

Fener atadı: 
Kurtuluş - Şişli saat 14 hakem 

Selami Akal, yan hakemleri 
Fikret Karayel, Tank Bulay, 

A. Hisar - Beyoğluspor sut • 
16 hakem Bahaettin Uluöz, yan 
hakemleri Fikret Karayel, Tank 
Bulay, 

Umum müdür 
Ankaraya döndü 

Geçen pazar yapılan Dalkan 
kır koşularını takip etmek Uzere 
1stanbula gelen Beden terbiyeıi 
uın:.ı:n müdürü gener:ıl Cemil 
Taner diln sabahki ekspresle An· 
karaya dönmüştür. 1 nisanda top~ 
lanacak olan mcrkeı: istişare hey. 
eti ictimalarmda bulunacak ba
lar da busUnlerde Ankaraya ha· 
reket edeceklerdir. 

Mükafatlı koşu 

Kadıköv Ha lkevinden: 
31 mart 940 pazar gilnü 

( 4000) metrelik mlika.fntlı bir 
'ur koşusu yapılacaktır. Birinci, 
ikinci, üçüncUve soor eşyası he. 
liyc edilecektir. İştirak etmek 
·stivenler mezkQr günde sabah 
tJ.30 da Fenerbah~e stadında 
'ınzır bulunmaları. 

Siklet atma 
müsabakası 

Beşiktaş halkevi spor komi • 
tesi tarafından tertip edilen 
spor hareketlerinden siklet at· 
ma müsabakaları ~~1 mart 1940 
nazar günü sabah saat 10 da 
Beşiktaş iimnastik klübU balı -
çcsinde icra edilecektir . 

"""~et ~· oluyor ona 
bil~-ı d' ·-6"· l· 

güzel kltJlh ve resimli olarak aalı§& ••w11ııı1111ıı-..w11ııı1111ıı-.~w-,__._.._._,._. _ _.._,._ 
çıkmıotır. 

Galatasaray spor klübü 28 ni· 
gan cumartesi akşamı Taksim 
bahçesinde bir balo verecektir. 
Bu eğlencenin iyi olması için ter
tip hey'eti şimdiden hazırlıkları· 
na baglamı§tır. 

Müsabakaya bütün sporcular 
iştirak edebilecektir. Derece a • 
!anlara m\lk!fatla.r verileoektlr. 
Arzu edenlerin mUMbaka gUııil 
saat 9 da.n itibaren klüpte h&. 
zır bulunma.lan llmndır. 

' 



müstahsili erine 
• 

genış 

kredi 
mikyasta 
verilecek 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Roma
tizma Soğuk Alyınhğı 

1 icaret Vekili Nazmi 1 opçuoğlu ~ 
diin gece radyoda bir konuşma yaptı _I ____ _ 

Ticaret Vekili Nazmi Top<;u
oğlu dün r,ece An!<ara radyo - . 
sunda tütün müstahsillerine bir 
hita bede bu lundu. Vekil, tütün 
sn.tışl rımızın yeni elde edilmiş 
Fr:msız \ 'C lng'iliz pazarlarile 
cmnh-etli bir şekle bağlandığını 
~ ôyledikten sonra gelerek istilı. 
s:ıl mevs iminin düşünülmesi i. 
ca p ettiğini sövlemiş ve ezcüm. 
le demiştir ki : 

''- Hükumet, tütün istihsali
mizuı ö·1iimüzdeki yıl için azami 
randımanlı bir hale girmesini 
temin etmek hususunda esaslı 
bir takım kararlar almış bulun
maktadır. 

Bu yıl tütün müstahsillerine 
daha r,eniş bir kredi imkanı ver
mek istiyonız \•c bu suretle tü_ 
tünün bilhassa nefasetini temin 
hususunda mllirta.hsillerimizin a. 
zamt gayret snrfederek daha 
müsbet netice almasını hedef te
lakki ediyoruz. 

Şimdiye kadar kredi koope -
ratiflerine dahil bulunan müs _ 
tahsillere tahminen dekarda 15 
şer liradan 20 dekara kadar kre
di verilebilirdi. Demek ki tütün 
müstahsilinin bu yoldan elde e_ 
dobildiği kredi hacmi, aza.mi 
300 lira ile mahdut bulunuyordu. 
Bu sene bu .kredi haddini tah
minen 40 dekara kadar çıkar -
mak suretilc her çiftçiye 600 li
raya kndar kredi verilebilecek. 
tir. 

Kredi kooperatifi bulunmıy:ı.n 
ver lerdc de tütün istihsal .kredi
sinde, müteselsil kefaletli kredi 
mekahlzmasını basitleştirmek 
ka.rarmdnyız. Müteselsil kefa
let ile biribirine bağlanacak o
lan müstahsiller adedini, biribi
rini tanıyan ve biribirine itimat 
eden üç kişiye inhisar ettirmek 
sw-etile kredi açılma ameliyesi. 
ni kolnylaştıracağız. Bu kredi 
nev'inde de kredi kooperatifleri 
kanalile açılneak kredilerdeki 
hadleri tatbik edeceğiz. 

Kredi kooperatiflerinin bu _ 
lunduğu yerlerde kooperatiflere 
dahil bulunmıyan müstahsillerin 
de krediden istifadesini temin i
çin kanunun müsaade ettiği im
kanları harekete gctireceiğz. Ve 
bu gibilere <le maddi karşılık 
mukabili olmak üzere ve aynı 
hadlere ve nisbctlere uymak şar 
tile kredi verilmesini temin e-

29.3.940 Cuma 

12.80 Program \ "C memlcke! saat 
ayan, l:?,.':5: .Ajans ve mettoroloji ha. 
berlerl, J2.50: Mllzllc Muhtelit şarkı. 
Jar (Pl.l 13.30/ H .OO: .Mü~lk : lla!lf 
mUzik (Pi. ) 18.00 Program ve rnem. 
leket nant ayan, 18.05: MUzik: Oku. 
yan: Radife Ertem, 18.40 : MUzlk; 
Sıı.ı: eserleri (Üç ney, iki tanıubr, bir 
kllddum 11c). Çalanlar: Basri Otıer. 
Halil can, Nezih Yanık, Refik Fersan 
tzzetUn Ökte, Nuri Hnlll Poyraz. 
19.00: Serbest l!!l.at, lll.10: Meml ket 
saat ayarı, .Ajans ve Meteoroloji ba_ 

bcrlcrl, 19.25: Konuşma (Mtl11 kah. 
raaıanlık mcnklbelerl), 19.40: MUzık : 
20.15: Konuşma (Bibllografya) 20 30 
Tcmall: (Tbals). Ynuın: A. France 
TercUme Eden Ekrem Reşid. Piyano. 
da Cemal ReBld MnsseneUn <Thals) 
operasından p::ır~nlarla temsile refa. 
kat edecektir; Orhan Borar kemanla 
aynr operanın meııhur Mcdlatlon p:ı l'. 

çnsınr çıılacaktır. 21.30: MUzık:' uu. 
lent Tarcan - Kcm:ın ve Plano So. 
natı. Çnlanlıır: nuıent Tarcan ve Ce. 
mal Rcı:ld. 21.50: MUzlk: KüçUk or. 
kestrn, 2:?.15 :Memleket sant ayarı , 

Ajans lınberlerl; ziraat, Esham -
Tnbvllrıt, Kambiyo - Nukut borsası 
(Fiyat). 22.35: MUzlk: Cnzband ( Pi. ) 
23.25/ 23.30: Yannkl progra m ve ka. 
pnnış. 

hUklll caddesi Komedi 
ktmnt : A kşam 20.30 Oda 
l'anlı lıklar Komedyuı 

dece~iz. 
Önümü?.deki vıl tütün istihsa. 

linin tanzimi bakımından kredi 
mevzuunun bu esaslar dahilin _ 
de yürütülmesi için Ziraat Ban
kasına icap eden talimat veril -
miştir. 

şu tavsiyeyi yapmak isterim: ğunu unutmayınız. ve bütün ağrılarını derhal keser 
Tütünlerinizi daha ziyade ne- Bu yıl tütün mahsulünün sa- J,fömmunda giin<le 3 knşe almahilir. 

Tütün müstahsilleri. 
Hfı.d!sclcrin yürüyüşünü en 

vakmdan ve salahiyetle takip 
eden bir kimse sıfatile, önümüz.. 
deki yıl için sizlere sarih olarak 

fis mahsul yetiştirebilecek tar. tışı başlamadan önce sizlere söy 
!ara hasretmeniz ve inbat kuvveti ledi~im sözleri dinleyenlerin, 
daha yüksek olan tarlalarınız - yaptığım tavsiveleri takip eden
dan daha ziyade pamuk veya lerin, bundan bugün pişman oL 
bugün kıymetleri, yeni dünya madıklarını 7.annedcrim. Şimdi 
ı:ıartları dolayısile çok yüksel - söylediğim söze Ye »aptığım tav 
miş olan diğer yaz mahsulleri siyey~ de itimat ederseniz hem 
için kullanmanız. hem sizin hem kendini?..c, hem de memleketini -
de memleketin u.inumi ekonomik ze büyük hizmetler ifa etmiş o. 
menfaatleri iktiızasından oldu _ lursun•ı:r~ .. 

iş Bankası umumi 
heqeti dün toplandı 
Bankanın geçen yıl harp tes ırlerine 

r --·-• Bayan ve Baylara 
Kıymetli kumaşlar: 

Yünlü, ipekli, kumaşlar veıai.-c. 

Bu kumaşlar Fincancılar Rıza 

Paşa Y oku,u Şa~k Han altında 

INo. 25 te kıymetinden aıağı 1 
fiyatta satılmaktadır. Fırsattan 

i~tifade ediniz 

.., 
ragmen 930,278 lira kar temin 

ettiği anlaşıldı 
Ankara, .28 (A.A.) - TUrki

ye lş Bankası A. Ş. hissedar lar 
alclA.de umumt heyeti bugiln 
saat 16 da bankanın umu mi 
merkezinde ve idare meclisi 
reisi B . Ahmet Nesim! Say
man'ın reisliği o de toplanmış
tır. Iluzn ameye dahil madde
lerin görUşUlmesine geçller ek 
idare meclisi \"e nı Ura k lplerin 
r apor larlle 19 3 9 yılı blla.nçosu, 
k!l.r ve zarar hesabı okunmuş
tur. Bu ınUnnsebetle ilk sözU 
alan Silleyman Sırrı Tiftikçi 
bankanın şehrimizde Yenişe
hirde bulunan şubesine lilzum 
olup olmadığını ve bu şubenin 
masrafını karşıhyacak kadar 
muamele yapıp yapmadığını 

sormuş ve banka tarafından 
kurulan lıazı ı;;lrketıerJn idare 
ıuet;llslerhıin bu şl rketıerln 
masraflarıııı kabartınağa sa
ik olduğuna işaret eyleuılı;;tlr. 

Hnnka umum mUdUrU ilay Sa
Hlha.ddin Çam söz alarak lıu 
nı Uuasebetle elemiştir l<i: 

"Sulıe ve ajanslnnmızın va
ziyetlerllc esaslı surette meş
~u!Uz, Yenlşchlrde lıir ajanı;ı

mız vardır, şube değildir. ls
taııbuldu da bazı senıtlerde ol
duğu gibi Yenişehir ajansımız 
tııımrruf tevdiatın ı knbul ve bu 
işi teşvik maksadile açılmıştır. 
Bazı şube ve ajnııslarımız nok
talnazara göre kArlı, ııoktaiııa
ıara göre zararlı bolabllir. Za
rar edenlere gördUkleri hizmet 
noktasından daha mtlsaadeka.r 
davranıyoruz. Jşi kili halinde 
mUtalea etmek lftzııııclır. İçle
rinde devamlı surette zarar gö
renleı· varsn ve llerdo de kar 
temin eylemeleri Umicli görUl
uıllyorsu, meseli\. MiU\.s şube
miz gibi, hunların tabintilc il
ı;asınn gidiyoruz. Milası kapa
dık, yerine Jskendcruncla bir 
şube uçtık. Bu me ... ·zuu Uzeriıı
de hassasiyetle durduğumuza 

emin olabilirsiniz.,, 

Malatya mebusu Abdlilmut
tnllp Sigorta şirketlerinden 

lıanknnın no miktarda kflr te
min eylediği hnkkıııdaki suali
ne cebaven de il. SaH\lıaddin 
Çam şirketlerden temin edilen 
karın bankanın 1939 bilfi.oço
snm. geçirilmediğini 1040 yılı 
lı;inde hesaplara geçecek olan 
bu kArların hnnkanın I 94 O bi
lançosundn göstcırilcccğinl ifa
de cıylemlştlr. 

~TUtenkiheıı MUıntaz Ökmen. 
C'eınnl Yeşil imzalariylc verilen 
dört takrir okunmuştur. Du 
tnlulı'ler 1939 bilttnçosu ile 
kfır \'c zarar hesaplarının tas
diki ve idare meclisinin ibrası. 

1939 yılında temin edilmiş 
kftrın tevzi şeli:Ji hakkında ida
re meclisinin raporunda teklif 
eylediği şel•lfn knhulil ile ı;; 
ııum aralı kuponlar mukn b llin
clo tamam ı öılcnınlş ve h e r 1 O 
liralık hisseye net olarak bi r 

lira ve her oıUessis hissesine 
gayri safi olarak ı 7.89 lira ö
denmesi ve tcvziata 15 Nisan 
1940 tarihinde başlanması, 
mUnhal bulunan idare meclisi 
ılzaltklarına idare meclisince 
seçilen yeni Azaların memuri! 
yetlerlnin tasdi!.!, 1940 yılının 
mUraklplerine Ekrem Ergu n 
ile Ali Barlas'ın seçilmesine 
dai r b u lunuyordu. Her dört 
takrir ittifakla kabul edildik
en sonra Ankara mebusu MUm
tak Ökmen muvaffakiyetli me
sailerinden dolayı idare mecli
sine, umum mUdUre ve arkn-
daşlarına umuııit heyetin tak
dirlerini beyan eylemiştir. İda
re mecJlsi D. Ahmet Nesim! 
Sayman şahsı ve arkadaşları 
namına umumt heyetin iltifat
larına Ş,µkranlarını ifade eyli
yerek toplnntıya nihayet ver
miştir. 

Umumi hey 'ette okunan idare 
meclisi raporunda 1939 senesinde 
dünya vaziyet inin arzettiği is
tikrarsızlık, siyasi emniyetsizlik 
ve nihayet milyonlarca insan ı 

istihsal sahasından cephelere 
nakleden harbin ham maddeler 
fiyatlarında husule getirdiği yük
selişlerin tesirleri işaret edilmek
te ve dünya memleketleri üzerin
de mühim iktısadi tesirler icra 
eden siyasi emniyetsizlik memle· 
ketimizde de tabii olarak tesir -
}erini gösterdiği ve 1939 da ki 
banka faaliyetinin bu bakımından 
mutalea edilmesi Iazrmgeleceği 
kaydolunmaktadır. 

Rapor zirai mahsulat bakımın -
dan rekoltenin geçen yıl 1938 
den a~ağı düşmemiş olduğunu ba
zı mahsüllerbakımından ise 1938 i 
geçmiş bulunduğu sanayi ve ma· 
adin istihsalatında da aynr inki
şafın görüldüğü tebarüz ettiril
dikten sonra bankanın alakadar 
bulunduğu şirketlerin vaziyeti 

hakkında da izahat verilmekte -
dir . 

... ... 
İş Bakası geçen sene zarfında , 

lüzumlu görülen karşılıklar çık
tıktan sonra 930,278 lira 22 ku· 
ruş safi kar temin etmiştir. Bu 
kardan yüzde 15,2 idare meclisi 
azalarına, yüzde 1 o müessislere, 
ileride vukuu muhtemel zarar 
karşılığı çıktıktan sonra bakiye 
miktar üzerinden yüzde 5 me· 
murlara ve 15 numarah kupon. 
lar mukabilinde tamamı ödenmiş 

beher 1 O liralık hisseye net ola
rak bir lira ve beher müessis 
hissesine gayrisan olarak 17 ,89 
lira ödenecektir. 

----- ·-----
Dahili konforu alakadar eden 1 
en güzel ve ıık mobilyalar. ve 
bilhassa yatak, yemek, çaht· 
ma odalan ve salo.:ı takımları, 
Briç oyunu için Amerikan 
mobilyalan, her yerden mü. 
said şartlar ve ucuz fiatlarla 
B AK ER (Eski Hayden) 
M a;razalannda bulacaksınız. 
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Dev1et Denizyolları 
umum müdürlüğü 

. ' rcrli 
Muhammen bedeli 150.000 lira olan 10.000 ton jlC /. 

9--4-1940 salı günU sa.at 15.30 da kapalı zarf usu!U 
ldare binasında satın alınacaktır. t ıe j4 

Bu işe girmek stiyenlcrin (8750) liralık muvıı.kk~ sast 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni günıcr l 1 

kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnarnde r 
ruşa Ankara ve Haydarpaı::a veznelerinde satılmaktıl 1 

• 

istanbul Beled 
i ı an ı a r ı Of. 

Beyoğlu mıntakası mUtemııdl tamirat işlerinde kuUıı.ll~tJll 
zumu olan 150 metro mikA.bı çakıl ile 500 metre miktLbı J<UJll'°e ııJ 
üzere açık eksiltmeye konulmu§tur. Tahmin bedeli 1890 llt& tııU J';, 4* 
141 lira 75 kuru~tur. Şartname zabıt ve muameıa.t mUdilr!!l~ 
görülecektir. İhale l-4-940 pazartesi saat 15 de daillll <B il"" 

lacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarllC ııııJ v 
alt Ucaret odası veslkalarilo ihple gUnU muayyen ııaatte d3 
bulunmaları. (2063) 

"" • il- tsl"' 
İstanbul belediyesi hududu dahilindeki ıı kaza ile ~11~11 

kazalarında yaptırılac:ık siper sığınak ve siper hendc~ıer 4ıı ~~ 
slltmeye konulmuştur. Keıııt bedeli 5488 lirıı ve ilk teminatı ıı1eP'.: 
ruştur. K~lf ve ııartname zabıt ve muamelM mUdürlUğ\I it ııd' '" 
lccekUr. lhale 9-4.-940 sah gUnU uat 14 de daimi enciltıı;etl fil.!/ 
tır. Taliplerin ilk teminat makbuz vl'ya mektupları ihtllC t fi/? . 
Fen Işlerl mUdUrlUğ'Une mUracaatıa alncakları fenni ebli~I 
alt ticaret odası veslknlarlle ihale günü muayyen sııattc d 
bulunmalan. (2308) 


