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l·· il. ~ · 
liUks~nıburguh tah-
~~.~(~~ düşünülüyor 
t\~ r~llncU .arui} - LUksemburg büyiUc düknlığmm hariciye 
·~~dar bir nıen:eldc bulunmaktadır. !yi lıaber nlan mahfeller. 

h "'11.ır, bUyliit d adan gelen malümata göre Bcch ant bir taar-
~OJ Ukalık halknun tahliyesi imkanlarını nra§tır-
~tıda, ii 

st('rd ~erind 
~:thr "'11, 2 <A e milliyeti meçhul tayyareler 
• u tşf ·•·· ' A ) Hüvi tl . t b' 'l . •la.,. "litı öğı ' - ye erı es ıt cdı emıyen iki ec-

llıı ... ıa,.} h:ıtar" 1 edem sonra Hollandanın merkezi üzeıinclc uç
h ·uır. ~ ... a arı 
(lt' Ecııeb· nteş açmışlar ve Hollanda tayyareleri ha .. 

' l' )., ı tayy 1 . 
~~ '~Or are erı derhal uzaklnşmt§lardır. 

lJ ta, 2 \'eç Va 
~ "ııı~ < \ . A > Puru taarruza uğradı 

l 11<lc ' - 158 llf!ıı~ bJr Alın 3 tonluk Brott ismindeki Norveç vapuru 
Va ~a~ar lllotör1e . an tayyaresi tarafından bombardıman cdil-
t. ~lır tıı.ut'ı!r kat c;ı batınak tehlikesine mnruz bulunan vapura 
~f l'tott•batın tnlıslerdir, 

1 •lt~l'"d dan nltı kişlnin iltica ettiği bir sal aranmak-
.cııııı \; k• 

t ıı l'ıl., 2 1 Al 
• ~~tı. il~ \, \ .) ~an tebaasının va ziyeti 
!• 11 t) 1 &tıgı rnahk Avaın kamarasında beyanatta bulunan da.. 

t, tıı 1 Fttitı tbnaaıı1dıuı enıcıerce vaziyetleri tetkik edilen dü§mnn 

ı ~~ '!! ~ lılıJızıı 60 bin k:i.ıPden Uıkı ilıen 57 blıı Jti5inin r.iya
l:ıua. liıııı('n bi ~ôyl~ı· • . N1mr, lııgilteı ·cnlrı cıı mtllılm 

la~at rı olan A~d ,_r ' t C;ivnrında oturan ecnebi te
}'~agını ilav~tir, 

SON HAVADiSLER 

ş 
KURUŞ 

Bulgarlar 
Alman yadan aldık· 
tarını bize satmak 

istiyorlar ! 
,Yunanistanla mevcut 

eski anla§ma martın 
onuna kadar uzatıldı 
.Anka.rada yapılmakta olan 7enl 

Türk • Yunan ticaret anlaşma.- ıııu. 

zakerelcrl hakkında bugilnkU gazete
lerde yanlış haberler çıkmıııtır. 
Öğrendigimizc göre, mUddcU ıubat 

sonunda biten eski tınl:ışma, mUzake-
• reler nctlcclcnlnccye ltndnr J§lerln 

(De,·amı 6 mt'ıcla ) 

Gaz ve benzin 
fiyatları arttı 

T icaret Vekaleti 

Yeni azami 
fiyatları tesbit eHi 

(Yazısı 2 incide) 

etti · 

ncrlin, 2 (A. A.) - Taze sebze tedariki yüzünden çekilen sıkın
tı dolayı!ile ya;,lan 10 ile 13 8 1'81JI olan çocuklnra mart, rusruı ve ma
yın aylan içindo her gün genç bllnyelcr için elzem olan taze sebzo vl
t runinlerini ihtiva eden birer k omprime verilmesi dll§UnUlmektedir. 

J 
T"" Finli'ınclivatlıı c::oğukf nn ~!ı'tı !lto\!yCt Mt<erlerl ... 

Fin hattı· iki 
noktadan yar dı 
Viborg düşmek üz~re, Sovyetler 
şehrin kapılarına . dayandılar 

llelsinki, 3 (A. A.) - Stefani 
ajansı muharririnin bildirdiğine 
göre Ruslar l\Iuolaujarvi gölU ~e 
Ayap:ınayri\'i gölü arasında Fin 
hatbnı yarmağa muvaffak olarak 
Helsinki dcmiryolun:ı. kadar ilerlc
meğe mu\·nffak olmu~lnrdır. Rus 
krtaları ayni zamanda Ayap:ınay
rivi ile Vuoski arnsındaki müdafaa 
hattını <la yararak Ayrapai'yc kn
r.Iar il~rlemişlcrdfr. Fin'ler her ta. 
rafta muntazama~ ba.,ka mevzile
re çekilerek mukavemete devam 
"'tmektedirler. 
Vilıorga doğru Sovyct ileri ha

·ı~keti dalın ya\•aş ulıııuştur. Sov
yctle,r, Saimo ve Pcro'ya yakJ.ae· 
mşlirdır. SovyeUer bilha."3.8. yüz. 

!erce tayyarenin ve silıihlr hücum 
nrab:ısınm yaro ımı s:ıyesinde ilC'r
ll'ınekt cdirler. Fakat insanca uğra
dıktan zayiat pek bU,·Uktür, 

Rus kumandanlığı Tni'l'll" ''C' 

knrF.ı da ı rk ı;:: lJ lli bir tearruz 
lcrtib ctmil?Sc dP :- ·ıpılnn hüctım. 
ıar geri püskiiııu'ıoıiş:ür. 

Sovyct hn\'n km' \'Pllt'ri hnrb 
(ili'\ nrnı fi ınrıılıı) 

lngiltereden · 30.0 ıag o 

lokomotif getirtiliyor 
. Bu hususta tetkikat ya pa n heyet bu sabah 

Lon<lradan şehrimize döndü. 
(Yazısı 2 inchle) 
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Yazan: OTERO. { 49 J Tercüme eden: V. G. 

Nihayet yaşımın hesabını yapmak lüzumunu duy
dum. Ya§ kırk beşe merdiven dayamıştı .• 
, 

Ben Monte Karlodan ayrılırken 
Piryevs1d de Mos.kovaya dönü • 
yordu. Mektubumda anlattığım 

~·!erden sonra kontes Vallia ile 
d'! arası açılmı~tı. Hulasa, Pir • 
yevski ne bana kaldı, ne de bu Ro-

• men konteslne. 

XI 

'IRTINADAN SONRA 

Uzun ve heyecanlı maceralar .. 
dan sonra bir kere daha Parise 
gelmi~tim. Fakat bu sefer kendi -
mi her zamankinden fazla yorgun 
ve bıkkın bir halde hissediyordum. 
Bunun sebebini, ilk defa, aynaya 
bakmaktan korktuğum bir sabah 
:1aladım: 

. Gençlilim kalmamı,U, ihtiyar .. 
hJordwn. .. 

Ve ancak o zaman yaşımın he
abım yapmak lüzümunu duy .. 
dwn. Yq kırk beşe merdiven da· 
yanuıtı ... 

Gençllğim, farkında olmadan, 
yavq yavq erim11t maceradan 
maceraya Bilrllklendiğim yollarda, 
her adımda bir parça eksilerek ar
kamda kalmııtı. Onu geçtiğim yol· 
lara o kadar dikkatsiz ve müsrif 
bir ~de serptiğim gençliğim ben 
farkinda olmadan o kadar çabuk 
citmişti kil 

Bu aa hakikati bana, etrafı git· 
tikçe daha seyrek bir şekilde saran 
lfıklar kafilesi öğretmi§ti. O ıa· 

mana kadar, gQıelliğile. şöhreti ile 
mağrur bir artist olan ben, ft~ıkla· 
n muhafaza etmektense yenisini 
ele geçirmeyi daha kolay bulur
dum. Halbuki, ya~ kırk beşe yak· 
taşmaya ba~adığı anda, ~şıkları 

muhafaza etmenin lüzumunu çok 
iyi anlıyordum. 

, Devrin ~eni parlayan sahne yıi
dıılanndan matmazel Lian de Pu· 
jf genç olmasına rafmen aşk fel· 
refesinde ocnde daha akıllıydı. 

Bir gün konuşurken; 
- Kadının güzelliği, gençllli 

hiçbir DCY ifade etmeı, demi~ti. 
Hele bir erkeği kcnJı.mize bağla· 
mak için yal.uz bunlara anveniyor 
sak aldarurıı. Her erkek güzeli se
ver, her erkek gençlili sever"" ve 
her güzeli, her gençliği sevebilir. 
Halbuki, devamlı sevgi, ancak ph 
slyeti otan kadının bulabileceli 
bir ,eydir. 

Gene o devrin büyük edip ve 
romancısı Anatol Fram'm da 
bir s&üno hiç unutmam: 

.. Dünyada üç nevi kadın vardır. 
Biri aşkın linünde boyun eğer. t· 
kincisi mUtecessistir ve bütün ma· 
ceralara tecessüsünün sevki ile sü· 
rüklenir. Uçüncü nevi kadın ise 
tamam.ile hissizdir ve her §eye kar· 
il alfilcisız kalıı: ... 

Kendimi bu söze göre muhake
me ettiğim zaman, bunlardan ilk 
nevine mensup olduğumu, fakat. 
orta ya~ geldiğimdenberi ikinci 
De'rine girdiğimi gördüm. 

Hakikaten macera senelerim 
ıeçmlş, günlerimin durgun bir se
yir takip etmesi lazımgelen bir 
devreye ginnifitim. Fakat. tecessQc; 
ve merak peşimi bırakmıyordu . 

Şu veya bu adamla sırf bu itibaria 
alfil<adar oluyor. onlarla her ne 
bahasına olursa olsun münasebet 
tesisine çalı~I}·ordum. 

Monte Karlodan Parise geldiği· 
min haftasındaydım. Bri i&ninde 
bir Fransızla tanıştım. Aşağı yu· 
kan ben yaşta bir adam olan Bri· 
nin de, gençliğinde çok maceralı 
bir hayat yaşadığı belliydi ve şim· 
di o da samimi bir dostluk, daimi 
bir sevgi anyordu. 

Bu itibarla, biribirimizi iyi an· 
lıyabilirdik. O da. ~nim "gibi, ge· 
çen, ve pek az bir kısmı kalan 
gençliğinin son senelerinden milm· 
kan olduğu kadar istifade etmeyi 
dlŞenijyordu. 

Pariste Teodor de Banvil cadde
c;inde ha.na bir ıpartıman tuttu. 
\·erleştik. Orada sakin olmakla be-

raber, zevk ve saadet cihetinden 
de pek nasipsiz olmıyan bir hayat 
yaşamaya başladık. 

Hayatımın o günlerini, yağ· 

murdan ve fırtınadan sonra açan 
günqli bir havaya bemetirim. 

Fakat bu hava da pek uzun sür· 
medi ve bir gün gene bir fıruruı 

koptu: 
O ak~ eve, çalıştzlım "Opera 

Komik,, aktrislerinden birini de 
çağırmıştmı. Genç olmakla bera· 
ber, pek güzel bir §CY olmadığı 

için bu kızı Briden hiç kıskanmr 
• yordum. 

yalnız o gece, benim dışarı çık 
mamdan istifade ederek gizli giz· 
li bir §eyler konuştuklarını, gülüş· 
tüklerini, ben içeri girince birden· 
bire sustuklarını farketmistim. 

Kız illtikten sonra Bri)i sıgaya 
çektim: 

- Mari ile ne konustunuz? diye 
sordum. 

- Hiç, dedi. Ne kon~c:tuksa se
nJn yaıunda konuştuk. 

Bunları söylerken biraz tellş 
landığını. kabahati meydana çık 
mı~ gibi bir hal aldığını görüyor· 
dum. Daha hiddetli bir tavırla: 

- Hayır! dedim. Sen o kızla 
gİ.zli bir şey konuştun. Ben dışarı 
'1ktığım zaman biribirinize fisk~ 
g~yordunuz. Ne SÖyledin baka· 
yun? 

Bir erkek. aşkına ne kadar esiı 
olursa olsun, k811Jsındaki kadını 

ne kadar severse sevsin, kendisine 
kafa tutulduğu zaman zıvanadan 
çıkar. Bunu, eskiden de bilirdim 
ve kaybetmek istemediğim sevdik 
lerime karşı. bu tarıda hareket et· 
meı.dim. Fakat şimdi artık o genç
lik devremdekJ kum.azlığım kal· 
mamıştı ve aşk h.PS\l unda aklım· 

la, muhakememle de~il, hisleri· 
min sevki ile hareket ediyordum. 

Bri kızdı: 
- Sana ne! dedi. 
- Ne demek bana ne! dedim. 
Ve ancak bunu söyledikten son· 

ra kendimin hksız, Brinin h.ık' ı 

olduğunu muhakeme edebildim. 

ôyle yal O gün iı;in bu ada 
mm evinde misafirı sayılırdım ve: 

..Haydi g=tı,, dediği vakit tası 

tarağı toplayıp gitmekten başka 

elimden bir eeY gel.meuli. 
Fakat adam daha nazilt davran 

dı: 
Ertesi giln, bütün o d~i da 

yalı apartımanı bana bırakarak 
kendis.I çıktı gitti. Hem de kimin· 
le? "Opera Komlk,,teki o artist 
kızla beraber .. 

Briden ziyade bu kmn hareketi 
beni müteessir elmişti. Kim ne 
derse desin, kadınların izzeti nef · 
si, kıskançlıkları, hül!isa 0kadın,. 
tarafları. kalblerinden, aşkların· 

elan, ihtiraslarından dalma ':!aha 
Ustündür: 

Sevgilimi. belki hayatımda be 
ni seven en son adamı kay!>et'lliş· 
tim, buna müteessir değiJd:m de. 
bir ba~ka kadının, hele kenrlisile, 
arkadaşlık etmiş olduğum bir ka· · 
dınm, dostumu elimden alması 
beni çddırtıyordu. 

(Devamı var) 

H A B E R - Akşıım Postan 

Yeni zelze
leler oldu 
Fransız §ark seyyar 

kuvvetleri ve Hint kabi
lelerinin yardımları 
Rasathaneden bildirildiğine; 

göre, evvelki gün saat 18 i 9 da· 
kika 28 saniye geçe oldukça şid.. 
detli bir zelzele kaydedilmiştir. 
Merkez üstünün tstanbuldan me. 
safesi 8~ kilometre tahmin edil. 
mektedir. 

Ankara, 2 - Alınan maUlma· 
ta göre, evvelki gece Kayseriye 
bağlı Pazarbaş:nın Pazarviran 
nahiyeainde 23,30 da ve dört .bu 
çukta 3 saniye süren iki sarsın. 
tı olmU§ ve bu sarsıntılar Kayse. 
riden de hissedilmiştir. 

Develi merkezinde de 23,30 da 
3 saniye süren ve bu sabah 3,15 
te de iki saniye süren şiddetli sar· 
sıntı olmuştur. Hasar yoktur. 

Fransız şark seyyar kuvvetleri 
kumandanı general Massier'nin 
teşebbüsü üzerine, bu kuvvetler 
efradı, aralarında yapılan bir 
kolekt neticesinde Anadolu zel • 
zelcsi feUil:etzedeleri arasında 
bulunan silah arkacla§lannın aile. 
terine yardım olmak lizere 1956 
Türk lirası toplamıslar ve bu pa· 
rayı Ankaraya göndermişlerdir 
Fransız şark seyyar kuvvetleri 
dradı tarafından yapılan yardım. 
Fransız büyilk elciliği tarafın. 
dan Hariciye Vekaleti ile Milli 

Hınt kabıJeterınin yardımı 

Pctaver (Hindistan), 1 (A.A.) 
- Röyter ajansı bildiriyor: Do
ğu şimal hududu bölgesindeki 
bazı a§iretler Türkiyedcki son 
zelzele feliiketzedeler'ine karşı 
sempati göstermekte ve nalct•n 
yardım etmektedirler. 

Mahmand aşiretinden Malik. 
ler 2880 rupi, Ran!azai aşiretle. 
rlnden biri 21 79 ve Kiber bölge. 
sindeki Afridis a;ireti de 2000 
rupi vermiştir. 
Müdafaa Vekaleti emrine tevdı 
edilmiştir. 

Çatalcada dün geceki 
yangın 

Dün gece sabaha karşı Çatal. 
da tsmaile alt evden yangın çık 
mıı ve yanındaki eve sirayet et· 
ml§tir. Yangın büyilme teblikesı 
gl:Sıterdiğindcn İstanbuldan yar. 
dun istenmişse de Çatalca itfai. 
yesi ate§i aöndürnieğe muvaffak 
olmuıtur. İki ev tamamile yan. 
mı~tır. ----o----

Belediye otobüs 
münakasası 

Belediye tarafından tstanbulda 
lşletllccek otobUsler için yapıla • 
cak mll.nakaııaya girmek Uzere İn· 
gillZ mUesseaeleri namına gönde -
rllen mllmeesll bugUnkll 11emplon 
eluıprcslle oehrlmize gelmiştir. 

lzmir belediye reisi 
§ehrimize geldi 

lzmlr belediye rclsJ Behçet Uz 
dün Ankarndan şehrimize gelmiş 
ve alakadar maknmlarla fuar et. 
rafında bazı tema.slnrda bulun
muştur. 

Belediye reisi Ankarada hrnlr 
beledlyesl ile fuara milteallik te
maslar vaptığmı ve fuarın bu yıl 
dahn mükemmel blr şekilde hazır. 
!anmakta olduğunu söylemiştir. 

Koordinasyon heyeti 
toplandı 

Koordinasyon heyeti dün Baş
vekil Refik Saydamm riyasetinde 
BaşvekA!ette toplanmıştır. 

lngiltereden 300 vagon 85 
lokomotif getirtiliyor 

Bu hususta tetkikat yapan heyet bu sabah 
Londradan ıehrimize döndü. 

9 milyon hra kadar tutan bu 
malzeme evvelce ahnanlardan 

daha mükemmel~ir 
lngiltereden u.tm alacağımı& ıoko. 

aıotU v. vıı.gon.ıar b.akkmı1a tetkikat 
ve teroaalarda bulunmak Uzere bir bU· 
ısu.k ay kadar evvel Londraya giden 
ı.>evlel dl!lluryolları Cer dalrcs1 rcl.al 
.ıi>edat Etker ve Ucııret işleri mUdurtı 

RUchan Akın bugUnkU Semplon eka
presllc gelm1glcrdlr. 

Bu heyetımfz1D Loııdrııdak1 g&ilıı· 

ınclerl lam bir anlB§ma lle ııeucoien. 
niş Ur. 

Murahhas.lanmız, huırladıklan ra
porlıın bUkOmete tevdi etmek· Uzere 
bugUnkU Toroa eksprcslle Ankıınıya 
urekct etmlglerdlr. 

Öğrendiğimize göre, delcgelerlmlx, 
Cnglllzlere, s!parlş edilen lokomout 
·.-e vagonlan tetkik etm~ier ve bun· 

Yeni belediye 
zabıtası talımat

namesı 
Müzakerenin tamam
lanması niaa.na kaldı 
Şehir mecll.81 dUD bu devrenüı eon 

toplaotıaını yapmıotır~ Edirnekapıda 

Çukurbostandaki belediye malJ &r· 

sanın fulbol aa.baaı yapılmak l1%ett 

belediyeye terki hakkmdald mazbata 
kabuJ edllınl§Ur. 
• Bundan •onra petrol Umltet flrke· 
Unden elli bllı llralık tııaH alınmaıu· 
için., tahs1sat vcrtımeıd kabul edilm~ 
ve mUteaklbeıı vaU içtima devresini 
kııpaml§tır. 

Şehir mccıı.ss yeni belediye ıabrtaaı 
tallmatnamcslnln lW ye yakın mad 
desin! mUznkere ve kabul etml§U 
Daha 260 kadar madde ile gene ayni 
mlktıı.rda maddeyi ihtiva eden yeni 
seyrlac!er tallmatnamC31 vardır. Ka· 
nunt lc;Uma mOddcU bltUğtnden buu· 

lıı.rm mUzakcres1 nlııan ayına kalmıı· 
tır. 

Vali~er arasında 
Yeni nakil ve tayinler 

yapıldı 
Ankara, 2 - Valiler arasında 

yeniden bazı tayinler yapılmış ve 
buna alt kanı.rn&me yük!ıek w 
d:::tcn çıkmıı::tır. Buna göre Erzu. 
rum valisi Hn~lm İşcan Antalya 
valiliğine, lçcl valisi BUrhan Te
ker Erzurum valiliğine, Matbuat 
Umum mUdUrU Salim Tekirdağ va
lill~nc, DördUncU Umurnt mUfet. 
tişUk başmUşavtrl Fa"k 1çcl valllf· 
ğine, Tekirdağ valisi Sakip Uçiln
cU umumi milfettlşllk ba§mUşnvir· 
fiğine, eski Burdur valls' Abdlll • 
hak dördUncU umumi milfettişlik 
başmU§a\'1rUğine ta}1n ed'lm[31::r
dir. 

1zmir emniyet mUdilrU Sal~had. 
din de İstanbul emniyet mildUr 
munvlnllğ'ne, e mniyet umum mU· j 
dilrlUğU UçUncU eube mUdUrtı Sa
id lzmfr emniyet mUdUrlUğüne ta· 
}in olunmuşlardır. 

İstanbul emniyet mildUr muavi
ni Daniş bu vazifeyi \'eklleten ifa 
ediyordu. Mumaileyh kanunt ve 
katet mllddetl bittlğlnden asıl va· 
ılfcsl olan Çankaya kaymakamlı
ğına dönmektedir. 

&arw mUbayaa.u hu.su.wıda mutabık 
kalıulflardır. Bu - 80llUD& 1'&0&r 
lııgUteredcn 800 vaguo ve M lokomo 

W ~eUrWecekUr. Bunlann ~ 
dokuz milyon lira kadar tutmakta· 
du. 

1ngllli:ler, demlryollan mllmeallle· 
rtmlZle tem-at.armda çok doaUuk ve 
ııempaU göstennlfler ve tetkikatın 

stlratle neticelenmesine lmktn ftr
ml~lerdir. 

Harpten evvel Almanyadan tAmin 
edilen ııJmendlter miliemesi lhUyacı 
mtzm mühim blr kısmı böylece daha 
mUll&it prtıarla ve tamamUe istekle· 
rtmıze uygun olarak lngiltere tara· 
rıı.tmdan karvılanmlf olduğundan 

münakalat l§lerlmlztn daha iyi bir §e• 

klloe cereyanı kolaylaşmıt o!acaktlT. 

il yeni vapur 
sipariş edılivor 

tık vapur mukavele ta
rihinden 6 ay sonra 

gelecek 
KUııakale nkAt•U. yen1 11 Yapu 

rumuzu en mu tıyat •e aurau. 
leallro tekllllnl Y•PIIUf olan lnglllt 
Suvan • Hanter firmasına ihaleye ka. 
rar vermı, ve alparlf mukaveıeıertnln 
!ı&zırlanmaam:ı başlanılmıştır. 

VekA.let bu nrm&nm tekllflerfn1 
11 vapur mUDakaııaaıııa l§t1rak eden 

bOtUD lııgtııs vapur lnfalye nrmala· 
rma blldinnio. #kat dııba mu..ıt t•k 

llt yapan oımamı;ıtır. 
Uk vapur, mukavelenin lmA tar1· 

hinden IUbarea altı ay &arfmda, d1· 
ğer!ert lklşer ay ara ile lelllm edlle
cektır. 

KüçUk Sehir 
Haberleri 
* Meyva ve sebze hali müdür· 

lilğilı'ıe Ziraat Bankası eski mil. 
dürlerinden İsmail Hakkı Akbaş 
tayin edilmiştir. 

* Gürültü ile mücadele için 
belediye memurlarına yeniden 
emirler verilmiştir. Zabıta me. 
murları sabahlan mahallelerde 
anat sekize kadar dohşacakJar ve 
hiç bir satıcının bu saatten evvel 
bağırmasına müsaade etmiyecek· 
terdir. Dün bu •ekUde bir çok 
seyyar satıcı yakalanmıştır. 
~ Sinemacılarıı. Dahiliye Ve. 

kiiletine müracaatları üzerine 
ücretlerin tenzili hakkındaki ka. 
rarın yeniden belediye daimi en· 
cü:nenl tarafından tetkikine lü. 
zum görülmilştür. 

* B elediye Taksim kıılaaırun 
yerine yapılacak binaların inıası 
için Emlak Bankasile müzakere. 
terde bulunmaktadır. 

'ti Bir iki giln evvel şehrimize 
gelen Sovyet elçisi Terentiyef 
dün ak~amki ekspreale Ankara.,a 
dönmürtür. 

* İngiliz sefareti hava ataşesi 
de bugiinkü ekspresle şehrimize 
gelmiştir. 

* Alman bUyük etc:;is1 Fon 
P<ıpenin oğlu yarın Bcrlinden ge. 
lecektir. 

1 
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Gaz ve benzi~ ~. 
tiyatlan arı~ı ~ · 

Ticaret Vekile~ ~ ... 
Yeni azart11 ~e ~~r 

t•yatıarı tesbıf e ~ 
fi"" lef Ankara. t (A..A.) - "-•' 

Vekaletinden: ut'~~. 
Romanyada petrol dl d~ ~ 

fiya~arının yükseıınektdef• i~ ,• 
etmış olmasına ve son tııı r ~ 
edilen malların ise. Y~~J ~ :ıJ 
yasadan tedarik edılmıŞ I" ' bı~: 
sına binaen benzin, gaıY' •' ~ 
torin fiyatlarının arttırıltğ1~J • 
rureti hasıl olmuş ve •"~~ ~ '. 
zıh azami fiyatlar teıbit jt!IJI" ~brı 
2 mart 1940 tarihinden ı.0tc 
meriyete konulmu§tur. , ~ tlıı 

l - Benzin, gazyağı. İ.rr ~~ 
rinln İstanbul, Izmir "' • r: ~ij 
randa depo esas fiyat1•~j.f1 1 "'il 

Benzin dökme kUos~ -.ı 1' ~.Ilı 
ru~; Benzin dökme JıtfP' ~ .~1' 
kurUIJ; Benzin çift bÜY~ 4"/ 
si 611.79 kuruş; Gaı\'lt~A 
kilosu ı 6. 71 kuruş: oa11·~ ' 
bUyUk tenekede 557,81,;:~ 
Gazyağt tek kü)lik a~f 
85.81 kuru§: Motorin d .,. 
tosu 9.SS kuruş: Motoril' rı* f. 
vilk tenekede 351.48 ıcıı ~;,J 

2 - Benzin ve gazyd,' 
kara, htanbuJ ve tzmir~ı 
olarak azamf satııı fiyat ,/,' 

Bensiu ılh• • "iC~ 
Kurut 

Ankara 20.60 17 fl 
lıtanbul 18.25 ıf.~ ~ 
lmılr 18.30 l'.J 

3 - Ankara. lstın~d~ 
Mersin, Samsun ve bk'11ıı, 
tenekeli benzin ve gasY' .J A ' 

sauı fiyatları: ~ :lt 

t:ltı bU~ztn çttı o;:: 9'1'?. ~ 
&tınuke taıe"8 ; ~ 

Kr. ..,. , N,ıı 

Arı.kara 760 1oO ; ~ 
t.t&ııbul 870 090 1 " Ilı 
Izmlr 670 &o0 ; İ)• 
Menin 690 6"° I t,.' 
Samsun 680 616 ~ -tıı 
Iııkendenm 6M OfO ..Af. )tt 

4 - Diğer yerlerde ~f,ıı.J ~ 
benzinin azami satışı fi14, ~ lir, 
karda bir numara altı~11ı 'I ~ ' 
rilen depo esaa fiyatla~ l •' 
ye ve teslim masrafla 1,,ııı ,.ı I ~~ 
halJI resimlerin, ,ırket ıı•"'." J i:!~ 
ler"ne verilen k5rın .,e,ıe-,, 'J b~ 
ki.Jete tevdi edilen ~;~:JI \'ltıı 
oerakende satıcı k. <fi ~~ 
iUivesi suretiyle tayın ~I. ~ ~ 
>lunur. al 11 &' ,~ • 

~ - Her yerde b flY' 'J') 
tor n azamt aatıt 5S 'f 
Dökme kilo baıına ~ı.ı' 
çift büyük tenekede "' I 
illvee~~j 

Otuz üçüncü Ç~ ~~ v, 
si de bu saba ~o 

Almanyadan kaçştl flsıJ 
t\1% UçUncll kafilesi b~fisl'~ 
vanslyonel trenlle ee ~ ~ 
mlştlr. Knflle 40 genç 9~ 
cLsnden mUrekkebdlr· ~ 
daha evvel gelenler..ı.,e>" 
Toros eksprealle SuP.ı 
edeceklerdir. 



- 1940 H A B lı: t< - Ak~am 1-'osta'ft 

F Sovyetler 
1 

. 3 kilonıeııe 
J ~ ş h · k t ı Amerika hariciye 

Viboıga . 
ınesafede 

~~ e rın ur arı n:ıası müsteşarı 
, ._~tlgrat1anayı - u·· m·ıdı· kalmadı Ve!s, Fon 
ı~ ~ ~:ı: .. M~;m~:::: Rıbentrop'la 
l 

c.::~Oı?ıan raya hareket etm1§. görüştü 
1 ~~ lthb~· propaganda nazırı Sovye11er uzak şimal cephesinde de 

~tı:. \>a1c 
1 

sebeplerle istifa et- Almanlar 1940 martı 
\\~~:~~lığ~: b~d~~op::~~ büyül ku~vellerle ilerliyorlar için ne hazırlıyorlar? . 
~k ~dra Paria, 2 - DUn sabah saat on ~t ııı,~t ı~•:thanes~ e;'clki Londra, 2 _ Sovyetlerln Vi- Tiapale mıntakasında zorlan • danberi Berlinde bulunan Ame. 
'-~ ~aYdc~ . te hafif hır zel· borg ,ehrini almak üzere giriş . masına imkan olmıyan göller ~~. rika hariciye müsteşarı Almanya. 

' 4ıt. Cıı 17oo l!ır. • Zelzelenin tikleri büyük muharebenin işitil. bek.esi sayesinde Finler yapılan da Uç gün kalacaktır. MüsteşaT 
~ • kilometre uzakta.. d k be · ~ · ı~· bı.lttin şiddetli hücuınlan acri pf\s Fn.n Ribbentrop ve Hitlerle gö-l> memi~ bir şi det es ttıgı •ın- • " 
""~ § iltiı lık landiyadan gelen haberlercien an- kürtmekteclirler. rii§ecektir. tık mülakat dün öğle 

l.ı..~ raı lanı· crt Dıahkcmeai Jo. ıa~ılıyor. Finler ricat etmekte. Nautsi mıntakasında muhare • üzeri Fon Ribbentropla yapılmı§ • . ~ ~"IQc ınde birini •1dü!lman :r 
P". 1'""" Clı ı :r dit. Kalmare'nin §imali şarkisin. beler durmadan devam etmekte tır. 
,, ~h lllUc~' uk,, yaptığından deki demiryoluna kadar ilerH· ve Ruslar muhasara edilmek kor- Berlindeki bitaraf mllphitlerin 
:~ '~ll:ı.ittir den küreğe mah. yen Sovyetler şehire yedi kilo. kusile betaatle ilerlemektedirlef'. kailaatine göre Amerika harici. 1 

' • 
11 

bCtcci· metre mesafeye kadar yaklaşmı~ ye milateıannm Hitler ve Fon ı ~"l~ıtt.aı de ıyc nıecUsi Fransa lardır. Sovyetler Viborg'un üç Vaziyet şimalde Petsamo ci. Ribbentropla yapacağı konu§ma... 
dac~st bcıclartınanında 70 ko. kilometre mesafesindeki dış ma. varında Finlerin büyük bir ihti. lann neticesi hususunda fada 

' ~~ Cdt 62 ~c azasının ve Pa. hallelere kadar ilerlediklerini bi- yatla hareket etmelerini icap et. nikbin olmaya mahal yoktur. 1 ~ M... tq i.ı._tıclediye azasının a. tirmektedir. Çünkü Ruslar bu Bil mil••"'itler beyan ediyorlar r. "' --. le iddia ediyorlar. ilk 1..... ır--
1 ~ , na karar vcrmi~· mmtakada büy'" a.ı.avvetlerle i- ki Vels'in Avrupa aeyabatine 
'-' ~t· 1-toaıco-, Ruslar hUcuma mütemadiyen lerlemektedirler. b;ğlamq olduktan ümitler biri 
,. ~Ot~t Çöre, ada r~sıncn bildiril deği§tirilen taze kuvvetler sev. Kuhmo mıntakasında Fınier HitJerin geçen cumartesi söykdi. 
l ~l'lıı ~kırı P.t ha~cıye müsteşao kctmekte ve hazırlanan progra. ilerlcmeğe ve Sovyetlerdcn mil • ği ve harp 90nuna kadar devam 
I , '"tdibrn.~ komiserliğine mın tatbiki için insan ve malze. him miktarda ganaiın almağa de. edileceğini ilin ettiği nutukla 
~ '"ttıo.ı: ır. me zayiatına ehemmiyet vcrm~· vam etmektedirler. ve diğeri de Göbelsin çarşamba 

.-; ~ l'ttıctj .... '?'adaki Alman e. mektedirler. gUnll yaptıiı beyanata çarpDUJ • 
~~ '-t: hıı.dıı.t blllıtıesaiUeri, Alman. Fin kıtalan Viborg civarında. TAYYARE BOMBAR. tır. 
f.. ~ llltlak hlnıntkasmda emlilı ki yüksekliklere çekilseler bile DIMANLARI Her halde mUşahltıer mart •· 
~ ~ 'lıtıııııar aklarını tekrar or· umumi va.ziyette b~r değişiklik ymı meıum bir ay olarak telak-
'/. ~ı.ı.lthd~~-bu hususta ko. f husule gelmiş olmıyacaktır. Sovyet tayyareleri memleket ki ediyorlar. Filhakika nar.ter 
~ ,-ı~"'tQır. ·~ tikiyete baş. Ladoga gölünün doğu şima • içerisini bombardıman etmişler mart ayı 935 te iktidar mevküne 
il". tic ve ezcümle Savonnlinna, Fred • gelmişler, Ren havzası martta iş-i ••~de iq~ tinde Finler Sovı:etlerin mukave. rikshamm ve Abo'da 14 ölü ve gal edilmiş, Avusturyanrn ilhakı .Jı 'ili!!• l ""- ı.. ftıehu.rt lni§ler ne. met -·g· ını tahrip ctınl~tc;r\llı. b. çok yaralı vardır p i • · 
,. ,, llti~v~uı bulunan mlite· ..,.,.. . ır • ve Alman kıtaatmın ra~a g nşı 
,; ~~tı~İde .. ~YYırecilerinin ki. Sovyetlcr buraya 40 gtindenben Finler dün dört tayyare kay • de keza mart aylarında olmuştu. 
1J ~>')':~ tte •.~tnaya muvaffak 2500 aako:r tah§it etmişlerdi. Bun bettiklerini ve Sovyetlerin on d.. Şimdi Almanyanın içinde ve dı. 
r ~ '6til.cr Yl>ut ttnıektedir. Bu tarın her tarafla mUnakalesi ~e- kuz tayyaresini dii§ürdüklerini şınca "'1940 martında ne ola.. 

• U 1 
"c"bl ~Çnuyacaklanna silmi~tir. bildirmektedirler. f cak?,, diye sorulmaktadır. ' İ)ı ,~ Cnııılerdi. _ _:_ ______ ~ _ __: ___________ ...:._ _________ _ 

~ 'lb\iıt ~tll~clc.i Uzerinde çı. 
llt~ "tlcdi ~crtn. t.ı;;. .. .ı • .ı. 

1 ' t tre., Ytsinin bütün ıne. 
tttllt ttı}'~ >'a~ınışlardır. 

~ ~t ~~ll'"Pf~§lıt ~liı kuvvet
~ ~0~to.~ıı. tıa~2 •ıyah gömlek. 
' 1'1.~~ "cru f.-n. ordusunun 

"\tf41 "c d' llliştır. Bu tevhit 
J ~ ' t~ l'•ı>ıı~er tehirlerde me. 
f'J ~~ ll'ada Itır. 
'°J ıı:'~ ~dtrıı l>oQ civarmdaki 
J, ~ııı!~>'e ıı:a~ grizu infila. 
I ~ tta tir: r 86 ölü kay. 
, ~ıı ~ ca.l'iıtarıd 
I ~ i!ıı~aıı~ 1 kr!l1 naibi Hor. 
' 'f .lıın:-a il tcsıt ge~ışlnin 20 nci 
I 1~11 !thetı Cdılıniştir. Naip 
I ~' ln c~1:11iıtlrc ıcniı bir umumi 

~"tıı c.%: d~ · 

Münhal Muğla 
mebus:uğu 

Emekli orgeneral izzet
tin Çalışlar namzet 

gösterildi 
Ankara, ı (A. A.) - Doktor 

HUseyin AvnJ Er~'m ölllmil ha. 
ııebtıe boşalan Muğla mebusluğu
na emekli orgeneral İzzettin Ç~ 
lı~larm genel başkanlık divanınca 
parti namzedi olarak llAnı karar· 
laştınl.mıştır. 

Saym ikinci mllntehlblere bildi.. 
rirlm. 

C. D. P. Genel Başkan \ 'eklll 
Baş\"eldl 

Dr. Refik Saydam . 

ıf ·1 ttc~ 1:{tı>ııtd rkllnyonlar nazırı 
~~ ~~li ı .naatı ~ bi!' nt:tuk söy. rJ ~ ~Çıtı ~l csUr.in yaşıya. 
~ \ ' ıa:iatenıinin orta· Reisicumhuruinuz 
'J ~~ ~ .. ltl 1tndır." demi~- Macar naiblııi tebrik 
,, t~ tt >'c ~d· har 
P ~_,~ ~tl'ltt~ tcdbt f dolayıaile hl! ettiler 
r J ~da U 11tir, ~er almağa ka. Ankara, ı (A. A.) - Macarls-
'1 ~ U~ ç ttitı ka asta salonları tan naibi amiral Hortinin rtlyabc. 
t' \l'ac tUn iı · Patılacak, haf. te l.ntlhabmm 20 incJ yıldönümtl 
1. ~~le.. alt, lo1t~rtolu içkiler aa· dolayısile Re'slcumhur İsmet 1n5-

~ J !it İıı •c h111 talarda lüks yi. nU Budapeşte elçlmlı.l sureti mah
'J ' '-tlt1-rı ~ n~iyat için susa.da saraya giderek arzı tcbri-
~ dit edilecek. I :: etmeye memur buyurmuşlar • 

B:ı..-,veklnmlzin nutkunu tahlil ve 
Sovyetlerle mUna.seLetimi .. 1t> de -
ğişiklik olmadığmı tebarilz ettir -
mckted1r. 

Cumhuriyet 
Yunus Nadi, bugtlnkO makale. 

sinde, TUrk - So\.')'et nıUnasebet -
leri bakkmda çıkarılan şayialrr: 
kavdederek karşıhklt mlin:-~~bet -
ler'mlzl tetkik etM<.'kte ve bu :, ol
da hariciye veldllrnizin ?.!oskova 
eeyahatindeiıhcrl gayritabii Mr .• ,.. 
~.,r.dik olriıadığnu kaydeylemek. 
tedl.r. 

YeniSab3h 
RUscytn Cahid Yalc;:m. BaısvekL 

limlzln eon nutkunu tahlil ederek 
ıöyle diyor: 

.. nız ellmlzden geleni yarıar" 
~z. Fakııt. dol'l-nı~an do"':nıya ya. 
hut b'lvaıırta herbıuı"'1 htr tceavl\ · 
ı:e kars? da hakkmı•:ı:ı Mil a"n:ıdıı 

tereddilrl etml:veccf,iz. htc, &ş -
•ekillmlzln nutku bize bunu anla. 
tıyor. lnanıyorıu, ve, vazlfemizl i
~ buır, bekl.ly~ 

Bitaraflar yeniden 
protestolara başladılar 

Dün bıtara fltra ve muttefi~dere aıt 
Uç büyük vapur battı 

Paria, 2 - Garp cephesinde 
dün mevzii keşif ve bazı yerlerde 
topçu faaliyeti olmuıtur. 

TAYYARE F AALIYETI 

İngiliz hava nezaretinin bildir· 
diğine göre evvelki gece tngili~ 
hava filoları Al:nanyanın ~imali 
şarkisindekl mühim merkezlerin 
ve Kiel d~ dahil olmak üzere Bal. 
tık limanlarının üzerinde bir çok 
uçuşlar yapmışlardır. Bu uçu~. 
!ar k~if ve arama uçuşları mahı. 
yetinde ldL Şirr.a! denizine mayn 
döken d~rr.an deniz tayyarele. 
r:n·n faaliyetini tehdid etmek 
ır.aksadi!e Siyet adaeı üzerine ya.. 
pılan hücumhr tel~sif edilmiştir. 

Hamburg, Bremcn, Hanover 
şehirlerile Koushafcıı limanı ve 
Hcligoland adafan üzerinde u -
çuşlar yapılmıştır. Tayyarelerden 
ba '.!"ılan Bertin üzerinden uçmul
lardır. 

Alman tayyareleri dün şimal 
denizinde' balıkçı gemilerine kar. 
şı ~i~ taarruzda bulun?1uşlar ve 
lngıhz avcı tayyarelerı tarafın • 
dan takip edilmişlerdir. 

Taarruza uğrayan gemiden .b!
ri hasara uğramadan bir İngıliz 
!imanına dönmü! ise de mUrette . 
battan UçU hafif yaralıdır. Teca
vüze uğrayan diğer bir Balıkçı 
~cmisi telsizle imdat istemi~tir 
iki gemi derhal bu vapurun ım· 
da ·•ına koşmu~tur. · 

Diin sabah, bir Alman tayyare. 
si Taymis nehri mansabında u: 
çarke:ı görülmüştür. Hava dafı 
toplan derhal ateşe ~eçmiş ve a 
larm verilmeye vakit kalmadan 
tayyare uzakla§mı~tır. 

DENtZLE~E 

Paris 2 - Fransanm 6000 
tonluk :.P. L . M. 15" vapuru bü
tan müretteb .. tile, 5340 tonluk 
l•alyan Mirclla vapuru ~Urett;
etmdan on birile, lngılterenııı 

7418 tonluk Pirils vapuru mü • 
rettebatından .akiail• birlikte bat 
lmflaıdır. 

BJTARAFLARIN PRO. 
TESTOLARI 

Pad.. 2 - Almanlann ticaret 
gemilerini batırmaları bitaraf 
devletleri yeniden harekete ge · 
çirmiş tir. 
Danbıarka hariclye nazın de. 

miştir ki: . 

"- Danimarka hükumeti mu. 
bariplerccn her il:i tarafa da mü. 
raca.at ederek müttefiklerle Al· 
manya arasında yapılma!<ta ola•1 
deniz harbinin Da"limarka ticaret 
filosu Uzerindeki teı:irlcrinl ka . 
bil olduğu nishctte azaltmalırını 
lstiyecektir. 

Bu müracaat ya1nız enternas. 
yona) kanunun ihlal edllmiş ol. 
duğunu son vakalara değil deniz 
harbinin tama:nına §amil olacak 
tır.,. 

Norveç hariciye nann da beya. 
natta bulunarak Norveçin şimdi. 
ye kadar harpte ceman 11 O bin 
tonluk SO vapur ve 3500 insan 
k:ıybettiğini bildirmiştir. 

Nazır demiştir ki: 
••- Elimizde bu vapurlardan 

dokuzunun Alman kuvvetleri ta. 
rafınc!an batırılclığıru göstere.1 
deliller vardır .. Diğer vap rlar e!c
seriyetle mayne çarparak batmış. 
tır. Norveç, İsveç ve D:ı . ::narkz 
muharipler nezdinde ayn ayn te. 
ş~bbUslerde b"1lt•narak harpte lııa . 
nunsuz hareketlere nihayet ver
meler:ni istiycceklerdir. Kaça!: 
kontrolilndeo me".Tlnun de~iliz ve 
bitaraf bir limandan d:ğer bitaraf 
bir lirr..ana veyahat eden bir va. 
purun araştırılmasının beynelmi 
lel ka,una aykırı oldılf,unu bil 
dlrdik. Buna rağmen bitaraf biı 
vapur bir kontrol limanına mec
buren giderk:n Almanların bunu 
batırmağa hlc; haklan yoktur.,, 

Hola- da seyrisc!a;n emnivc• 
"tom:t.esf kücük gemiler tarafın· 
'a 'l devriye ·gezih·e3f usulünü 
tatbikini derpiş etmiştir. 

Bu gemiler deniz yollarını a. 
ra§tıracaldar ve mayn olup olma. 
dıft.nı tesbit edeceklerdir. 

1 r ............ ---··· .. ··~ .. --· ........ -.. · .. ·-····· ------ lf O T --

1 I SPORUN . . • 

1 Y~Ni MANASJ 
! 
i B U harp, blrçok mefboıulıı.na la,ymetlerlnıte bü,yWı alUW u1ıaaJar awo1 . 
i dana l;'ct.l.rUlil ~lbl, w11hM.kkM.k kJ, •porua da IQIUIWIU eP"1 •tı.ı.u
' ıılt bulunuyor. 

i Harpt.t~n evvel hemen b1\t'ln dl.i.nyada lnaa nıbunun luoeUğlnl medenJ. 
l yettn en son gaye&I aayan edeblyat.çda.r, ln~ vUcu.SunWI ~tuallnde kr ~) ı 
l ~rayan epora bir ne\·I lııtJ.bl.ar duygulRI bealcdlklertnı, çok deta, ctz.llye. 
:~erdi. 

i auıa sararma bOytl,yeD bir bed8n. lnf!denl.yet için blçblr mesele 1aaDe-tnı1t J 
i ~ lwuwlıtı dalı.a fula me.ıut ~ ıttpbeler1 varda. Ba:;ttnkD barp a.e, 
i aponın blrdtınblre blr mlJletln varlıtı w &.UklAll clbl m mı•kaddca mdbum. 
; tarla ab\kaaı oldutunu lsboı ediyor. 
i Harp, bugün, hemen yalnıa ısportlf biz mtllteramellyet.e dayanmaktadır. 
! Bugtl.n milliemmel bir ıporcu olmi&kNzı• lıir bav11 bubi yapmaya lmk*.n 
l YILf mrdır1 
j Motörlü barbln lst.ed!tt takatlara Dyaııma.k lçbıı ıporeuclu.a Mıkemıan 
: lllQkaVellllltl o1ab1Ur ad f 
i Bugünkü harbin ea bllyOk n.ı. tamamUe beliriyor: Spor harbi. 
i En son, kahrıımıLa Ftnıerbıı kayak eporlle a.e avantajlar ku&ııdıkla.nıu 
• görerek bunu çok clalıa ea.rıb anlı.ya., 
bntyonıL ~ A b:ıld,. ··~nt neallle.rlmlz 
için yeni w y''ce bir bn.ldl<aı bellrL. 

yor: ~r, ··er te.rfn U.tllode, bir YL 

tan \'lldlnl ~tur. 
at,. 2'olllıtıç 

Sovyetler
Müttefikler lıarbi 

ihtimalreri karşısında ! 
Bu hafta. lnıilterenln dikkati· 

ni celbeden iki bidi9C var. 
Birincisi. Altmark vak'ası, ı· 

kincjai ise Mannerhaym hattın· 
da bit gedik husule gelmesi ile 
müşkül bir vaziyete dil§müt olan 
Finlandiya f, 

Finlerin ezilmeaine müsaade 
olunacak mı? 

Altmark hadisesini, ·cenubt A· 
merikada, Graf Şepeye karıı olan 

GiSnWlüler Finlandiyaya van • 
yor. Ukin bunları talim ve 
terbiye etmek zamana mütcvak • 
kıf. Geçen harpte, Antverp'e bu 
suretle göndermiı olduğumuı:, 
iyi talim ve terbiye görmemiş o· 
lan askerlerin, muntazam bir or" 
du karşısında nasıl peri~n oldu.k" 
lanru unutmadık. 

Fransız veya İngiliz ordusuna 
mensup asker göndermek, SoV" 

mu~ffakıyetle 
kıyas edemeyiz. 
Altmark, Koaalra 
kakarşı bq dakL 
ka bile dayana
mazdı.zira Kosak 

Yazan: 
yetlere ilaru harp 
etmektir. 

~""' Cocç 
J o.ooo ftalyan 

ve Macar gönUl· 
Jlisilnün topsus 
ve malzeme. 

tan ba§ka daha bir çok lngilla 
destroyerleri o civarda dolaııyor 
!ardı. 

Bu h!diseye bir deniz harbi de" 
ncme.z. Böyle olduğu halde, in • 
gilterede, Graf Şepe'nin intiha· 
rından fazla coşkunluğa vesile 
oldu. 

Altmark gemisinde, İngiliz: e· 
s.irlerinin bulunırusı İngilterede 
infial uyandırdı ise de, zararsız 
ticaret gemilerinin batırılması 
da!1a fazl:ı hiddet celbetmektedir. 

·ucrhametsizce hareket eden. 
ve ticaret gemilerini batırarak, 
bahriyelileri dalgalarla pençelef 
tiren Alman gemilerini, kendi 
sularında himaye eden Norveç~e. 
haklı protestolann vukubutmaaı· 
na sebep oluyor. Üç yüze ya: l.1 

lngiliz esirinin gözleri önünde, 
bitaraf sulardan, Alman üsera 
kamplanna nakledilmelerine, İn· 
gHiz bahriyelileri dayanamadılar. 

Altmark hadisesi yüzünden 
muhariplerin beynelmilel kanun· 
tara riayet etmekten uzakla1~· 
ları gayet tabiidir. Mücadele gıt· 
tikçe tiddetlenecektlr. Kuvvetli 
bitaraf devletler, haklarının ıui· · 
istimal edilmesine müsaade et •· 
mlyeceklerdir. Halbuki ufak bl" 
tanf devletler fena günler Jcar· 
~ısrnda· bulunuyorlar. 

Bu hidiseden daha mühim o • 
lan Mannerhaym hattına gelince: 

Finlerin, aslanca. mukavemetle
rinin ileri hatlarda kırıldığına 
şahit oluyoruz. Sovyetleri~. sel 
gibi, m::!zeme v_e insanla yl ~n: 
meleri, cesur Fın oı-dusunu, ilen 
hatlardan ric'at etmeğe icbat 
etti. 

Finler, iyice va:dyct almı' o] 
duklan mevkileri terketmekle 
kalmıyorfar: onlara ağır J?elcn 
darbe, çok 'ihtiyaçları • olan mal 
zeme ve mühimm:ıtı da harp sa 
hasında terketmek mecbudyeti.n· 
de kaJrr.alarıdır. 

Kendilerine yardrm edilmediği 
tak1irde dal~a fazla .dayanamıya
cakl:m:ıı bütUn dilnyayı açıkça 
itin ettiler. 

Sovyctlcr, depolarında boJ bot 
b-Jh -nn tayyare. tank ve ağır 
toplarım Fin!ere karşı kulJanı · 
yarlar. Finlere sUr'atle ıilSh, 
mühim.ır.at ve tayyare gönderil · 
mediği takdirde neticeyi hepinia 
talımiıı~ 

ıl.z fazJa blr it göremiyccekleri 
muhakkaktır. 

Yardım silah ve malzeme g5n· 
dermekJe yapılmalı. 

Finlerin ikinci mildafaa hatta· 
nnda mukavemet edebilmeleri 
içn, İtalya. Fransa, İngiltere ve 
lsveç'in bir an evvel, ellerindeaı 
geldiği kadar malzeme gönderme
leri Hizım değil elzemdir. 

Malzeme İskandinavya yolu 
ile gönderilebilir. İkinci yol 
Petsaıno'dur. Halbuki bu limana 
giren yol Sovyetlerin elinde bu
lunuyor ve herhangi bir teşcb• 
büs, bizi Çanakkalede oldu~ 
gibi hezimete uğratabilir. 

Şimdilik. mesele, lskandinavya 
devletlerinin. nakliye yollannt, 
Fin'e yardıma tahsis edip etmi· 
yecekleridir. 

f::;.kandinav ahalisinin ıemratt· 
al Fınler tarafındadır. 1skandinay 
hük~etleri ise Sovyetleri gü
cen 1ırn:ekten çekinmektedirler. 
Almanya ve Sovyctlcrlc harbe 
girişmek iste~diklcrini söyle
mi~Jerdir. 

İsveç Krah bile hUkümetlnla 
siyasetini tasvib etti. 

lsveç'te, hükumet devrilse bile. 
lııveçliler Krallarına o kadar bağ'" 
ltdırlar ki, onun sözlerinden dı· 
ıanya çıkmıyacaklardır. 

fsveç, bugUnkU yardımına de • 
vam etmekle kalacaktır, ta ki 
Sovyetlerden bir ihtar alana q.. 
dar. 

Gelecek hafta, İskandinav ha· 
ridye vekilleri toplanarak Fin • 
lerle kendi vaziyetlerini münak&· 
şa cd~cek!erdir. 

İngiltere ve Fransa, İaveç'e 
kat'i bir teminat vermezse. yan! 
isveç'e, harp vukuunda yardım· 
ela buiunaca~·na dair garan· 
ti verrrezse, İsveç Almanya ve 
Ruaya ile harbe girmekten imti• 
na edecektir. 

Müttefikler buglln bir karar 
vermek için bu meseleyi uzun 
uzun tetkik etmektedirler. Ve 
bu mes~leye dair gelecek hafta 
yapac:ıklan yüksek harp konse· 
yi içtimaında kat'i kararlanru vr 
re::cJ.:lerdir. 

Son içtimada yardımı karar 
verilmişti. lakin lngilten, SoT • 
y~tlere ilanı harp etmekten çe -
kinmektedir. 

Herla.ıda..,_... 
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Ycnt Anır.rfüalı yılt1ızlarıla.n 
Uozıııerl Lan 

Şarl '.dua ye 
Holivutta ha va işlex-~ 

için çalışıyor 
Holivuıld:ın yazılıyor: t 
Fransız ve İngiliz kızılhaçlan 

menfaatine geçen gün burada 
Şarl Buaye ile Ronald Kolmanın 
teşebbUslerile bir suare verilmiş 
ve çok muvaffak olmuııtur. 

On dolar duhuliye ile girilen bu 
ırua.redo Holivudun en meşhurla
rından bin iki yüz davetli bulun
muş, alnema artistleri muhtelif 
numaralar yapmJ§.lardır. 

Hasılat vergiden muaf tutul
muş, yekün 802 bin frank tut. 
muş, ayrıca program,.ır da satı -
lara.k bunlardan da beş bin dolar 
hasılat elde cdilmi,~tir. 

Havadis filmleri 
Göaterilirken bitaraf 

memleketlerde nüma • 
yişler yapılıyor 

Muharib iki taraftan birine sem
pati duyulması tabü olduğu için 
muhtelif memleketlerde havadis 
filmleri gösterildiği sırada sinema 
salonlarında nümayişler yapıldığı 

ve mesela bazı oahsiyetler perde

Valt Dizney 
iki buçuk milyon dolara 

yeni bir •film yaptı I 
Valt o:zney, "~fiki fare" den 

sonra filmleri için yeni bir tip 
vücuda getirmiştir. Bunun ismi 
"Pinokyo" dur. Valt Dizney" bu 
isimle büyük bir film de yapmış
tır. 

' 'Pamuk prenses ve yedi cüce,, 
filminden çok daha güzel olduğu 

temin edilen bu filmin mevzuu, 
1881 de ncşredilmL~ italyancn bir 
~rden almmq~tır. 

Fl1m iki buçuk milyon dolara, 
yani "Pamuk prenses ve yedi cil
ce" filminden bir misli fazla mas

rafa mal olmuş; 1200 ressam, mu
sik.işinas, operatör bu işte çal~. 

mıştır. Filmin kahramanı olan 
''Pinokyo" tahtadan l.ıir_ ~ukladır. 

Vaıt Dlmrytn yeni ı,alıramanı 

Neşeli olmak ıçın 
Greta Garbo gibi 
ispanak yeyiniz ! 

Fransızca Pöti Parizyen gaze -
tesi 18 şubat tarihli nüshasının 
birinci sayfasında kemali ciddi -
yetle şu mühim haberi yazıyor: 

"Greta Garbonun baş rolünü 
oynadığı Ninoçka filmi Londrada 
gösterilmeğe başlanmıştır. Bu {il-

min hususiyeti, büyük İsveçli ar
tistin, hayatında ilk defa olarak 
neşeli bir rol temsil etmesidir. 
Garbo, on üç sene ağladıktan son 
ra şimdi mütemadiyen gülmekte
dir. 

Amerikalı film münekkidleri bu 
karakter değişikliğini Greta Gar
boya doktorlarının ıspanak usa -
resi kokteylcrin hassasına atfedi
yorlar.'' 

Gret:.\ Grı:-bo ve Melvin Duglaı 
"Ninoçka'' filminde 

•11B~ııımıımıiı~nı~ooııı1111-ııımılll!-~mını~•• 

1 BUTON TAKSıoıı M Sınemal:I il ISTANBUL smda 1 
GÖSTERl.LMEKTE OLAN nı 

de görilldijğU zaman ıslık çalın • · BOGAZiÇi ŞARKISINDAN makta veya alkt§lanmaktadrr. 
• 

Fransra gazeteleri bu hu."!W5ta ba-
zı malfımat veriyorlar: 

Yugoelavyada bu §ekilde nUma.. 
;itler çok olunca Berlin, Belgrad 
hiikfuneti nezdinde teşebbüslerde 

bulunmak lUzumunu hl.seebni§tir. 
Bunun üzerine Yugoslav sinema 
salonu sahibleri halka mUracaata 
lUzum g5rmllşlerdir: 

"Alman havadis filmlerini iste
miyorsunuz; pek ala göstermiye -
lim. Fakat mUttefiklere ait hava. 
dilJ filmleri gösterildiği zaman da 
eiz alkışlamayın ki blcllse çıkm.a
ımı ve biz de bu sayede i.stediğtı:m 
filmleri size gösterebilelim.,, 

Şimdi Yugoslavya sinemaları 

hep müttefiklerin havaclls filmle
rini göstermekte, halk da. sempa
ti hmlerini izhar etmemektedir. 

Romanyada vaziyet hemen h&
men YugoslayYanın aynidir. Fakat 
halkm takındığı tavır bll8bUtUn 
bqkadır. Romanya hükfımeti, ha. 
vadis filmleri g?sterildiği zaman 
halkın herhangi bir hUkOmet ve • 
ya ordu lehinde veya aleyhinde 
gürültulü nümayişler yapmuım, 

alkJllamaamı yas&:k etmiştir. 
Geçen gün BUkreşin en bttyük 

alnemalarından birinde havadis 
fllmlnde Fransız cephesine dair bir 
aahne Fransız milli maruı çalma.
rak gösterilirken halk ayağa 

kalkmış ve Fransız milli ma~mı 
ayakta dinlemek suretile sempa -
tisini sessizce izhar etmiştir. HU
kfımet nUmay,ie sessiz olduğu için 
müdahale etmcğe lüzum görme • 
mlştir. 

lııahaedlyor. GUzel ıarkılar - :Selb Ye fevkallde blut ~ &fk 
fllml - Kadmların, genç kn.lann n rentlerin hatıralarına zevk n 

ntl!e ,·erecek DW!VZU, 

Türkçe SözUü ve Şarkıh 

'
Yıldızlar: Güstav Frölih • Jarmila Novotna 

Bestekar: Ferruh Arsuı:ıar 
Bugün .saat 1 ve 2.30 tenz!IAtlı mılllneler. 
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ç = V"AT..~e~ ~D.}AO"ı N = 1 
Bu Hafta SARA v füneıısm~a 

görülmemi, bir mtn'ılffaklyctle devam Pdlyor, B:ı,rolde O~'llıyan 

EDVIGE FEUILLERE 
BUttin ilimlerinden clalıa güzel, dalla cazip ve daha .evlmlldlr. 

tt:'daşı]EAN CHEVRIER 
BiR MAŞUKA .. 'l'IS HAYATINA ... AŞKIN ZA.FERlN.E alt bUyUk bir 
fDm, lllve~n: ı~OKS JURNAL llOD dünya ve harp havadlıılerl. 

Bugün ıııaAt l ve 2.SO da tendlltlı matineler. 

•ı•~ Kai:.~:~~da SANCAK ~inema~t ~•• 
SEFiLLER 

ViKTOR HUGO'nun Şaheseri 
T 'O R K Ç E yeni kopyeal iki devre te-kmlll birden 

YILDIRIM GENÇLiK 
,.,,_..., Scrgüzeıtt ve heyecan illmi Duhuliye 10, Balkon ı~ kunıt 

•ıınm•ım-nıııı-1•11~111_1R_ıımı• 

Altın Aslanın Peşinde 
Tarzan her zaman kendi işini 

kendi yapan bir adamdı. Onun 
için, Cehennem adasındaki bu 
seyahatinde, Altın Aslanı yakala· 
mak isterken, ayrı ayn iki hey
ete mensup adc>.mlarla anlaşmış 

olmaktan biraz canı sıkılıyordu. 
Fakat kendi kendine, bunun da 

tesellisini l>uldu: 
"- Aman sen de 1 diyordu. 

Bu işi yalnız haşima da yapabi· 
lirim. Fakat ne çıkar 1 Zaten, 
Altın Aslanı bulmak icin bu a· 
damlarla anlaştım ama: herhalde 
yine onların bana değil, benim 
onlara yardımım dokunacak." 

Fakat Tarzanın asıl cam sıkıl· 
dığı bir nokta vardı. 

Altın Aslan peşindeki bu ma· 
cerası pek heyecansız geçiyordu. 
Halbuki Tarzan, bundan evvelki 
bütün maceralarında çok heye· 
canlı vak'alarla karşılaşmış, as· 
}anlarla, kaplanlarla çarpışmış, 

maymunlarla, ayılarla döğüşmüş 
bir anamdı. 

Şimdi, ormanda tehlikesiz bir 
şekilde dolaşmakta hiç bir tat 
du,.-ayordu. 

Bunu, yeni arkada1larına aöy· 
!ediği vakıt onlar evvela birbir -
lerine bakışarak aralarında gü· 
l~msediler. Sonra, reisleri: 

-Merak etme dostum, dedi. 
Eğer sen bizimle beraber gelecek 
olursan ba§ından öyle meraklı 
vak'alar ge~ecek ki 1 

Tarı:an hayretle onlara baktı: 
- Ne diyorsunuz? dedi. Bu 

Cehennem adasının demek mace· 
ralı tarafları da var? . 

- Tabii var 1 Baksan a, ismine 
Cenennem adası demişler. Bu is· 
min neye verildiğini hiç dü1ün· 
mc<lin mi?. 

- Düşüdüm ve zannettim ki, 
çok sıcak bir yer olduğu için böy· 
le dcmi1lcr ... 

- Hayır. Buraya, Cehennem 
adasI denilmesinin sebebi, evvel· 
ce bir yanardağ bulunmasından 

ötiküdür ... 

verdiniz bu işe? 
Tarzan başını salladı ve adeta 

kendi kendineı 
-Şimdi anlayorum, dedi ... 

- Neyi? 
- Her şeyi Cehennem adası-

nın esrarını... Buraya gelen bir 
çok kişinin neden dolayı bir da· 
ha geri dö:ımedi ğini... Ve en ni· 
hayet, Altın Aslanın sırrını ... 

Tarzan Altın Aslanın sırrını 
nihayet kes.fetmişti ! Arkadaşları: 

-Ya! diye hayretle sordular. 
Bizim söylediğimiz birkaç keli' 
melik bir sözden, Alt:n Aslanın 
sırrını rasıt keşfettin?. 

Şimdi hayret sırası onlara, 
Gülmek sırası da Tarzana gel • 
misti: 

~-Aslanın sırrı benim öğren • 
mck istediğim şeydi. dedi. De· 
ğil mi?. 

- Evet, öyle. 
-Siz yalnız Aslanın postuna 

kıymet veriyorsunuz. Binaena • 
leyh, müsaade ederseniz size, 
şimdilik, Aslanın, keşfettiğim 
sırrını söyliyeyim. Fakat, bunu 
heniiz aklımla buldum. Asıl me· 
sele Aslanın ken lslni bulmak. 
Onu bulduktan sonra, yanılıp ya· 
nılmadığımI ela öğreneceğim. 
Ondan sonra aslanı tutarım. Si· 
ze veririm. Olur mu? 

- Olur. 
- Haydi öyle ise, yanar kuyu· 

nun başına!. 
( Oevamı haftay11) 

Tcnhel 

İçlerinden biri kafile reisinin Sınıfta tenbelliği ile mefhur 
sözünü kesti: bir çocuktu. Bir gün öğretmen 

- Evvelce değil, dedi. Şimdi 
de var. 

Tarzan gittikçe meraklanıyor· 
du. 

- Ne var? diye sordu. 
-Yanardağ. 

- Nerede? Göremiyoruz? 
- Buranın yanardağı da a· 

caiptir. Bu, bir dağ şeklinde de· 
ğildir. Yani, uzaktan görülecek 
bir tepe teşkil etmez.Bilakis bir 
kuyudur... Ancak, yanına gidil· 
diği zaman görülür. Hatta insan 
~azan farkında olmadan giderse, 
kendini bu yanar kuyunun di • 
binde bul ur ... 

Tarzan, bunları gayet ciddi bir 
alaka ile dinliyordu. Onun ala • 
kadar olduğunu görünce, karşı
sındaki sordu: 

- Niçin bu kadar ehemmiyet 

ona: 
- Oğlum, dedi. Neye çalışma· 

yorsun! Büyüyünce bir iş yapa· 
mıyacaksın. Ne olacak? 

Çocuk evvela cevap vermedi. 
Sonra: 

- Babam gibi yaparım, dedi. 
- Baban bir iş yapıyor mu? 
- Hayır, lıir iş değil, bir çok 

iş yapıyor ... 

Mart bilmecesi 
Alp Tekin, arkadaşına sordu: 
- Seni içinde bulunmadığın, 

bulunmayacağın, ve bulunama • 
yacağın bir yerde gördüm. Nere
de gördüm, bil bakayım? diye 
sordu. 

Arkadaşı bilemedi. Biz de ıi· 
ze soruyoruz. Bu, mart ayı için 
yapacağınız bilmecedir. 

..... ~ MART 

Şen 
Çare 

öğretmen, sabahlar! 
geç gelen çocuğa=. Neye ıı' 

- Oğlum, dedı. b()ylt! 
hah geç kalıyorsun gelı, 

- Efendim trenle ·_:ııtı ' ed' treıw
da. Her sabah Y 1 ? 
rıyorum. Ne yap~>:'ınn.1, 

Çocuklardan bırı r-
dırdı ve: bili 

- Ben bir çaı:e 
söyliyeyim mi? dedı. 

- Söyle bakalııt1· ·~°" 
- Altı trenine yet~açıf1r• 

evden çıksın, onu 
trenine yetişir... f 

Akıl. 

dı 
Çcx:uk - Baba, ta.,,ıı 

cek var! ~~ 
Babası (gazete o i'ıı1' 

mış bir halde) - AY' 
öldür. • •1 

Hangıı•· 

Annesi hayretle çoC~ 
- Komıunun bahÇ 

erik çalmı1sın, hem dl\. 
diye yalan, •övlivn~'"' 
i':ll ;.ulr 

Çocuk: ~ 
- Hangisi ayıp, 

Erik çalmak mı, yalıfl 
mi? I 

Uyumut~.J/ 
Geçe sinemadan ~:.J 

nesi küçük Doğan~ el 
- Nasıl, film gu~ 
Doğan cevap verdi: ,; 
- Filmi bilm~ Jdi-

düğüm riiya cok gr 
Hata· . 

dıJ· 
Babast oğluna sar ııi".A 
- Acaba öğrenme fi" 

ni benim yapttğnnı fa 7• 
- Galiba etti, t>ab' 7 
- Nereden anıadıfl ıst' 
- "Bu kadar yarı fİf 

na nasıl yaptın!" diye 

Yıldızl•~ 
'Ağabeyisi küçük '$~ 
- Biliyor musun. ~· 

Yıldızlarda insan "'~ 
Sevim hiç bayret;rııı 
-Taıbii, dedi. 

cek ne var!. 
- Neden? 
- Neden olacak~ 

insan olmasa ışık Y 

2 

HAD,; 
ÇOCUK S-' 

,. 

111ı11ınıımm1ı,ı~~rıımrnıooıııın;ııııınınıııı1ı~r.111mı!mım~ııııı~nıııırnıımı~ıı~m A 
MIEMLIE~IETDMn~nN <eın koymetun SAN' j 

ERTUGRUL MUHSIN'in yarattıı. 
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Anıerika Kristof Kolombun Amerikada veni moda be r a et et t İ 
ruınurtasma neden benzer ? 

;yazan: V asli Rıza Zobu 

~ -35-
tr~ er ~ıktı, &ün~ler battı. lak fikirli olacağını düşünmüştüm. 

de:-.ıı' o~:Clerce bir gök altın - Umumi haı p bitti. lyiliklcr. gi.ı-
tunu~ sında yol aldık .. Be. zellikler ardı ardına sö!~ün etme. 
l\oı0ın so~~nda biz de, Kris. ğe ba;ıadı. "Sinema" dedi: Bizim 
b1Uş;ı11 ı.&•?1 •• gemimiz üstün- köhne"kıraathane,,leri canlandırdı 

deniz ır ıkı ınartı gördük.. "Otomobil" dedi: Eski arnavut 
~.. }"o!culanna "kara'' ka!dmmh sokaklarımızda yağ gi-

~1 olan k 
erj,,A u:şlar, Amerika bi kavdı. ''Rad'l·o'' oldu: Cihanın ·..;; Yakt ~ J J 

er. Se ,· aştıgunızı, bize ses binbir kö~sinden odamın içine 
'tnç aı~· · b • ~·.. .. aımı ütün ,·ol - seslendi· "Dolap" a girdi. \az or. 

'eliıler ~Unde belirdi. ,\rtık :.a:->ıncia cayır cayır yanarken. ba 
~ar t0pa'1~acak, denizden u- ııa bira, buğulanmış bardaklarla 
'~ herk ra a ayak basacak; ~eferbcr sundu... Gözüme, kulağı· 
Sa~ bires a:zusuna erecekti. ma, ayaklarıma \'e mideme doyu!
~ o tard~nız feneri göıür.dü· maz ikramlarda bulunan Amerika. 
;·elkenli a a .ko~u~uyor. Solda rğer mütareke senelerinde "Vilron 

~fın..ı &eçtı dıye gemi.nızin prensipleri'' ne de riayet etseydi, ' \la Yer b 
lı ı . . ulunmuyor. O, benim için dünyada ondan daha 

r tole ça llgılızlerde bile heye _ medeni bir diyar yok gibiydi... Sa-
~~1 rpnıağa ba5tadı. 11atla:ı, madenle:i, icallarile dün-
~ıc • ın <!daJ b . 1 ilerfed'k ar arasından ge _ yayı haraca kesen u ınsan arın 

t 

Am~rika modası knllycn güzel 
değildir. Çünkü Amerikalılar, her 
ı;eyde olduğu gibi moda meselele -
rinde dahi ifrata kaçarlar. Şimdi 
Amcrikada harp dolayısile çıkan 

yeni şapka modelleri şayanı hay _ 
rettir. Kadınların bunları giyip giy. 
n:ıiycccği de henüz mnlUm değil -

dir. 

Çünkü bu şapkalar mıı.dcndcn 

yapılmaktadırlar. 

Çoraplara gelince, UstUnde ta}
yareı para§ut ve mitralyöz resim -
leri bulunan bu çoraplar hakika -
ten çok çirkin değil mi? :ı en bü~·: llerledikçe. dün- memleketini i~te ben böyle tam -

baıı~ ~ ~· en zen3in \'e en mış ' 'e bu kadarcık bilgiyle kal -
1 ~·orctu{ı olan Ne-.1·orka 

ıı-1 hul<ia 'k 
mıştım. 

Kulaktan kulağa gelen rivayet -
lrrle. oroda herkesin binbir gece 
masa1larmdaki gibi ya~adıklarını 
havai ederdim· Zcn..,.inlik, giizcl -
lik. orada: sanat. fen, terakkiyat 

Eski şapkaları nasıl yenileştirelim 
;:ri sc;-rerj~ c~ bazı Amerikan 
'1otk 1 rdım.. Bir \'apur 
, ~ •ınanına . ' 

<r h \'e Uzun gırcrken şehrin 
.Urrıvet ~ ~zun binaları, mes 

\rıı...ı: a::ııd"si g·· .. ·· d .. 
..ıı b· 

1 
.... o:unur u. 

'ltıan un a:ın a lını seyrede 
. """ a dor.ru . . 

'lllı;·ı:!~ bu t. t:. ılerlıyorum .. · 
<~.tını .a-.ı~:-. u:un s~yah:ıte 
tıbu daı: Du .ılnüyorum da 
~bura 

1
'
1 

?<.1ccidiye köyü ne _ 
e\'Ilnd nere i!.. Benim bir 

111.~ ııa.ıa~ ayrılıp, bu yetmiş 
~ıq geı· a çık"'ca- d 

" 

.. ·ltdi "H~· şım nere en 
rıe rr· • Urrıyeti Ebedive ~ ..,ıtın ~ J 

~
r. t ıı, ''ll" eg~ \'asıta bula-

• be. '1da:-ı o Urrıyct ~bidesi" nin 
"lil!'w._.. .,c~ec.,~· · 

\, A ... "'1l'dıını .. gımı SÖylcse!er i-, ' .. ~.ik ... 
j "e:ı, a. be . 

,ırJ t~~·lcrile nırn için, gözle gö. 
'lf "ı ~ ''A~ .~altlrndu. Ben onu 

t l\ar ~~b~n B~zi.,le tanı
'~ha ha . ~ Patıskanın kirli-
ı <ia,"llı,tiın.~l~ı Old~ğu İçin be -
~ ~vrıı~; Aınerıkan fıstığı" 
te~ C.O&-rary:'·. Mektepte oku
'-'ııa. ercıen ~ıtabının içinde
İıırL '•tile/ aşlannda tüylü 
"' ıncte . , 'e tnc,in ) aylı oklar, bel· 

tıta.~tadan ç~~rlarla onları 
ıya al Ya~1:~~~ıgıni öğrendiğim 

·ı~· narı arta. Amerikada 
•1 ıı ~ kır · 

t'ı ahcnı.· a ısimleri. birL 
oı . t:.llltl 

ırd ile.ık • • ; .~'masmm da 
~ır etlcllle2d. ) cıcdıgeri nden pek 

~\l ını. 
' l'I, e,· . 

'le ~~ac: ırnızde Yanan "pct
:ıı or-ad '··nın 
a:ı A. an &tld'·-· .takım takla 
\~ tnerika 1

1 gın1 öğrendiğim 
t-~, baı:ıa11 1 ar &özümde ışıl

a "a ı ar f·,.,· . . . . . 
~ tketıen ·. - mızın ıçmı 

ınsanlann, par. 

e 
ıı.~ ~ar 

. \' •~ l:tliyor . 

orada. Binaların harikası. insan -
ların me~udu, ~ehirlerin c~5izi. sa
nat şahikası ora:ia oldu~unu zan
neder; sefaletin. yoksuzluğun. mu 
\'affakıyetsizliğin ne demek oldu -
ğunu bilemedıklerine kani olur -
dum. Dışından: Erişi!emiyccek, 
e~ine tesadüf edileıniyecek, akılla
ra hayret, gözlere şaşkınlık, ruh -
lara ferahlık, keselere dolgunluk 
\'erecek zannedilen bu mem'eketin 
içine bu düşüncelerle girim::, aksi 
çıkan tahminlerden sonra ın.:ıana 

bir aptallıktır geliyor. 
lşte bundan dolayı Amerikayı 

"Kristal Kolombun yumurtası"
na benzettim. Amerikalıların "A
merikankari" akıllılıklan her hal-
de bu yumurta hikayesinden 'SOn
ra başlar. Hani nasıl. "yumurtayı 
oturtursun, oturtamazsın!" diye 
iddia ederlerken, Kristof Kolomp 
da, yumurtanın kıçını yere vurun
ca çatlatıp oturtmuş. İşte Ameri
ka hakkında düşüncelerim de böy
leymiş. ı\merikada olan şeylc>r, 
başka hiçbir yerde olamaz. On 
!arda bulunan başka yerde btı\u -
namaz!" diye <iüc;{indliği.i.müz "h"ı 
şeyin" yapılışındaki ehemmiyet -
sizliği, içine girip gözle gördükten 
sonra anlaşılıyor· Dedim a, Kris
tof Kolombun yumurta oturtu ,u 
ı;:ibi... Nasıl ki. onun da arkadaş. 
lan. gördükten sonra "ben de ya
parım'' demişler. 

VASFI RIZA zonv 

Bahann çiçek kokan rüzgiufan 
csmeğe başlayınca içimizde giydi -
ğimiz eeyleri yenilemek için mu -
kavcmet edilmez bir arzu duyaca
ğız. Tazeleşmek, yenllcşmclc arzu
sile yanacağız. Bütün giydiğimiz 

"< ı:tı · Buı · tıı ,,. lllerı t rız kl baharı yaz takip e-
... ~'-· rasaı . 

1 - Sadakol' rengi keten almız. Ebadı masanı 
zın bUyüklüğüno göre olsun. üstüne en.siz kırmı • 
1.ı lase ile zincir işleyiniz gayetle §ık olur. Bunun 
nnsıl işleneceğini yandaki numunede görliyorsu. 

nuz. 

~ ·alttıdi arda ve bahçelerde yemek 
fı •.. tı..ı I'. 
~ ~,. 

•ı1tııı l 1'tıı bu . 
~ ~ •lı ~tı . son günlerinin evde geçirdi-

~aı e?inde · ı lltı 11l ııa~'fı sıze el işile meşgul ol-
'~e g ~ indi<] Yeye gl.StUreceğiniz sofra llı· 

11~l ·· en hazırı... • . d · llttU ... ınanızr 'tavsıyc c rrız. 
Olacnı. ~ı.: · 

"6. ..... model veriyoruz: _ 

2 - Etarıfnden yapılan bu örtilnUn ortasın
d.ı.k.i iş skim it.il lr. Bunu yapmnk için etamin, si
riın \"O renkli l'c 1nva ~·ünü l:i.ztrndır. NUmun~sine 

göre ~liyeceksJ:ıli.ı, 

şeyler bi7.e soğuk \"e çirkin gelme. 
ğe başhyacnk ... 

O zaman kıyafetimizi değiştir -
mek ve yenileşmek için bir şeyler 
yapmak istiyeceğiz. l\:ışm ı1üslen -
di3imiz eşya arasında en sinirimize 
dolcunan muhakkak §apkamızdır. 

Arkası file ile tutturulmuş ol.'Ul ve 
lıepimizin başında bulunan fötr 
tvklar hakikaten bizi pek bıktır -
mışlır. 

lşte size biz bugün bu fötr toku 
şu dört güzel şekle sokabilmek im. 
kıinrnı tarif ediyoruz: 

1 - lki bukr.t 'iyolet dö 
' pıırm yahut o büyliklükte çiçekler 

ve tokum renginde bir metre vo

valt alınız. Bu iki buketi yanyana 
şnpkanmn önline clikiniz ovalU de 
resimde gösterildiği şekilde yüzü. 
ııüzü örtecek tarzda takrnız. 

2 - Yahut fötrünüzün tepesine 
krrmızı grogrcnden s ivri bir kil -
lfi.h tepesi dikiniz. Sonrıı §npkanın 
iki kenarına yine aynı groı;rendcn 
kurdela dikip, çenen:zin altından 

bağlayınız. 

3 - Dliz tokunuza 12 numara 
saten kurdela ilave etmek surctlle 
onu re5lındeki güzel eekle sokabi
lirsiniz. 

4 - Şapkacınıza vererek ona 
hasırdan bir kenar ilA.ve ettlıi.ni%. 

O zaman durumu bilsbUtUn değiş • 
tiği gibi hasır ilfı\'e edildiği için 
yazın da giyilecek lıir hale gelnıi§ 

l olur, 

Mahkeme Konyalı lbrahim Hakkının ehlihibre 
olamıyacağını kabul ederek eserin müstehcen 

sayılamıyacağı na karar verdi 

Müddeiuınumi karan ten1yiz etli 
Meşhur ''Afrodit,. dıwasımn 

muhakemec;ine dün de yedinci as· 
!ive ceza mahkemesinde devam e
dilmiş ve karar bildirilmi~tir. Çok 
kalabalık olduğu için adliyede po
lis ve jandarma kuvvetlerile terti
bat alınmış ve muhakeme dördün
cii a~fü·e ceza salonunda kartlarla 
bırakılan Lesi( bir samiin kütlesi 
önünde cereyan etmiştir. 

ı\froditi tab ve neşreden suçlu 
kitapçı Semih Lutfi ile matbaacı 
Kenan müdafaalarını yapmışlar
dır. Semih Liıtiinin ve.kili Esat 
Mahmut Karakurt bir saatten faz· 
la süren bır müdafaa yapmış ve 
müddeiumuminin iddianamesine 
Ce\•ap vermiştir. 

Esat I\lahmut, iddianamede 
"Afrodit,, aleyhinde bulundukları 
bildirilen yabancı edip ve profe_ 
sörlerin bu hu;;u taki yazılarının 
yanlış \'e noksan tercüme edilmiş 
olduğunu, bunların yazılarının he 
yeti umumiyesile bu e~eri ve mu· 
harriri takdir ettiklerini söyliyerek 
Afroditin bazı ~ayfalarından muh
te1if p:ırç:ılar alınarak tetkik edil
mek suretilc mlistehcen olduğu id
dia cdikliğini, halbuki bir edehi 
eserin bu şekilde tetkik edilemiye 
ceğini söylemiş ve ezcümle demiş
tir ki: 

"- Bir edebi PC"ftP b•ı <;ekilde tet
kik edileme?.. Eğer bu §ekilde 
tetkik edilmeğe kalkılırsa Is. 
tanbul kütüphanelerinde müd _ 
deiumuminin elinden kurtulacak 
tek edebi bir eser kalmazdı. 

İsterler mi Nedimin Hama • 
misini açarak şimdi dejer.ere ol. 
muş bir bedbaht oğlanın, hama. 
mm {?'Ölgeli bir köşesine uzan • 
ımş vatan ?\edimin yanma ge
lere'\ ona sarılın nasıl öpmek 
istedi~ini ve Nedimin ıde bu ah
I:tksız o~lnmn gö~sUıfde çıkan 
tüvleri görerek güneş bulutlan
maya başlamış diyen parçasını 
okuyayım mı? 

İsterler mi Tevratı açarak 
Hazreti L\ıhın biz.zat kendi sul. 
bünden ha~ıl olan iki kızının a. 
rasına girip onları nasıl inlete 
inlete istifraş ettiğini tasvir e
den faslı okuyayım. 

Ve vine ~ziz müddeiumumt 
isterır"r mi lnc-iJın kapağını kal
dırarak daha dünvavı tanımı -
yacak im.dar kücük hir kızı ney. 
"amber Slileymanm naı::ıl ba -
<tırta hağırta bir hıırma :ufacı
nın nltnı:ı süriiklevin C"ötiirdil -
ğiinü anlatan fıkrayı okuyayım. 

Ve yine isterler mi surci Yu. 
suftan bir sahife arın Mısır ka. 
dmlarınrn onun l"Ü:>elli~i karı::ı. 
smda nasıl kendilerini"kavbede
rek tenasül aletlerinden kan bı. 
raktıklarını tekrar edeyim. 

Hayır hayır. bir edebi eser 
parça parca okunama1 .. Parc:a 
parça tetkik edilemez. Bir edebi 
l'Ser küldür bir bütün ür. Ha -
yatta ahlak ta vardır ahlaksız 
da. Bu kubbenin altnıd:ı fa7ilct 
te yaşıyor faziletsizlik te. Sa. -
natkar kitabınd:ı tesir va•)nb1l
mek için her iki realiteyi de te. 
barliz ettirmeğe ve bütiin acık
lt~ile anlatnıaya mcc-burdur. Bu 
anlatışa de~:ı ..,aV<'"litıe bakarak 
hükUm vercceı?-iz. Hıılkiten ah -
Hi.ksızlı~ !!aye olarak almış ise 
müstehcendir. F akat ahlf:ksız -
lığın iı?rf'nrlif.hıi bir ~anat açık
lı~ı icinde bUtün teforrilatile 
göstndiktcn sonra ahlaka doğ
ru gitmiş ise ona müstehcendir 
damgasını ya_:Jıştıramaz.,, 

Esat i\fohmut bundan sonra da· 

akiben de Semih LOtfi ve Kenan 
müdafaalarını yapmışlardır. 

NARAR 

Müteakiben hakim karan tef-
him etmiştir. Kararda ezcümle 
şöyle dcnilmelctedir: 

-Fransız edibi Piyer Luizfn 
mebus Nasuhi Baydar tarafın
dan türk<;eye çevrilen Afrodit i. 
simli eserinin heyeti mecmuası 
müstehcen ve halkın ar ve haya 
duyJ?ularma. mugayir olduğun -
dan bahisle kitabın tabii Kenan 
Dinçman ile naşiri kitapçı Se
mih Lutfi aleyhlerine matbuat 
kanununun 31 inci madde~i ve 
Türk ceza kanununun 426 ve 
427 nci maddelerine tevfikan 
açılan hukuku amme davası ÜT 
zerine yapılan açık duruşma so. 
nunda a.mme davası açılmadan 
Sultanahmet birinci sulh .ceza 
mahkemesi tarafından ehlivu • 
kuf olarak seçilen Konyalı İbra
him Hakkının verdiği ve Tan 
~a?.etesi muharriri dive imza et
tiği 25-11-939 tarihli rapordrı 
eserden bazı cümle ve ibareler 
alınarak müstehcen olduifu ka.. 
nanti izhar edilmiş ise de kendi
sinin. hususi sebepler mevcut 
olmadıkça ceza muhaktmeleri 
usulii kanununun 66 ncı rnaddei 
muaddelesine ~öre bu hususta. 
tavzifi lazım gelen ehlihibrcden 
olamıyaca~ı mahkemeve verilen 
snlahivetli resmi ehlih.ibrc liste
sinin tetkikinden anlaşılmasına, 
bu itibarla Konyalı İbrahim 
Hakkının ihtisasına taalluk et. 
miyen edebi bir eser hakkında 
rey ve mütalea beyan edemiye
ceğinıe, ve Sultannhmet birinci 
sulh ceza mahkemesince sebep 
gösterilmeden ehlihibre seçilen 
Konvalı"İbrahim Ha'kk"ınm ese. 
ri kül halinde mütaleıadnn ziya: 
de münhnsrran sahifeler nra
smdnn çıkardığı bazı ibare ve 
cümlelere istinat eden raporun. 
da bildirdiği §ekildc eserin rnüs. 
tehcen olduğu hakkındaki kana
atinin kabulüne kanunen imkan 
görülememesine ve tarihi tet _ 
kilcler mahsulü olduğu kuydile 
Afrodit tercümesi ile alakası ol
mıyan havali ve açık sacık re
simler koyarak ve yine Afrodit 
adı~l~ bir kitap ne~ri suretile 
hakıkı Afrodit eserin.in ismin.. 
den is~ifadeye kalkışmış olma. 
sı ehlıvukufun haiz olması la
zım şartlardan biri olan 
l.ıi!arnflığınden şUphcye dUşUr
muş bulunmasına işaret edildik
ten sonra Üniversite profesör
lerinden müteşekkil saldhiyct
li ehlihibrenin Ye Maarif Ve
.kdle~l . tali~ ve terbiye 
neyetımn \'erdikleri raporlardan 
bu eserin edebi kıymeti haiz 
bir sanat ese:-i olduğu ve mat
buat kanununun 31 inci mad
desinin birinci vo ikinci fıkra
larında derpiş edilen halkın tlr 
ve hayil. duygularını incitecek 
mahiyette mlistchcen eserler 
meyanrncla telt'tkki cdilemlye
ceği neticesine \'arıldığından 
kitapçı Seınlq Lfıtfi Erciynş ve 
matbaacı l\.enan Dinçmaıı',ın 
bcrııetlcrlne \'e dava amme na
mına takip edilmiş olduğu ci
hetlo mahkeme harcı nlınma
sınn mahal bulıınmadıı';ına ,.e 
SuJtanahmet birlnd sulh ceza 
mahkemesinin seçtiği ehlivu
kuf Konyalı lbrahi m Hakkının 
raporuna dayanılarak toplat
tırılan t<'rcUme Afrodit nüsha
larının sahibine iadesine tem
yizi kabil olmak üzere karar \'eril
diği bildirılmektedir. 

vanın açılma ında rao'ıru"'a isti- l!ASI !~ATI FEI.AI\BTZEDE-
nat edilen lbrahinı Hakkı Konya· I.liRB TEIU:.:RRU EDILDJ 
lının ehlihib:-e ol<hğu htl <la,·ada 
bitaraf olamıyacaqı'11 çü"kii \ fro· 
dit isminden istifade kasdile ''e 
ayni isim!e bir kitan çıkararak 
büyük dıvar afiş!erile itan ett:ji
ni. ehlihibrl" oım.,:-rı e;a5:.e;ı kanuni 

Ilflkimln kararı salonda ha
zır bulunanlar tarafından al
kış'.arla karşılanmış ve Semih Lüt
fi, ayağa kalkarak: 

ehlh·cti bulunmadıitını söyliyerek " - 32 senelik tabilik haya
iini~cr~ite rrofcc;örkrinin vç milli tımda bu karar benim en bU
talim \'e ter.biye he\·etinin verdi~i ~·ık mlikfıfatımdır. Ben do 
raporların bu eseri bir sanat eseri "Afrodit,, kitabının bUtUn hCl
olarak kabul \'t müstehcen madde sılatmı Erzincan zelzele rem.
sine giremiyeceğini sarahaten bil- ketzedelerine vereceğim.. demiş-
dinniş old"Jğunu sövliyerek bera=ıt 

1 

tir. " 
talebinde bulunmu~tur. 

.. . • Oğre:ıdi-;imize göre müddeiu· 
Bundan sonra muddeıumumı es- mumt mahkemenin bu kararını 

ki iddiasında ısrar etmi~ ve müte~ temyiz ~tmi~tir. 



Hadiselerin 
tefsiri 

( Bıı~ tarafı 1 ind~e l 
biru propaganda tekniği ve daha 
doğrusu milli şuurla kar§ı karuıya 
koyarak mUtalea etmek iktıza 
eder. 

Bizi dünya devletıerl ara.smda 
münferld bir vaziyete sokmak isti.
yen, memleket içinde ruhnn peri. 
şan bir hnle koymak isUycn pro
pagandanın istinat ettiği esaslar 
nelerdir? 

Bizi diğer devletlerden ayır
mak. dost mUnasebetlerimizl şilp· 
hell bir hale koymak fsUyenler 
l'Ur.k harici politl.ka.smı kuvvetli 
devletlerin icra vasıtası halinde 
mUtalea etmek sevdasındadırlar. 
Bunun içindir ki bize olmadık 
maksatlar :isnat ederler. 

Onlara göre emperyalist b~ 
Bakflyu zaptedeceğiz! 

Onlara göre irredantlst biziz. 
llusulu, Halehl işgal edeceğiz. 

Onlara gare mukaddes clhad 
yapanı.k Balkanlara akm edecek 
blzlz. 

Onlara g6re mlLslUmanlarm ara
ama kwl kAfir olarak giren blzh ! 

Bunlar kafi değilmiş gibi, hudu
du, mahiyeti dilnyaca maıo.m olan 
Stt.i.(a.kı Sovyet Rusya aleyhine bir 
hareket vcallest sayacak devlet de 
lıt:m.l§h! 

Uzaktan gayet cazib gibi g6rU
:nen bu propaganda mevzuları bl%1 
:tanıyan memleketlerde zerre ka
dar tesir yapmadı, bllruds hruict 
lliyaaet.lmlz dürilst bir ~de in. 
!ldoıümda devam etti. 
Yabancı propagandasmm dahil· 

de yaratmak istediği nıht panik 
için de göstcrllen ıebobler şun
lardı: 

Türkiye gizli bir surette sefer
berlik yapıyor. Harb lliı.n edecek. 
~Urldye hllkfinıeU mllletin arzusu 
hllA.fma bir siyaset takip etmek
tedir. 

Türkiye Cuınhurlyeti aleyhlne 
)apılan propa~dalar muvaffak 
olamadı. ÇUnkU söylenen s6zlerln 
yalandn.n dnha ileri bir kıymetJ 
yoktu. Bir defa sarahaten yalan 
söyleniyordu. ÇünkU Tilrkiycde 
c1zll slyn.sct denen eeye Teşkllitı 
»ıa.siyo Knnunu b:ıknnmdan lm. 
kAn yoktur. TUrklye alcyhme pro
paganda yapanlar cehaletlerinden 
e>lcadar mnğrµı:dur)ar kJ Cumhurl. 
yetin eaas teşkiliitmı bile bir kere 
olsun okumaya lüzum görmezler. 
Okusalar, blllrlerdl ki Tilrklye 
harbi ve sulhll de Millet Meclisinin 
~ık kararlle UAn eder. 

Yine ayni propaganda menbal~ 
n Cumhuriyet TUrkJye!lnin harici 
a!yasetlnl mfi.şevvcş bir vekllde 
göstermek isterken millf şuuru, ve 
devletin polltlkasma mesnet olnn 
f"ıklrler1 asla hesaba katmamakta. 
dır. "Mlııt misak" bu memleketin 
an.s umdelerlnden biridir. 
Propagandanın muvıüfa'.k otabll

ınesi için lre.ndlstne telkin yapılan 
meV%Ularm ruh! kab:Uyctıerf, k.a
ııaat getlnntş olduktan blrtalmn 
tezlerin esas olarak kabul edilme
si IAzmıdır. HalbukJ Cumhuriyet 
Tilrkiye81 hakkmda teehls koyan 
propaganda mUte!ıassıslan hA1A 
Osmanlı !mp:ıratorluğu devrindeki 
psikolojik hallerden istifade et. 
:mclt istiyorlar. 

Mazi olmuş, tarihe karlfJn>ış bir 
ıısntolojl mezarmdan çıkanlrp di. 
rilmedikçe mu\'lıffak olma.sına im
lin yoktur. 

'l'Urk milletinin harb sonram 
cttınyası içinde bUyUk bir şuur te. 
.kA.mUIU gösterdiğini idrakten .çanı 
olanlar hata UstUne hata l§tcmek
tecllrlcr. 

TU.rk milleti "MJIU misak'' hu
autlan l~lnde-lnkişaf davnsmdadır. 
Bu fhklşat dnvası mllstaldl devlet 
olmanm tabii neticesidir. MUstakll 
devlet kendi siyıı.setinl keııdls.l ta. 
yln eder. TUrk devleti kendi mu
tadderatma uhfb ve maceralar
dan uzak bulınımaktadır. Enşvcki
lin evvclld gece radyoda söylediği 
nutnk, s'yns! bir hitabe olmaktan 
çok daha ztynd~ milletin hnkiki 
hUVfyctfnl al:scttlren bir nutuktur. 
Bu nutuk milletle, hUkllınctln na
sıl tek bir kalb halinde hareket 
ettiğine en gUzel rnisaldlr. Dllş. 
:znanlar bu manzara karşısında bir 
lı:eııe dahıı mağlf1b olmuş1arc1rr. 

Çilnlrtl blzt tanmıryorlnr. Bizi 
<sğrenmtyorlar! HAlii. bizi on doku
zuncu aınn kabuğu içlr:dc fcsU 
!mıanlar sarunakta ısrar edJyorlar. 
Cehaletin her tnr!Usil kötü QC'Y
dlr? 

Sadri ERTEl\I 

Hıfzıssıhha heyeti 
döndü 

!!ir mtlddet evvel tetkikat tçln Sof. 
,.a.ya giden Ankaradakı hıtzuı!lıhha 

~UttıaQ eıcneb! mUtehanaııılarında.n 

mQrekkep Od k!Jfllk ·heyet bug11D 
k~· bUr&ya d&unftftth'. 

ltalgan emellerinden Roma
da gene bahsedılıgor 

BrU"-'l, 1 - ttalyan p.zcte!eı1 
Fnıllliöya karoı ııh1dctll hUcuınlara 

tekrar b:ı~lantı§lardır. 

ltaıyada Almanya ıeh1Ddeld eon 
ıezııhUrler mUna.sebetlle Frıuı.ııız mat 
buatmm O!!§r1yat.uıı mevzuubaba edeıı 
ltalyan gazeteleri buna hayret etmek 
t.e ve ııaaıl olur da ııoo aylarda i<"'ro.o· 
sanm İtalyan battı tıareketl tıakkm 
da b.&yıı.llere kapılm14 olmaamı anla 
şılma.z telA.kld etmektedir. 

ltaıyaoca Raato Del Ca.rbloo gaze 
tem, ltalyaoın loglltere ve ıo·ransa· 
dan bqlıca mUt&lebatmı hatırlatmall 

ta ve bu lkJ memleketin İtalyan aıtı 
letlrıln emcllerıoı tataıtn yolunda hl<: 
blr ııey ye.pmamıo oldugwıu beyan 
ebnektedir. 

Mnttetıkler başkuman ""a • ı 

htyan hududu da 
Parls, 2 (A.A.) - General Oamtll 

ntn dUn Belleyde Frauız Alp kıtala· 
rını tettl§ ettiği bUdlrUmektedir. 

Köm ır m ?seıesı 
l'arıs, 2 - logUterıs ııUkWııeU. Al 

ınaoyanın ltalyaya k~mUr ihraç ede· 

<'ek döviz tedarik etıne31ne mani ol 
mak üzere tedbirler alnıı§Ur. 

loı;tllz reaml mahııtlllnde beyan 
~dlllyor ki; bllyilk Brltaııya Alman· 
yadan lt.aıyaya .evkedllen kömllrleı 
lngUlz deniz kontroluna tabl tutul· 
ı.aayı epey zamandır dU§UnUyor, bu 
esa.ııe ltaıya hUkQmeU hatırlarda 

..ılduğu Uze:·e, Alma.oyaya kartı bu 
mukabelcbUmlail tedbirine tevenUI 
~dildiği z:ıman keytyetten haberdar 
cdllmlşU. 

Fakat bu tedblrln derlıal tatbikinin 
ltalyıın endllatrtsı Uzerinde yııpaca~ı 
felAkcW tesire binaen !talyaya ba~ktı 
çareler bulmak fcllı bir mUhlet hını· 

Fi n tı at l ı i k · 
noktadan yarıldı 

(Baş tarafı 1 İncide) 
ınmtakuında bazı Fin mevkllcrin.l 
ve memleket dahilinde bazı yerle.
ti bombnrdnnnn ederek blr<;ok ha. 
sara sebeb olmuştur. Bilhassa Sıı
vohnna'da 14 kişi 61mUş ve on ki
şi kadar yaralanmıştır. 

So:ı 24 saat iı;lnde Finler 20 
Sovyet tayyaresi dilşUrınU~lcr ve 
4 tayyare kaybetmişlerdir. Fin 
hava kuvvetleri Sovyet cephesinin 
geris1n.1 uzun müddet ve müessir 
bir surette bombardıman ~ -
tir. 

Viborg yanıyormuş 
Londra, 2 - Bu sabahki Sov. 

yet tebliği, Finlerin Viborg şeb. 
rine ateı verdiklerini bildiriyor. 

P•ris, 2 - Son haberlere göre 
Kareli cephesinde harp Viborg 
kapılarında devam ediyor. Finler, 
müthiş bir mukavemet göstere. 
rek yavaı yava!f çekiliyorlar. Sov 
yeder, dört gün zarfında ancak 
6-7 kilometre ilerlemişlerdir. 
Sovyet taarruzu Uç istikamette 
inkipf etmektedir. Birincisi §İ· 
mali şarkide Summe Dubura Is. 
tikametint!edir. Sovyetler bu nok. 
tada Viipuri şehrinin ilk evlerin. 
den 6 kilometre uzakta buluyor• 

tar. İkinci t<Jarruz koiu cenupta, 
Semibote istikametinde inkişaf 
etmektedir. 'Oçlincü bir Sovyet 
taarruzu kolu da Viipuri • Vuok. 
sl istikametinde ilerlemektedir. 
Şimdi Sovyet taarruzları ovada 
yapılmaktadır. Nehirler, Sovyet 
taarruzu istikametine akmakta 
olduktan cihetle, tankların yilrü· 
yüşUnU durduramamaktadır. Şe. 
bir harabe halindedir. 

Şehir dOşmelc Ozere ... 
Londra, 2 - Viborg cephesin

de cereyan eden kanlı muharebe. 
!erin Sovyetler lehinde inkigaf 
ettiği ve şehrin dU§mek üzere ol· 
duğu haber verilmektedir. 80 bin 
nüfuslu Vioorg tama:nile boşal . 
tılmış, ıehirde bir tek sivil kal. 
ı:namııtır. . 

lsveç gö ~nlHHerinio 
kumandam 61dü 
Stokholm, 2- Finlandiya cep. 

ıiesindeki İsveç gönülliileri ku· 
mandaru yarbay Dekrlson ilk 
hatta teEtiıte bulunduğu esnada 
maktul dilşmUştilr. 

( Sovyet - Fin harbine dair 
d3ha evvel alınan telanflar 3 ün. 
cü · sayfamızdadır). 

Bulgarlar Almanyadan aldıklarını 
bize salmak istiyorlar 

(Bat tarafı 1 incide) l seyrinde olan bu ttcareUıı daha emin 
durmamuı makaııdlte daha. on gUn bir su.rette devamı ı.unllml§U.r. Jııla-

uzatılmfltır. carların bizden, §lmdlklnden çok faz. 
Bu defa uzatma mtıddeUnl.n pek la. la mal almak ve muk&billnde muhtaç 

sa olması, g5rQ.,melertn bllllln esas- olduğumuz cmUa~1 göndermek tçtn 
larmd& iki taraf arasında mutah:ıknt ı;lrlştlklcrl tc~ebbUsler A.nkarada çok 
olmaamdan ve benllz btUrllmeml~ o- iyi ~aıımI§ ve keııdllerUe muta. 
lan taterrU&lm da b~lerde sona btlc kalınmıştır. 

ereceği anla§ılmasmdan ileri geldlğl Bu h~ta TUrk • Ella müeaseae· 
bildiriliyor. siyle de tomaslar yapılllll§tır. 

Yeni anl&§ma, harpten aonrald va- Macarlar, toprak mahsullertmlze 
ziyete uygun olarak tamamlle yeııt muk:ıb!l manifatura verme:t kabul 
temeller Uzerine kurulmaktadır. HU. elmlııleraır. 

kCUneUml.zle Yunan delegeleri araam· 
dald temaslar gayet aamtml ve hıı.rı:ı· 
reUl blr dosUuk bavuı içinde ccrcyn.n 
etmektedir. 

Anka.radaıJ gelen aoıı malQmat, bu 
hazırlığın ya.km b1r isUkbalde iki 
memleketin ~ya mUbadelcst.nl çok 
ıırttıracağmı gösteriyor. 

Bu mUbadclc)1 kolayla§tlrmak Q. 

zere iki memleketin birçok bUyük 
mUeaseaelcrinln ljtlraklle burada 
kurulan TUrk • Ella ve AUnadakl 
Ella • Tllrk ııosyetelerlnln geni§ tcıı· 

kUAUarlle TUrk • Yunan lkUaat mu. 
nascbeUcrlnln daha .ziyada JruvvoUcn 
mcslndo mühim b1r Amil olacakları 

temln ediliyor. 
Du lkl mUcsscscnln yalnız Ud mem

leketin UcaretUo mc;ıgut olmnklıı kal· 
mıyarnk dlgcr momleketıcrle eşya 

mUbadcloleriml%1 de l:ı?tl~! ettlm>eğe 
çalı§ac:ığt, böylece do"t ve ınUtte!lk 

Balkan memlekcUcrl arasm:1nkJ eko. 
nomlk ~lam, alakrıdar Balkıınlıla· 
rm menfaaUerlne dahn uygun h!r Is· 
llkamet vermek mUrnklln olocağı aıı· 
laşamaktadır. 

Macar!arla müzakereler 
Diğer tarart&n ıcacıı.r dcle;;elcrlle 

Ankıı.rııda ynpıla..'1 temnsbr da bsz: 
gazete.Jcre yanlı§ ııksetmi§Ur. 

Macarlarla yenl bir Ucaret muka.. 
vıtul lm.&alıuımıı değlldlr. Mllzake. 
relerde TUrk • Mncıır tıcanıtın•la •· 
lmı v• satım kablUyetlerlnln artttnl
ma• lmk.&nlan &ra,tmlmlf, normal 

Diıer Balkan 
memleketıerıle ••• 
Bundan bn.:kn. bıubln lbdas ettiği 

gflçlUkler, evvelre Almıınyadan teda· 
rlk ettlğimlz mallan şimdi doğrudan 
doğnıya gotı.rtmek 1mk1Uısızlığ1 do. 
layıslle plyas:ılnnmızla Balkan mcm
lekctıerl arasmdald tCillllfl&rı ısıld!lf 

llrn~Ur. 

Bu nmltııııUa geçenlerde So!yaya 
giden lthnlAt t&clrlcrimlzln bir kısmı 
bugünkü konvlUl3.lyoncı trenlle dön. 
mUşlcrdJr. Bunlar, So!yndald görllş· 

molerden iyi neUcc aldıklarını, Alma.o 
radyolıın, tnı' bıçağı, elektrik mal· 
zemczi gibi b:rçok maddelerin Balkan 
plyasalnrmdllll ted:uik edllob!laceğt· 

nl, bln!U'nalcyh plynııalnnmızda mkm· 
lıya meydan vcrilınlyccoğlııl bir rou. 
lınrrirlmlze söylcml;lerdir. 

Ancak bu mallar Balkan mcmlokel· 
lerlnc fthallndcn sonra memlcket1ml· 
ze getlrllebUccetl.ndı!ll flynt itibarile 
csklslndcn farklı olıı.cn(;ı dıı bUdirlli· 
,yor. 

Bir mn4det evvel ttalynya glden 
lld deri taciri de btJgUnkU konvıı.mıı. 

yonallc gelmlıılcrdlr. 
Bu tar.lıl!!r, İtalyaıian avakkabı de 

rlsl ve diğer kundura mal%emest te· 
da.rlld yolundakt tc;ebbUslertnln mtuı:· 
bet neUce verdlğizıl moınnunlycUe 

l!o.de e~lerdlr. Binaenaleyh dm m 
kmtısı da pe': yakında bn.ftnlye· 
cok:Ur; d&rıllltôr. 

kılmım kararla.ftJnlmlftı. 

toı.e bu munıeı dUu ~.ce J&nll bS 
tam bUlmaktadır. ' • 

Gece yal'.ııınoıuJ 1tlb&ren, Almaıı· 

yadan vapurla ltalyaya yapılacalc 

kömUr aevkiyaUnı lngtıl2. ballrlyeal 
müsadere edecekUr. Bir çok İtalyan 
kömUr vaparlan Holanda Umanlaruı 
da Alman kömUrtl ytlklemekle mq 
guldUr. 

Haber almdığma sllre. Umanları 
.eceyansınJnıı evveı Lt rkedccek oıaı 
ltalyan vapurlanndaJd kömQ.rln< 
Jokunulmıyacaktır. 

Röyter ajanaının llğrendlğtne gllrt 
lnglllz • ltaıyan Ucarct anlqmasmn. 
akdi lçln Londrada mUnkereler faa 
llyetle devam etmektedir, 

ln!,rfltere lta.Jyanın §imdlye kadaı 

\lmnnyada~ ted •-tk etUAi bUttln kb 
mUrU ttaıyaya vermek ve buna mu 
ltab.I ltalyadnn ağır snnnyt ve zit.ıaı 
'llahsulleri nlmnk teklLlnde bulunmu~ 
tur. 

Berlln, 2 - Burada ne~redllen btı 

resmt tebliğde zaferin Almanya tara 
rmttan kazanıll\cnğı Ucrl ııtırWdUkten 
sonra töyle deniliyor: 

"Aakcı1 falk1yetlni iktisadi yenil. 
mezllğtnl mUdrlk olan Almanya şim· 
dl, altmCJ harp ayı sonunda, yalnı% 
kcndisiiıln değil. fakat A vrupanın 
bUtUn genç mllleUcrlnln de bllhe.ssa 
taşlat ltaıyanm sevinçle beklediği katı 
neticeye doğru yUrUyor." 

Cenubi Amerikada 

Bir Alman tilosu 
dolaşıvormuş 

Müttefikler de o sulara 
bir filo gönderdiler 

Montevideo, 2 - Israrla dola§ 
makta olan rivayetlere göre bir 
cep zırhlısite tahtelbahirler ve 
nakliye gemilerinden mUrekkep 
bir Alman filosu Rio.Grandide 
bulunmaktadır. İki Fransız ve 
fiç İngiliz harp gemisinden mü. 
rekkep bir mUttcfik filosu da 
Punta-Deleste açıklarında dolaş. 
maktadır. Bu mUttcfik filosunun 
tn bUyük gemisinde bulunaii 
tayyareler, etrafta istikşaflar ya. 
pıyor. İlci muhasım filo arasında 
cenubi atlantikte bir deniz muha. 
rebeıine intizar etmek llzım gel. 
diği ıayialan ısrarla devam edi· 
yor. Uruguay makamatı bu hu. 
susta çok ketum davranmakta ve 
hiç bir §eyden haberi olmadığını 
söylemektedir. 
ATj11ntıo1n aldığı tftdbir 
Montevideo, 2 (A.A.) - Muh 

temel yeni bir muharebeye mey. 
dan vermemek ve emniyet mınta· 
kasının ihUiJine mani olmak üze. 
re Punta de l'est civarında dört 
Arjantin kruvazörU demirlemİJ. 
tir. 

Ziraat bankası keşide
sinde ikramiye 
kazananlar 

Ankara, 1 (A. A.) - TUrkiye 
cumhurlyetl ziraat bankasmın 50 
Ura ve daha ziyade mevduatı bu • 
lunan tasarruf mudileri arasında 
her Uç ayda bir tevzi etmekte ol
duğu ikramiye kurası 1.3·940 ta
rlhlnde banka merkezinde ikinci 
noter Veli Olusu ile dlğer allika
lılıır huzurunda çekilmiştir. Kendi
lcıine ikramiye tsabet eden mudi
lerden Konyada Fahrlye Ararat 
1000, Fethlyede Recai Cu.hadar 
oğlu l500, Konyada Mehmet Şap
ka. 250, Antalyada Mehmet Ak. 
b:ı.ş, Bahkeıılrde llUzeyyen. EIA
zığdıı. Arife Aydın, ElAzığda Nlgft.r 
Kule. Ermenakta Seyyid Gllngör, 
tstanbulda CclAl, lapartada HUse
vin top, KUtahyada Somar Onat, 
Samsunda Ha .. an, Seferihlsarda 
Seyfi Uran 100 er lira kazanın~ 
!ardır. Bunlardnn b ~ka muhtel'f 
mnhn.llcrdekl 95 mudle de 20-50 
lira arn.smda lkramJyeler isabet et. 
mlştir. 

Bir kamyon bakkal 
dükkanına girdi 

3811 Myılı kamyon Beşlkta~ 
giderken önllne bir çocuk çılunış, 
şoför kazaya meydan vermemek 
fc;ln direksiyonu çevirmiş ve karşı 
taraftaki bakkal dükkfmmm cam
lannr kırmıştır. Zabıta tahkilca.ta 
bı:..c;lamıştır. 

Y enı Neşr1yat 

Yeni Adam 
Yenf AdAmm 270 !net ıayw her 

r.aınank1 gibi dolgun bir oekllde çıktı. 
Okuyueulanmn:a taVlfye tıderts. 

Bir Letonya vapuru kayıp.~ 
l.ondra. 2 CA. A.) - llmal Dentzındt taarrusa uğradlt' .,1 

bildirilen 3 bın tonluk KatvaloJ lamiııdekJ Leton vapurunda#_. 
alınamamqtır. Vapurun imdadına gönderilen motörler vaput'l 
rettebatııu bulamadan dönmlltlenllr. 

Alınan tayyareleri bir vapur kafileıirı~ 
saldırdılar 

Londra, ı (A. A.) - Alman tayyareleri bir lngfllı .aP~ 
lesine taarruz etmişlerdir. Vapur!ardan hiçbirine isabet vu1'ıl • 
dığı bildirilmektedir. Tayyareler derhal uukla3tığı için hı~ 
tayyareleri bunlarla temas edememişlerdir. 

Hitler Ve~s:e gör üşüyor 
; 

Paria., 2 - Bcrlinden bildiri!. 
diğinc göre Amerika Hariciye 
müsteşan Vels'in diln, Alman 
Hariciye Nazın Fon Ribbentrop
la mülakatı bir saat ıürmUştür 
Bu mülakatı müteakip Atman ve 
Amerika eksperleri toplanarak 
siyasi ve iktısadi meseleleri yörü~ 
müşlcrdir. Bu konuşm:ılara Vel. 
sin maiyetinden iki zat ve Ame. 

Sıhhiye Vekili 
bu sabah geJdi 

Vekil buradaki aılıhi 
müeaseselerde 

tetkikat yapacak 

rikanın Berl.n ıefareth•"~ 
murlanndan birlle Alrn•;ı 
ve nezareti iktısadi ~ub r 
iştirak etmişlerdir. 1-Jltl~st 
Amerika Hariciye rn 
kabııt edecektir. ...~ 

(Amerika bariciy• .,,., ı('"~ 
nm aeyahatine dai~ aa..'1~ 
bnıtn tcJıraflar 3 uncu 
dadll'). _/ 

Fransa-Japon~ 
münasebatı. 

Fransız başve~d 
beyanatta bul~cl 

Paria, 2 (A.A.) - :rıt•;;?ı 
ıctcsi, Başvekil Dala~r ,~ 

••, .. ıF~ dan Tokyoda çıkan et'~ 
l!ıhhtye Hklll doktor Hut~ A.I& "Oaaka Mainiıi" gas 'fl1'J 

to bu aabahki ekspresle .Aııkar&daıı milmeS1illerine yapıJal'I ' 
ışehrlmlze ~.ılm4'Ur. tın mühim kıaımlanııl 

Vekil, Hayciarpqa pnnda kendi- k d' me te ır. "•1 
ll1nl karşılıyao lstanbut •ıhhat mUdU· Fransa Çinde c;ang-JY / 
ı1l AU Rıza Ue blrllkte aıhb.ly• da!· yardım etmiyor mu? .il 
realne uğrıyarak kıaa bir mQddel Sualine Baıvekil aıelP" 
m8JJgııl olduktan aon.ra Pa.ruteı~ • • 

vermı~tır. ~ 

ııt~~~:· Alatq, kendtsUe ~rüşen Daladye demlıtir ld ~if,ı 'l 
"- Yunnan şimen I'} 

btr muharrirlınlze kıaaca demlfU.r ki: nın cenubi Çinin hariçle, f 
•·- llitanbulda birkaç gUo kalarak la5lnı temin eden yegaıt ',( 

sıhhi mUesseaatın vazlyetlnl tetkik e d b h d• 
deceğtm ve 90nra Ankaraya dönece- uğunu ve u attıncı·ğırd'J 

şımak için inşa edil 1 Jı~' 
~im. Seyıahatim!D makaadJ bu.adan l· etmek lazımdır. Jap011 0~ barettır. i pr tJ 

Zelzele mıntakalarma lbnncelen tinin sillih ticaretin -Jl~A 
meaini anhy,orum ve otı ff

bUtUn •ıhlıl yardımlar yapılmq ve bu rekellnj makul buluyoriljjJ' 
tcJM<ett~n ıiıhhat ftfbaiile mQU!eam ar". 
otan vatandaşların tedavUert UtmaJ hiç bir ıey nakledilınC bıl ~ 

yecek olursa onun ~111 
olunmuştur.,, kill ol":.td'J 

Vekil, otele davet etUtf bım mhb1 kabul etmek müş ıfıY ~ 
mUeaacseler erkA.nlle IOrUferek iM· Harp ka~kçılığın• ~ f 

maksadile bir korni•Yb"' 
bat almaktadır. 

Müessif bir kaza 
Refik Ahmet Sevengilin 

kızı bir kaza geçirdi 
Vakit rc!lkimlzln umumf neırtyat 

mUdUrU arkada,şunıs Retlk Ahmet 
Sevengllln kw 11 y&§mdald ıraıu, 

dUn müessif bir kaza reçtrmiıUr. 
Şlfllde Hala.ııkA~ıW caddesinde la 

ta.nbul apartımanmda oturan Fatuf 
evlndmı kar§lkt apartımana gitmek 
latemıı ve caddenin lı:llJ1ıam& geçer· 
ken, Pangaltı t.stfkametinden ıeıen 

tramvaym yanından .UraUe çıkan 

2294 numaralı ve to.'.ör Nlyazln.ln lda· 
realndckl taksi otomobilinin çamur 
luk eadcmes!ne manı.z kalmı§tır. Bu 
şiddetli çarpma ııetıcesl.nde FatU§ ye
re dUşmll§, ağ ayağı bileğinden kı· 

nlmış, sol ayağından da yaralan
mıştır. Fat111 derhal Şifll huta.neline 
kaldırılmlf ve bir amellyat yapılmq. 
tır. Arkada,nnıs Re.flk Ahmet S..,en• 
gile tee&SUrlertmlzl blldlrlr •• ldlçWı 
Fatup ıcıı afiyet dlltrll. 

Hava bozdu 
Baılıyan kann birkaç 
gün devam etmesi 

muhtemel 
Blrkao stlndenbert Adeta IIkbaha 

n andıran ruzeı havalar bu ll&baha 
dotru bozulmUf ve yeııidm yatmur 
t>qlamzotır. DUn lifle 07.ert ıtekis de
receye kadar çıkalı hararet bu ııab&b 
yedide Uçe dll§lnU, ve saat dokUZdan 
sonra da IJlfıra inerek yatmur kara 
çevrtımıour. Ayni zamanda hatU bir 
tırt.ına da b8§gösterm1fUr. 

RUzgllr fimall p;ld ı.tıkameUııde 
umektedlr. 811.raU AD!yede ıo metre
dir. Lodosun böyle btrdeııbln poyra> 
la dcğl§IIle.aıl temtı. trrtmanm art. 
mam ve karın blrkao S11n c:t.vam et· 
mcs1 muhtemel görlllmektedlr. 

Bir çocuk kuyuda 
boğuldu 

Fatihte Abdlsubaşı maballeaf:nde 
oturan LfJt!inln 2 yaşndald çoeu
ğu Y(lfar, evin bahçesinde OJD&T • 
kcn kuyuya dllşmUştllr. Çocuk ku
yudan ö!U olaralç çıkanJmıitJr. 
Za.brt.& hhkikat& ~. 

hakkında.ki suale cev•~ .J 
ye şöyle demiştir: . tc ~ 
"- Bu ciheti birlik ııt 

deceğiz. Ben Japony~tı ~ 
!ardan mürekkep bir~ ';J 
vücuda getirmesini te ~ 
tim. Fakat bu tcklifidltıil ·~ 
dilmedi. Fakat başka 0 ~ 1 
de bulunabilir. Vuku• il9'" 
çin bir metod buırna1' 
zaman mevcuttur • ., 

Gördeateki ~~'/11 
tetkik edili~ 

Manisa. 1 (A. A..) _. 

ıasmdald beyeJAıun t1P'* 
tetklldne nafia vekA.l~rO 
Zinµ:ner ve nafla rnUd it 
Yonat memur edflJtlfşt .'.,.ti 
U • • J<tO 
nıversıte re . 0t 
akşam geb1t'J 

Untvendtenl.n eöme.ııtt ~ 
smda Balk&Dlara ~deD ·"':.;! 
mı.ı buakpm r~. 
oekUr. ~ 

Yeni ed6~ 
tefr .kaf111ı 

Kral 
Pozol'üB 

macer'aıeıı 
Yazan: ııı' 

"Afrodit,, ıııO~t 

· Piyer LU11 

I
DiKl-<J) · 

4martpıı.~ 
giinü ba"h~ 
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~.airerek hıçk ırıklannı battaniyelerin 

llbaia çalııtıiından emindim. 
~~ 

ClltaruYurlar haremlerinin arm ı JUqr ~ta ı&lertm ya,anyordu 
hariç,' ıenı; erkeklaw Maamatih onuuJa iJtihar c:dıyor· 

~-'- ed batlı baf'arına dum. O itina ile büyütülmü~ na· 

1;~· 
1Yorlardı. hıf kadında dehşı:tli bir kahraman 

S, ~ daha fazla ta· bk we metanet vardı. karpıa~tıiı 
' \'t batakl ık olmı~an y~· btltiln zorluklara o ufacık kuvvf· 
~ fldin. ık halınde bu ti.e t.Jpkı bir köylü kadın gibi da· 

dı ki Dlü Oy~ bir kanı yanıyordu. Kulübenin dıvarmı 
\'t denı teınadiyen çılgın teşkil eden ta~arın çoğunu o top 

~Ortlq. ha ıler . t:ar81~ı ladı. Artık buakması, oturup din· 
da:~ Yada lld yQa bın ıenmeai için 96ylediğim tözlert
~ bir ih ~ndan hud ol kulak bile aısmadı. Nihayet, kq i· 
-,,... Çlıllt iç tııaz. vardı. Velha· çin tahta _Jarçası toplamak, yemek 
~ ferctı ı:-Yıa, ~ mağ pişirmek giLi daha hafif i~eri yap 
~rtay~ ~ ~. ~utuha mağ .. onu güçlükle ikna edebil 

k .... ~Uiünı k~çük koyu dim. 
~ı..ı üz vakıt daha faz· Kulü"---= d 1 .. k"' .., ~ uauD IV&r an muş U 

~e ben: latırabını atsız yükaeldi. a..Akin aıra damı 
~-~ be~ t~t- yapmağa ıelince durakladım. Dam 
~~ on-.ı 81et yakma :;ı.z dört d; /ar neye yanyacaktı 
tıoL_'"'_IQ ba ça:tıra ıırerek Oamı ise yapacağım malzeme yok 
ı ~ ~n a~ıım tu. Filvaki elimde yedek kürek 
~ emın· ler vardı ve bunlan kiriş 111>1 kul 
~ IÖlilnmek lanabilirdim ama ilzerlerini neylt> 

'~Ullclen . benım örtecektim? Yoswı kullanamaz 
lQ \it bunda&ıelm~tıakkaC: 1nn. Ot ~a. pratik delildi .. ~elkeı 
~ IÖ&!erınan içi tekra• .;anda! ıçın l:Wm:lı. Elımızdek 

btna 1,a<tı, hattı yatmadaı br.uıda hm ise akmala başlamı~ 
tltJcı dt tarlu IÖylt.'dı tı. 

dl.,.._ _A~'-t.i~ni ilk defa iş - Vinten kulübesinin damı., 
1_~, ~ UilŞlnda oturarak deniz aygın poltlarile örtmuş, de 
~her kuvvetli olma elim. 
da ki ~kadar tath vt- Mod: 

~ ~ \'ahıı mwutım· - Etrafta fok halılı ~. dedı 
&..; ba~a bir Aleme Ertesi gün kolları sıv-dyıp avcı 
~ .... ......_._. hia bqladık. Tülelin nasıl kulla 
~ --....ua yatıyordwn ıuldJlııu bilmiyordum ama hemeı 

llltkldet Uyaıuk ka a 0 S ilk dela kendilr- tecril~ başladım. ç fok vura 
L ~ ~ te)'ftttım bilmek için otuz Jifek yaktıktaı 
~ dUtüncı .onra avcı.ılı Olreninceye kadaı 
1\\ I,_ ı,...__ • Um. Bö)•le c:e .... ı.. .. -..ı:ıin bit.eceX-ine kanaat 
~ -.q Yeni bir tecrü· .,.._._ • 

1 •~- -· hakk ııetırdim. Ateş korlarını nemli yo 
bı.~ın ı vardı 

~ ~--.ntın 1-caklamurı ~la ertesi güne kadar muhafaza 
o~ ~.uıtwn. Paramı avu· cı:mltmft keşfetmeden evvel a~ 
~ -·-~ tıı llll idare ttmı§lerdi. ~ 1'fn ııek11. ftaı*-kulla.osıw 
~ · '11.ıc. bh ftıesuliyet da tun. Kutuda ancak yüz kadar fi~· 
~~Kendi ken· ğimiz kalmıştı. Nişancılılımm i~ 
~ -.::'Qı. ~.anCflk Ghostt<. yaraımyacak kadar fena olduğunu 
>\ı..._~~ i ıse başka biri· anlayınca: 
~ili 11 

de omuzlanma - Foklan IOpa ile öldilrmelı 
~Yordum. Ve bu yiz, dedim. Fok avcılarırun bun· 

..._~ 1etlerin m bftyO· dan bahsettik!erini çok ifittim. 
-,... ~ danyacta leYdi Mod ıtiraz etti: 
~ S _ ~ - O kadar süzel bayvanlu ki 

a.. _,,,_ onlarm böyle vahtic:esine 6ldilrülmc 
ı,.,__ • ~ 84ası,9 demektr leri d~ ti.le fenama ıidiyor. ""' s ir kulübe yap- Dolrudan dolruya temasla 6ld0r· 
~ ~hafta çallfbk nıek YUl"lm.ktan çok daha hun.'aaı 
'-111» -- unr etti.O ca sibl pliyor bana. 

Yan ellerini 16r- ( O...mt ..... , 

lf A B I!: R - Aır.a111 Posta• 

'''enot1t't·• _..., ...... •.ara tracr'HI ........... ,...... ~ .......... 

............ .., A&i.-11 .. ,r--
- • ·~ - • w ... : ....... Seven !'Iamlunun aizından çıkan alevli ailih aeainin 

gökgurwtüsu aııbi pallay atı ıord ·adamJ delıteUc 
)'erınden uçrl!-tma)'& kin geldi. 

Macit Tahiri ~zamandır ıör . 
mcınıflım. 8ıribmm~ mstep 111. 

n&ı..a u.W. UUWIUf, hukuk lahdin · 
wı~ bcı alJCı yapıru~ ıiendcr~ he 
OM:U bemeo bet ~ l>iflbuimı&. 
&c bul~u~. ııonra birdt:nbire ha. 
>•l bw .11.yaruu,u. o viliydld • 
den birinde OUCA:rlık ılm1~u. Anı 

ıwa lstanbula celıyor. birkaç gürı 
llıilüııle buJu~rak eski hatıraları 

auıywduk. t'ak.at on itile oluyor· 
du ki. biribiri.miJi ıörmemittlk. 

Goril adam şimdi qaçtakj da 1 mak niyetindr delilım! Fakat ""'° 
ıuuıı ustwıde uru tu.U lupkumw de bana tenalık yapmayı aklından 
~lMleıııe dehıtetle yıuum~ bak· ,eçumemelımı! 
u~ıa olan ~~ acı;ımııı.a, hayıd Ura • Saha koca kıllı yumrukla· 
~ıude: 

- Maharol ne var? neye balır
J&nl CiN. 

üocıl adamın Maharo .Jedit. 
avallı ağaç adamı uµıyerek, auwı 

urnaklı pannque tknı &<»lt:rdı: 

- ~ • bwıcan • hıarul 
Jıye baiırdı. 

Yanı, e:ikı bintçede meşhur btr 
JarlJı me::;eli söyıuyuıdu kJ ma·ıa· 
:.l \şeytanın elınde yıldırım var
<lırlJ dt![Ilektir. 

Bu ım, Mabaroııun neyi kas
Jt:ttığını pek aıılamadığı baıde_ 

ıı:oru adam Weı ınde IA::iınnı ıös

lt:tdı. liorıJ adam urkerek ıecı \l: 
~ı.dı vt elımde wttuğum tabanca.· 
ıa hayretle bakU. 

i''ilhakıkaa bu dev adam beni ~
~çtan aşağı ~"t'kukk ı~-ın ayllkla· 
. uru tuLm~ olııaydı, kendı~iıll" ıı· 
tcı ıstemez ateş etmek ınt:Cbwıye
u nde kalacakum. 

Maamaüb bu korkunç adamın 
~oıunü kork.utmak ıçin bir ıo ..:· 
• ı~ yapmak mecbunyetini hiMet· 
~ım ve tabancamın namlusunu ba· 
• aya çevuerek bir eı atq ettim. 

1'.amlunun ağzından çıkan alev
ı sılAh sesinin gökgilrWtilsü cibt 
µatJayı§I goril adamı deh~Ue 

1 erinden sıçr.ıtmaya klfi geldi. 
Dev adam y~ yarm. metre 

.ıavaya sıÇTamlf ve gözleri Adtta 
~ovuklarından dı~anya, uğnyarak 

.~~a davranmı§tı. 

Fakat benim bir el hareketim 
.ıdamı durdurdu. 

- Dur! bu yere &itmel dedim. 
Bana deh~e bakan koca ada· 

ma tatlı bir teeb&sümle de gWum· 
:iedim. O, bennn evveli. hıntçe ko
nuşuşuma hayret etti. 

Fakat namlusundan duman çı· 
kan tabancama hfill §eYtan gör
müş gibi bir korkuyla oa.cmaktan 
kendini alamadığı için yanıma 
yaklaşmaya cesaret edemiyordu. 

- Senin ismin Dedir? diye !Or· 
dum. 

Dev adam hA1l tatlan bir hal· 
deydi. ~m pşkm: 

- Ura· Saha! diye bomurdan· 
Jı. Ben tatlı bir !eSle: 

- Ura· Saha!! dedim. Benden 
korkma! Sana htçbir fenalık ya,-

nıu tWDalfll • .SOo der«e biddd a 
,ıııdt ulcJutu cörutuyurdu. t'akal 
qa; adaowun leryad.ı ve tabıuı· 

~anın korkunç pauayışı, onu tud· 
ddıoi IOC'la zaptelme)'e meı:l 'UI 

eunckıc)'di. Onu timdi böyıt birdcoblre tu. 

Ben, tekrar: ~&a ıoruncr f811rıp ~tık. 
- Ura· :Naha! dedim. S6)-tedik· &Xyul u cadd~Dde, bt~ hayretJt' 

leriml anlıyor mu.unl t:Qer t.ııaa bakanlara et>cmmıyd verma)'erek 
bır tenaJık yapmaya kalkı~arsan btrıbirinıizi kucakladıktan tonra 
teni yıldırunla wruruml t'akal, Macit. l:.tanbula bır oıumobil al 
emın ol ki ben sizin hiçbirinllr mak mıksa<liıt aeldilini, karııu -
bir fenalık yapmaya ıelmedıml nm Mersinde kaldJlım haber veı· 

lJra ·Saha ben;m &ath bir a.: di. 
konupamdan yavaı yavaı kendi· - Vemtlf benimle beraber yeı 
ni toparlamak imklnını. ~tu. ıiin. dalım. Senıole aki ~urala. 

Goril &özleri &ibı kat kat olau n tueleril. VeJaıu! l.ıanbula ıe
cözkapaklarını oynatarak yüzüme Utıin de beni aramawa ha? Nt' 
dikkatli dikkatli bakıyordu. ıse lwluruma aUcUim. Mapllah 

- Sen. dedi, buralı delilsin! ıilhhauni yerinde pQyurwn. Ha 
- Hayır, Ura· Saha. buralı dr tin nklin de yerinde. Allah ver. 

llliml sin. ocomobiller alJ1U'llllll 
- Dilimizi nereden biliyorsun? - Hamdoltun halim iyi, bed. 
- Ben buralarda uzun zaman bahtım dem•.iim. Epey para ka· 

yafldun.. öğ:endim.. ıandUD w itten çekildim. Menin· 
Ura ·Saha kılll pençesindekı dt &ibe.I bir evim, balım bahçmı 

ok yayw havada· daire teklinde var. Çocuklanııu evlendirdim. 
ıez,dirip ormam ilBtd ederek: hepsi !İle:>ııt... 

- Sen bu ormana nasıl &eldin? - Tebrik ederim. Çocukl•mı 
diye IOl'dU. kaç )'111nda? 

- Buna niçin baym ediyonun? - otıwn. )'innf dkt: bmn 
Te5Bdillen ıeJdiml Sllin onuaıu· yirmi yapnda_ Çocuklarımı ıenç 
ruza başka insanlar ~ mi ki? evlendirdim. 

Ura • Saha birdenbire koca kıl· - Ben. biribirini tlYmek 11fti. 
lı elini hiddetle aöliOne YW'du. le çihlerin genç eVlenıneleri taral. 

- Gelemez! diye ~rdı. tarıyım. Bu sayede insan saade • 
- Neden? Sisden korkusundan ti tatmak için bol bol vakit bula 

mal bilir. 
- Hayır! Fakat bu orman )'er· - Ben de öyle dOJilnüyordwn. 

alUDda bir ormandır! Dediklenn gençler için iyi, lakat 
- Yeraltmda mı1 · oııJarın ana v.e babalan için? 
- Eveti - SeniD vaziyetinde okiuiu si· 
- Güıel. Ura ·Saba.. Ben dt- bl. tim' çocuk.an lllllUl bir evlen. 

uın ornıanın yeraJLında bır or· me yapmı§larsa ana ve baba ço • 
man olduğundan lilPbe etmektey· cuklannın saadetlerini ıörerek 
dim.. lJandl .Upbem yerinde unıı mesut ulmllr w ~ ~-
tsı.uaya nası! cırdığıme &elince, ter. 
Uıa ·Saha. bwıu ben de pek bil· Arkadapm içini çekerek mu -
mıyonmıl kabele etti: 

Ura • Saha hlll whli bir bay· - Hiç de öyle delil. kardefim: 
van düşmanlığile gözlerimın içillt' Ben mesut delilim ve maaleseı 
bcwyordu. Birdenbire: istirahat da edemiyorum. Bitlkis 

- Sen yalan söylemeyi biliı i-ahatmı ~arını evlendikten 
misin? dıye sordu. :t0nra kaçtı. 

GaYrlihtiyari gü:dOm. lhtimal · - Tuhat teYI 
kı bÜ dev adam. bazı inııanlaru• - Bırak da sana derdimi döke. 
yalan :iOylemeyi bilmediklerini ve- yiln. Karım, tevkalide iyi bir an· 
ya öArenmediklerini lallDetmU&e) ne o!du. ba)'alUU çoc:uk1arına ru 
di 1 letti. Oalarla &Jlr&flyol'. İfİ IÜCÜ 

- Ben mi? efendim. Elbette ya onlan himaye ve terbiye etm...-k 
lan söyu:m.:yı bilırım! Fakat senin olu)'Ordu. Bu esnada. iııe beni ra 
le yalan konu~ya bir mecbu.i· hat bırakıyordu. ben rahatta idim 
yetim yo~! Çünkü senden kork· Anlıyor musun? 
marlıiımı görüyorsun! Korkum ol· - Pekiyi anlamlyorumt 
mayınca da ni~n yalan söyliye - Şimdı arıhyacaksın. ç.ocuk. 
yim? lanmıı evlenince kanm issiz kal. 

Ura • Saha bir benim, bir de hA dı ve vakrt geçirmek için benimlt 
il tit.remekıe o:an ağaç adamının mtlau1 olmaP balladı. 
yüzümüze bakarak bir müddrt - Fena mı? Karısının kendJsi· 
düşündü. Sanki sö~·Jediğim ~ le ~ul olmadıiım söyliyeıek 
ınanmak istıyor ağaç adamınm da az mı erkek şildyet eder? 
~delini bekliyor gibiydi. - Onlar saadetlerini takdir • 

demiyen zavallılardır. Sunu da 
Bu hareketleri, bu korkUnt bil ki. karım çok iyi bir kadındır 

dev adamJnın ne kadar basil dil· Bir çok meziyetleri vardır. Fakat 
şün~U ve ne kadar saf oldutunu benimle çok wıa alakadar oluyor 
,;ö.;termekteydi. had kOçilk bir çocuk tellkki edi. 

- Ura • Saha! dedfm. Benim yor. Beni tavsiyeler. nasihatler'.e 
yalan söylediğim:len niçin şilpM tJoluyor. ihtimamlari1e öldllrO . 
ediyorsun? Neyi giz:Jediiizni zan· ·yor. Kendimı QşütmmY.len. çok 
nediyorsun ki? Benim bu ormana yememden, çok içmemden 6dQ ko
yalnız geldiğime inanmıyorsun? puyor. Evet iyi kadın, bunu ka 

ATJmer BalJıu a&ntleılae ltt.lnk .ıeeek eldpler dlB -' 11 .. 
Taksim •Cumlıurlyet auJJ ...... ine merulıııle ~leck koymaı;lardır. 
8-.mtmbıde &llftıHller meıWınclen 90IU'a IJlr arada 16r0Jmektec11r ... 

Ura · ·Saha omuz1anna kadar buı ettim, ama bu kadar iyilik dt' 
sarkan U1UD kmn:Jk saçlaruu sil· fazla.. . 
kefek bir yabani domuz hoD)u.'1u· Tekrar içini çekerek i1Ave etti· 
siyle: - Hepsi ba kadar olsal 

iln Tokatllyu otelinde toplan. 
qtır, Kongreye Ahmet P'etgerl 
rlyuet etmlftlr. Diğer milletlerin 
'mlr81ıbulan da kongreye fttln.J
·tmııslerdir, 

Kongrede eül zabrtlar okun -
mut, ft bunu müteakiben Tilrkl 

llal Reisi A.bdillbaHk Renda'ya, 
BqvekU Refik Saydam'• ve Ma. 
:-etal Fevzi Çakmak'• tazim tel· 
'tl'&flan ceJı:ilmeelD8 lwar nril • 
mJştlr. 

- Hayır! inammyoruml diye - Daha ne var ki? 
bomurdandL - Ustelik kıskanç da oldu! 

- Ha! Hay Al~ah belAsmı ver· - Eskiden kıskanç delil miy • 
sin. şimdi akfıma geldH diye ba· dl? 

twı lenahldaım aıı.a:.ıdu diyen • 
ca ~ ue ~ u *'Yi~w~ıerl 
ı at.~caM. oa~ ou ı~ı ouna .. u~uı

.Jan n.-ım k..:ııdı::ııne t:n mU;\,un • 
UICl bu ~~ u.aıak ka~ıçlı. 
61 bu1<1u. .t .. c:ı lıaıune dıkkaı t:di • 
,ur, tı.:ı 1ııLu~ yen .:vvcıcıt:ıı oğ
,.~ ve bumek ıstıyor, IOkaAta 

""~ çevmp bır kadına bakzııa. 
uu en büyUk bu cu.ruaı sayıyor. 

liıhrsın kı, ben pek lewi adam 
\Jcgılundır, &ak.al ıeua bır huyum 
varuır; lual.Çly ımdır, ı.:nbıb edi • 
.mı ,eyin Mkıilru y.aparun. Kııikanç 
ulmıyan bır l:adııu aldatmak bel. 
a.ı hı~ bır zounan aklıma lt:llDeı .. 
ıh. ~ın ~~ bır k.aciıoı al • 
Ja~ \jOk JeV!w bır İf &ıbi &e e 

.ıyur banal Onun, yakalarrpk açia 
ıwrdutu tuzakları a~ o)'UB. 
l•u mı bup çıkarma1' ıpor cıbl 
Uı&W bır ~)' 1 

- lJcmelı. kamu aldatıyonunl 
- Maaleıel evetl Maaleie& dt-

,rorum. <;ünkü işin hazin tarafı 
ı>ıaLıbı karınu aldatma fiilınill 
~ için eileocelı ulmanı.;umJar • 
~ülmel lıwan ellisini qtık\ao ııon
ra rabal ve sakin bir. bayat yıqa. 
mak ılliyor. Yirmi bet sene eY\0el 
karım kı$kanç dql.di. ıımdi bir 
dıfi kaplan &ibi- Bu &ecikmıı kJI 
kauçbk pyritabii ve aym uman. 
dan 1Wünç bir IC)'l 

Tekrar ediyorum. karım fena 
bir kadın delil, biW.ııa çok iyi_ 
Fakat beni çuk, haddinden tazı. 
Üleriml diklat4rcır d•rek RVi • 

yor. Onda mutehakkim bir hıma. 
ye w ,efkat &Ostertne ihtiyao var. 
Bunu Çoaıklanna sarfedeıne% o _ 
tunca beni himayeye başladı. 

Me&ell ben aiır suret~ hasta 
düpem. yataAa mıhlanıp kalııam, 

bana gea ıündilı ihtimam göe • 
termek mecburiyetinde bulunsa 
Meta dünyalar onun .olmuş kadar 
sevtnecıek. Beni ne derece ve nual 
teVdilini an!ıyormn ya? 

Uf ~ diye arkadaprıe bir 
çare IOsterdim: • 

- Bir fikrim nr dostum. ('o
culdannJa konuı. kanru bir an"· 
vel bilyük anne yapmap 13> ret 
etsinler. ı 

Madt Tahir başını salladı: 
- Onu ben de dn,ündüm ye • 

gine Omidim bilyilk baba c!.mak• 
tal 

Nakleden: F. KARD'!Ş 

Afrika 
fütuhatı 

c.&r lllG.ttamlrler, 8er11Y- pefla. 
c1e kOfaD ııeyyahlar Atrikanm ca u,ı. 
blne kadar Dutua elmiflerdir. LMnp 
tonwı, Bt.&nle)'ID ı.tmleri Atrlka t&ıi
blne eözWmea blr tarzda '-ibda'. 
P'akat aıu caetm kıtanm aahlllert ba-

len ~gal edilmlt lıulı.nuyor " ıım. 
dtden medeni bir m!lleUn bayratı 

Atrikanm gGbeflDdekı Kongo AhU· 
lertnde ~or; bunUDla beraber 
Atrtka yeniden feUaedllmete muhtaQ
tır. Y&lıuz bu det& valı§l kabilelere 
k&rfJ detu. C&blate kaİ'§ı, fU'ld M,. 
rlkada. PortekJs mllatemlekesl Uma. 
m o1IUI Lourenco lıılarques fe1U1 aa... 
keZI butaneaine mensup Dr. Alberto 
Soeiro tarafından ahJren wkubulaa 
tebllgallan çıkan hakikat işle budur. 
Malarya. mUalamlrlertn ve yerlUertn 
kuneUnl atmdnıhtı lçbl, Dr. SoeJro, 
sıtma mwıe.an1 Atrlkade baUI muk• 
tul e mO,kW kulyıolerden b1rt 411-
ınal& bere telAkkl edtyor. 

a.nıcet YenlD ld, Malarya ne ml
cadele ederılerin, tabii bir m&baul .. 
ıaa klDlll gibi lludretıı bir müttefik• 
lcrl, ruıa .,lmak o.re. cemiyeti ak
vam 8ltlDa lcomb7oau gtbt bir istinat 
;Ablan nr. lıte bu komisyonun L&Y. 

ll)'981: Sıtma tnevalmlnde berıtın. '° 
l&Dt!gram kinin aJmm&lı; bu miktar 
t11111&bl79t b&llnde, 1 Dl T raıı mlld
detle yevmiye 1 Dl ı.ıo srama 11-
kanlmabdlr. 

ve Refslcumhurıma, Romen ve 
Yunan KrallarUe. Yugosla• htı. 
kam.ti ...... -. Blb& KDlM ıı.-

Bundan eonra 1941 .eneef Bat. 
kan gOre1t mlisabakalıırmm ntte • 
ie YRJITlecat!l bal·kmds trlhiJcıtll· 
mtıı n bu hususta ve.rlleeeJı: Jı:A
rv gelecek puaıteal topluıtmD& 
tılrakJlmllbr. 

lırdmı. Evet. evet. hakkın var.. - Haddinden faıta kıskanç de. 
Ben buraya yalnız ıt~lmedlm! Ya· fildt, ,bird~nbire lmkan~1aştı! Es· 
mm:ta bir de Hintli adam vardı. kiden, çıocuk'anmu evlenm~!!n 
Cavadi imninde bir Hintli adam! evvel onlarla ~. kıskanç · 

(Dau wr) 1 ilk aklaa plmiJGldu,. lpislik bL ,,.._._._._. .......... 
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Bıçaklarıri en ucuzu· ve en- iyisidir. 10 adedi 25 Kuruş .. 
Hasan deposu Bahçekapı, 
Beyoğlu, Beyazıt, Kadıköy, 

tramvay durağı karşısında. ~ ubeleri : Ankara, · KarakoYı .. Beyoğlu 
lJsküdar, lzmir - Kemeraltı, Es k işeh i r istiklal caddesi No. 

Askerliğe 
davet 

Bcşiktaı Aı;kerllk Şubeelndeo: 

1 _ Bu aene Askerlik çağma girip 
Uk yoklamaları yapılmakta ola.n 336 
do$ıJmlulıı.rla Aakerlik kanununun 
taritatı veçh!Je 311 doğumundan 331 
dahil doğumlu ihtiyat eratın da yok
lamaları ııube merkezinde yapıl&

caktır. • 
2 - Yoklamaya ' Hart 940 P &

zıı.rteal günU b&§lanacaktır. 
3 _ Yoklama Pauırtesi, Çartam. 

ba, CUma, gUnlerI aabah aaat dokuz
dan on ikl öğleye ve öğleden 90nra 
saat birden a~am saat on yedlye ka.. 
dar yapılacaktır. 

' - Ha.ngl doğumluların hangi 
günlerde yoklamaya gelecekleri bir 
ııate 11• Beşlktao kauı kaymalc:amlıfı 
m&kamma ar:ı:odllmt,,Ur. Şubede t u.. 
la lzdiham olmamak üzere yoklama... 
ya geleceklerin hangi gUnlerde, hangi 
doğumluların gelmeleri !Azım geldl
ğlnln nUfusta kayıtlı oldukları ma
halle rnUmusillerlndcn tiğrenilerek 

nUfua hUviyet cU.Zdanı ve aaker1 ve.. 
alkalarlle göaterllen günlerde ~ubeye 
&'elmeleri. 
~ _ Bu yoklamalar& §imdlye ka

dar aakerllk muayenemnl yapt:rrma.
mlf ve aakcrllk ödevini yapm&mlf 
yoklama kaçaklarile emaalleri ukere 
aevkedlldlği halde §Ubeye gelmlyerelı: 
bakayada kaimi§ ve askerllk öde'f'lnl 
yapmamı, bakaya eraUa nlltu.I atcı_ 

llne kaydedllmeml.ş saklı er&tın da 
muamelelerlnl tesblt eturnek ve u... 
kerllk ödevlerini ynpmak 'llzere §Ube
ye gdmeleri ve gerek bunların ve ge-
rekse lhUyat erattan rsubeye gelml. 

• L 

Güzelliği hem yaratan, hem 
tam amlıyan 
bir iksirdir. 
Bu güzel çehreyi aydın! 
latan gUneş, şUphesiz, 

inci dişlerdir. LA kin·' 
o dişlere can veren de, 

şllphesiz., 

'' Radyol in,, dir 
Siz de ayni gUzelllğl 

elde edebi li rsiniz. Fa-. 
kat bu nun için ilk şart 
sabah, öğle ve akşam 

her yemekten sonra 
gUnde 3 defa 

• 
ı 

ile dişlerinizi . fırçalamaktır. 
. . : .• _:..- Hıı: ....... ' . ' . ~ 

yenler hakkında kanunt ceza tatbik " ••• 
edileceği illn olunur. B Dl • ...... ıı... 

BlRtNCl SINIF Dr. OAFEB TAYYAR KANKAT 

--~ 

2 - 3 - 940 Cumartesi 

13.M: Türk MIWğt, l -
Okuyan: Mefharet Sağnak, Melek 
Tokröz, 15.15/15.30: l{onuşma: (Ka... 
dm saa.U) 18.00: Pro&ram ve mem
leket aıuı.t e.ynrı, 18.05: MUzik: Radyo 
Caz orkestrası, 18.4.0: Konu~ma (Yurt 
Bllgt.ııl ve Sevglai), 18.55: Serbest aa
at, 19.10: Memleket saat ayan, Ajans 
ve meteoroloji haberleri, 19.30: TUrk 
Mllzlği, Çalanlar: Vecihe, R~en Kam, 
Cevdet Kozan, Re:at Erer, ı - Oku. 
yan: Muzaffer llkar; M'.u.zafter Se
nnr, 20.10: Konu:ma: (GUnUn meae
leleri), 20.25: Türk Mllzlği: Faaıı he
yeti, 21.15 .MUzik: KUçUk orkestra, 
22.15: Memleket sa.at ayan, Ajans 
ha.berlerl; ziraat, Esham - Tahvlltı.t, 

K&mblyo - Nukut borsası (Fiyat). 
22.30: Kon~ma (Ecnebl Dillerde -
Yalnız kıaa dalga postaaile). 22.30: 
MUzik: Ca1Jıand (Pl.) (Saat 23 e ka
dar yalnız uzun dalgıı posta.ıile) 

23.25/ 23.30: Yarmld progrnm ve ka
pamt. 

~ERİR TtYATROSU 
Oram Kısmı 

Aknm 20.30 da: 
O K A DIN 

• • • 
Komedi kısmı: GUndt.lz 14 te: Çocuk· 

Tiyatrosu, Alqam 20,30 da : 
Herkes K endi Yerlndo 

-:-0---
mtrt:mQ • ll,\l.K O P JtRF.Tt 

Bu akşam 9 da 
Zozo Dalma in 
Şark Opereti 

(llnllmc) 

XU\ '.\RT JlJHlLESl 
S l\fnrt ~lı ak5:ı.nıı 9 tl.ı& ÇeınberUı.a, 

Slnemnsınıla BUl"ÜJ{ S.\.S'AT g-c<·eıd 
l _ Şehir Tiyatrosu Tarafından 

IIlndlsbn Ccvld: Tekmil kadro 
2 - Halk Opereti San•atklrları 

tarafmd n Leble bkl H ur Hor 
Ağn - 'Nuvartın i~Urll.klle 

(Ka~elll Orkestra~ı) 

3 - Varyete Numaralan. 
TEL: 22513 

ALEMDAR Sineınası 
1 - Cebelüttarık 

Casusu 
~ - Kaçakçılar 

Ce-rrahl, lnlr, nıft6 , .,...~tik, Kadın do6 .. m busu"I hastanesi 

Şişl i Cerrahi Kliniği 
Şlşll meydanı No. 201 Tel : 80048 aaba.hl&n 8 elen 9 a K. meccanen 

~ -- ~ 

ıstan bul aeled iyesi 
ilanları 

Tahmin llk 
bedeli temin&t 
700,00 52,150 

150,00 11,25 

üskildarda Hıı.clhe.,.nahatun mahallesinde vapur iııke

lesi •oka,l\tndl\ 22-2•·28 No. bina enkuı 
Aksaray yangın yerinde Meaihpa:a mn.halleslnln .Ak
ııaray cadde~lnde IJ6 mcı ıı.dada 9H haritıı. numaralı 
ve 20,00 metre murabaaı sahalı arsa. 

Tahmin bedelleri llc ilk temln&t mlktarlan yukarda yazılı enkaz ve ar
sa satılm&k Uzere ayn ayn aı;ık arttırmaya konulmuıtur.Ş&rtnameler 7.&bıt 

ve muamel&.t mlldUr!UğU kaleminde görUiecektlr. lhale 12-3 9•0 salı gUnU 
aaat H te dalmt encUmende yapılacaktır. Tallpl,rln ilk temlnat makbuz ve
ya mektuplan lle ihale gUnU muayyen saatte dalmt encllmende b11lunmıı.lan. 

'{14.71) 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

Cinırl Mlktan Mııh. B. '/,- 7,5 teminatı ckslltr.tf' 
Lir& Kr. Llra Kr. fCkll saati 

100 klloluk tuz 
çuvalı 100.000 adet Pazarlık H.30 
Takiometre l .. 750, - 56 25 Açık ek. l{).~0 

l - Şartnameler mucibince yukarda cins ve miktarı y•ıızılı 2 kıılem e~:,·ıı 
hlzalnnnda gösterilen usulleri!' satm almacaktır. 

II - Eksiltme ve pazarlık 6-S 940 çar~amba gUnU hlzahı.rındn yazılı aant
lerde K&bataşta levazım ve mUbayant şubesindeki alım komisyonunda yapı . 

lacaktır. 

III - Şartnameler hcrgUn sözU geçen ,ııbeden parasız aırnnblllr. 
iV - lstcldllerln eks!ltme tçln tayin edilen gUn ve saall!nle % 7,5 gth·cn 

me paralarlle birlikle mezkör komisyona mUracaatlan illin olunur. (16:111) 

... , . -.. -eı"(·~ . .. J ·t: . • . . ..... t. ~ . 1 ~ .. • --&11~9 

VAK 1 T matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştzı 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizği i~ leri nlır. 

...... •, .... - . ımmııı .............. .,.. 

BAS 
DiŞ 

NEZLE 
Romatizma 

Nevralji 
Kırıkhk 

Kurtuluş 
Fukaraperver 

cemiyeti 
Ana nizamnamesinin 26 mcı rnau

dcsl mucibince, 10 rnarL l9<1.0 pazar 
gUnU saat 11 de Kurtulu§ Sata mey
danı 80 No. lı merkez idaresinde se
nelik umumi heyet toplantısını yapa. 
cıı.tmdan, kayıtlı azaların gelmeleri 
r kR. olunur. 

İıla.re H eyeti Relsi 

R UZN A.'1E MONDERP:CATI : 

1 - Geı;cn heyeti umumiye zaptı
nın okunmaııı. 

2 - 1939 sen!'sl idare heyeti rapo-
runun okunması. 

3 - 1939 aeneııl nı:ıll raporu 
4 - 1940 11encsl mn.11 blltçe ta11dlki 
~ - 1939 senesi he.s:ıplarının tetki-

ki için mU!ettlşlerinln tayini. 
6 - Teklifler ve lstlzahlıı.r. 

'1'1ie:l*m» ••••ı:.ııcııs;:mmm ~ 
Mantralı muşambalar, istor- ı 
lar, perde için tüller, duvar 
ağıtları. yatak çarşafları, 
·ünlü ve pike yatak örtüleri, 
1 ve yüz havluları, velhasıl 
::frişata a it bilcümle malzc. 
,eyi BAKER MACAZALA
!INDA h er yerden müsait 
şartlar ve ucuz fİj'atlarla 

)~ula bili rriniz. 
7 EM 

ı::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::: 

~ * 9 Göz Hekimi :: 
:s :ı: 
!i Dr. Murat R. Aydın~ u i: 
•!:Beyoğlu • Parmalcknpı, lm2m !f 
•1 ıokak No: 2. T el: 41553H 
:lM l .. I" .. X :: uayene ve ıer tur u a-oz ! 
::ameliyatı fıkara İçin parasız .. •• " :: u :: 
&r.: :::: ::r.:::::: :::: : : :::: ::: :::: ::: : : : : :: :aı 

T. iş Ban kas ı 
1940 K üçiik Cari 

1-l csaplar 
i kramiye Planı 

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

12 21>0 .. = 3000.- .. 
40 100 .. c: 4000.- .. 
75 .. 50 = 3750.- .. 

210 25 .. - ~250.- .. 

Ke~idefor: t Şub;ı t , 1 Ma_ 
yıs, 1 Ağustos, 1 lltinciteşl'İ:t 
tarihlcrfrıdc :;~pıh. 

ve bütün 
ağr·ııar lnııı 

derhal 
keser 

lüzumunda 

günde 3 kıı· 
şe alınabilit· 

~~· '---------


