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m.ı~ ı \t' ~l\il lıir ~ı:ıııkinlıı top tııllıııl ~ :ıı,.,ı •<irtllııJıır. 
,(Yazısı 4 üncüde). 

zam 
Bir buçuk milyon lira 

tahsisat ayrılıyor 
Arıl<Ull, e (Htı~U i) - Eski -tekıı.-

t;:VJ;?z114!/!U!1 

Amerika müttefiklerden arazi 
satın almak istiyor 

\'aşlııgfon. C (.\, ,\,) - Ayandan Rcynauld, merkezi .Amorlkada
ki lngiliz mi.istcmlckclcrinin satınalınma:sx hakkında bir kanun layiha .. 
ı;ı tevdi etmiştir. Ayni mıntakndaki Fransız müstemlekelerinin de sa 
tınalmması için ikinci bir laJihn tevdi cclilcccktir. " 

İngiliz BaŞvekili Kralla görüştü 
J.onclra, G (A. A.) - Çc.mbcrlayn, dün nkfinm sarayda kralJa. 

uzun bir görü§mC yapmıı;lır. 

Yugoslav Ticaret 
Nazın 

Berlindc Alman harici
ye nazırile görüştÜ 
Bcrlin, 6 (A.A.) _ Hariciye 

n.azırı von Ribentrop. Yugoslav 
tıcaret nazırını kabul ederek ken 

d~~i~c Alman kartalt nişanını~ 
..................... ·-··-····· ·-··---·· .. ·--.._..... buyuk ko~d~nunu tevdi etmiştir. 
~"istanbulda büyük imar hamleleri yok~ur. Alı- . r Alman ıstıhbarat ajansının bir. 

~nan 5 milyon liraya dokunulmamıştır. Paramı- ! mümessiline beyanatta bulunan 
· d h · b d • • :ugos~av ticaret nazırı, Alınan : zı a a müsmır ir şekil e sarfettiğimız ıçin : ıktısadıyatı ile Yugoslav iktısadi-
i muahaze edildiğimizi görerek mütehayyir :.~ yatının yekdiğetini itmam et .. 
ioluyoruz,, mekte olduğunu ve iki memleket 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -........... a~asındaki mübadelelerin hayati 

l"lk korunma tedbı"rı· ahşap bır~ mesele teşkil etmekte bulun-duı~unu söylemiştir. 

mahalleleri ortadan kaldırn1aktır 

1 
Vali ve belediye reisi doktor Lilt.. I Vail \"C belediye reisimiz sözlerine 

Yugoslavyanın bitarafhğından 
b:_hsedcn nazır, bu bitaraf
lıgın kendileri ile ticari münase • 
b.~tlerde bulunmakta olduğu bü • 
t~n ~memleketlere tatbik cdi~me _ 
51 l~zı~gelmektc olduğunu ilave 
ctmıştır. 

ti Kırdar, üUn İstanbul gazetecllerllc §Ö,YIC başlamıştır: 

bir konu§ma yapmıştır. Liltfi Kırdar, •·- 1t!ndc bulunduğumuz dUnya 
şehirde yapılan ve yapılmn'k !stenlr· (Devamı 4 üncüde) 
kcn harbin ihdas etUği vaziyet dola· -------------------------.:. __ 
yıslle seri bırakılan işleri birer b!~r • 

izah etmiş, bu arada imar l§lerlnden 
C\"Vel lstanhulun pasif korunması tcd 
birlerine ehrmm!yet verilmesi hak
kındaki rnUtalea ve temennilere cevap 
.•crmlşlir. 

-------,--------~ 
f Afrodit davası 

\FltODlT Ilı\ \'ASl~J:'li Hll'l't "X 
j 'J',\f'SU.ATI 

i .\trodlt nedir, ,\frodit rom:ınr, Af· 
t rolllt nı:\hk<'nıôdt>, Atrodlt mlinnk..'l· 

~:ı lnn, f'llelıiyatçı nır, hukul;çn nııı ~ 
Unıumr i:.lil;a, Avrupnda. nld'llcr. 
mildafaalıır, nıahl><'mrulıı kararı 

YARIN ÇIKIYOR BÜTÜN 
MÜVEZZlLERDEN arayın 

Dir kısmı tapu c.laircsindc ve l>tr lmmn da YcniT\l'\stah b. _ 
ı...: •• A ~ı;, vv anc ına 

amda buluııan -tun ~ı..o....,·e Uukuk mahkemeleri bir müdetlenb · ta . . ·ı. t . d k' erı • 
mır cdılcn vı ayc cı\'arm a ı cskı Devlet Şurası binasına nak1edfl-
ııı~t ir. :Mulıkıludı•ı· 1ıugiiııı1t'I\ ilıb, r<'n 1 .,1•11 ı~ r." d"~.. .. 1 l' 

_ ' " ı ' c ,ur uı;unuz •il .ıın:ı-
d:ı !ı:Rlı~maga btlşl:lmışlardır. 
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Kral zarfı tereddütle yırtb. içinden çıkardığı 
mektup ona ıunlan söyledi: "Babacığım kaçı
yorum, eğer danlmadmsa seni öperim.,, 

llnl l'olıol. Akdenls laydannda 
FNDa De bpaaya arumda çok SL 
Al lldlmU bir memlekeUn mutlak 
,Wdbndandlr, Hulaarrlr temin edl
~ ld bana bayalhaneslnde vtkut ~ 

lıalamt lıılr 7• clefUcUr. TrUem lsııl· 
al tllfl7a• ba IDNDlekeUn haritalar. 
da sGıderUmemeelnln 8ebebl udece 
lmba~; .eyyablarm bu JrÜ:ECI 
,en akm etmelerinden ba§ka mem
leke&ler korktaklan lçla mevcıudlye

ıaaı ~ 9&llflDJılar ve bun 
da mllftlfak ohmloJardır. 

llnl tlmd1 mutadı veçhlle, bah~ 
al8de bir kll'aa alacı altm~ otor
llllllo tebe,.mm dertlerini clJnll3 erek 
claftl&n bakkmda hllkthn ve.rnıekte-
dlr. Jllıı: davacı bir ecnebi gemicidir, ~ 
k-4h'nl lırnlup kaçan kanmu da· 

Kral Pozol llda!et kUnı\\ııDndfı_, 

H A B g R - Aqam Pos~ 

1 .H«1.ber 
1 

Milli Şef 1Yugoslav tacirleri Almanyadan 
Dün yeni Bulgar elçisini 

Ank:s~:'.::til:isicum- aldıklarmı bize satmak istiyorlar 
hur İsmet İnönü, bugün öğleden Yugosla vyaya giden ihracat tacirlerimizden 
sonra saat 16 da. itimatnamesini bir kısmı bu sabah döndü 
takdi:n edecek olan yenı Blgar 

clçlsi ckseıans Kirofu mutat me. Gı·den Almanların yerı·ne 
r;ı. si :rle Çankayada kabul buyur -
m ırl2rdır. 

Mülakat esnasında hariciye İngiliz teknisyenlerı· gelıyor 1 
L' m:ımf katibi Numan Menemen· 1 
cioğlu hazır bulunmuştur. Balkan memleketleri arasında bir sok ecnebt plyualarla Alman 

ticari münasebetleri artırmak yo· müeaeaeleri arasında bir klSprü 
• ! ekille heyeti toplandı lundaki teıebbüsler tacirlerimiz vazifesini görmekte ve bundan 

arasında büyük bir alaka uyan · büyük kazançlu elde etmekte -
Ankal'1l, 5 (A.A.) - Heyeti 

Vekile bugün saat 10,30 da Baş
vekil Refik Saydamın riyaseti al • 
tmda toplanmı! ve saat 14 e Jra. 
<"ar ruznameye dahil muhtelif me· 
~"ili müzak~re eylemiştir. 

-------~~:>-· --------

Balkanlarda 
müthiş kış 

dırmıştır. dir. 
Bu makaatla Yugoalavyaya gi· Yugoslav tacirleri, Almanya -

den ihracat taeirlerimizden bir dan satın aldıkları malların bir 
kısmı bugilnkil konvansiyonel kısmını. memleketimize gönder • 
trenile dönmüşlerdir. Tacirler, mek yolundahi faaliyetlerine dc-
Yugoslavyadaki temaslarından vam ediyorlar. 
çok rr.emnun oJmuılar ve orada Diln ve bu~ilnkil konvansiyo.. 
ik~ıaadı vaziyeti iş yapmağa mü · nel trenlerinde göze çarpan bir 
saıt bulmutlardır. nokta da ,dört İngiliz tcknlsyenı 

Yugoslav mOesaeseleri, Türk gelmiş olmasıdır. 

iade iyi kar§ılamışlardır. bepler yüzünden diğer bir çok 

HallÇ 
Nihayel , 

temizlenı 
Senelerdenberi ya~ 

lıüslere rağmen tahsi~ 
zünden bir türlü t 
Halicin nihayet kati • 
mizlcnmesi tekartür c 

.a edl70r. Kral oau dlnledllden 1ıOnra 
~ baba buluyor: Mademki 
karm bçmıt ft onun yanmda kala
rü neım•umluk etmemlttlr, bunda 
_., ~ Blllkla bu açık ııö&JU. 
ltUr tel&kld edllmeUcllr. • 
.... davam, lmmun bir keçi ço

.... tanfllldlla taarnı.a ofraclıtmı 
•71Qem blrlcllr. Kral mevmubaha 
.-. imi dinlemek tatıyor ft kız ma
__._ lıetmdlla llODWIA kadar UI• 

1 

tacirlerinin teşebbüslerini fevka - Harp ve diğer fevkalade se -

\ 

Yugoılavyada kar bir ~u yıl Yugoslavyada ihtiyaca yerlerde olduğu gibi memleketi 
Araştırmalarımız sırasında tu· k k.. l • l Ufı olmıyan nohut ve diğer ban mlzdekl Alman teknisyenterin 

\'alet masası üstünde "babam i· ço oy erın muvaaa a· m~suller memle~ctimiıde fula mühim bir kısmı memleketlerine 

Bu huauıta yapılaO 
den sonra hazrrlanJ:.a 
Münakale Vekaleti ka 96' 
ve 940 yılı bütçesine ·-. ...t 
ralık fevkalade bir- tahP""" 
mı§tır. 

Fevkalade tahsisat 
Maliye Vekiletine . 
Yeni sene bütçelerini!' 
milzakeresi sırasında bO 
da ~ö rüşüleeektir. . t ..... 

Majesteden beni himaye etme
leri rica olwımuştu; ben yalnız 

babamdan korkuyorum. Ba~kala· 
rma Jw,ı himayeye ihtiyacım 

10k. 
Kral Pozol müdafaanameyi, bir 

kelimeyle bile kesmeksizin dinle. 
mi§ti. Müdafaa sonuna gelince: 

- lıte, dedi, hayatı anlama, 
ıekA olgunlu~ itibarile babasına 
faik bir çocuk.. Bu kadar güzel 
muhakeme yürütebilen bu küçük 
üzerinde bir başkasının h!kimiye· 
tini ne hakla idame edebilirim? 
Haydi genç dimal, aerbestsin .. 
Tiifem kanunu mucibince kimse.. 
ye fenalık etme ve istediğin gibi 
rap. 

Uç(lndl meseleye gelelim. 
Üçüncü mesele, kralm tahmin 

ettiği dava olmadı. 
Genç kız söı söylerken. kral sa

rayına giden manolyalı yolda etek 
terini kaldırarak bir çekirge gibi 
ko§811 bir ihtiyar kadın farkedil· 
mi§ti. Gittikçe yakla~yordu. Bir 
u aoma soluk solula geldi. Kra· 
lm kürsüsüne yakla§tı ve düşme· 
mek için, elini bir dala uzatarak 
tutundu: 

- Majestel diyebildi. 
Hizmetkirlardan biri: 
- Saraydan, dedi. 
Bir diğeri izah etti: 
- Hususi daireden bir dadı. 
Bfltün hizmetk.Arlar, o zamana 

tadar can sıkıntısı çektiklerini. şu 
aevinç nidasile ihsas ettiler: 

- Bul h!diseler olın~ olacak. 
Kral ayağa kalkmıştı: 
-Ne oldu? 
- Majeste... Beyaz Alin... Ah 

Majeste... Kızınız prenses ... 
- Ee spnra? 
-Ah! 
ihtiyar kadın düşüp bayıldı. 
Bu urada daha sakin ve bir 

mektubu hamil ikinci bir damdo
nör geldi. San şemsiyesini kapa· 
dJktan eonra: 

- Majestelerine, son Altes 
prensesin esrarengiz bir şekilde 

çin,, ibaresini taşıyan bir mektup 
bulduk. Bunu majestelerine teslim 
ediyorum. 

Pozol anlamak istemi~ordu . 
Damdonörün hikayesini son derece 
vazıh anlatması beyhude olmu§tu. 

- Azizem, dedi. Saçmahyorsu· 
nuz. Ağzınızdan manasız sözler 
i~tiyorum. Bunamışsmız, bu bes· 
belli ... 
Kızım neden beni bırakıp gide

cekmiş? saraydan daha iyi neresi· 
ni bulabilir? diyorum ya bunlar 
hep rüya! 
Odasında uyumadıysa herhalde 

orası çok sıcak olduğu içindir. ta. 
raçada, hamağında olacak. Emi· 
nim ki taraçaya bakmak akla gel· 
memiştir. Zihnimi karıştıracağım 
za gidip onu arayınız. 

Sözlerini bitirdi~i sırada gözü, 
MU\ elinde tuttuğu mektuba ili~
ti. Renkli bir zarfın ortasında: 

BABAM 1Ç1N kelimeleri göze 
çarpıyordu. 

Kral zarfı tereddütle yırttı. 1-
çinden çıkardığı mektup ona şun· 
lan söyledi: 

. .,Babanlım. Eler ıstırap çtkt
ctlini tahmin etseydim, gitmek 
cesaretini asla bulamazdım. Fakat 
mqdemki ben mesudum ve senin 
dt, benim saadeıimden başka bir 
ııy istemedilini daima söyledifine 
gört, mahzun oJmana imkan yok. 

Y tdi ay sonra, re§it oldulum za· 
man, on beş yaşıma girdilim gün, 
gılectlim. Endişesiz beni bekle. 
Bana, senin kad<Jr bakacak birisi· 
lt ..... 

Hayır yanlış okumamıştı. 

" ... gidiyorum. Eler darılma· 

dsnsa seni öperim . ., 
, "Lin,, 

Kalabalık, neler oldu~nu bil· 
meksizin merak ve tecessüsle ya· 
vaş yavaş yaklaşmış, kralın görül· 
memiş bir hMise olan telaşına 

bakıyordu. 
Son davanın kahramanı genç 

kız, haklı davasını tefsirler içinde 
kazaya uğratmaktan korkarak sa· 
rahat istemeğe cesaret etti: 

- Su halde ben serbest miyim? 
Majeste bunu babama tekrarla· 
mağa tenezzül ederler mi? 

(Devamı var) 

aını kesti, açlık tehlikesi mıkurda mevcut olduğundan, dönmo,ıerdir. Ba9ta makine ile 
bunlann ihracı husunda alaka- çatııan mOcsseıeler oldufu batde 
blar mutabık kalmıılardır. Harp bir çok müesseseler başka yer -
vaziyeti dolayısile Almanya ile terden ecnebi teknisyen tedariki. 
ticaretini artırarak zenginleşen ne koyulmuşlardır. 

baıgöıterdi 
Trakya ve eehrtml&de ~klar a

~tadır. LWebur(azla Babaeald 
araamda seçenlerde yıkılan iki 
tahta köpr11 aUraUe tamir ettirtlenık 
yeniden lstaııbulla Edirne araamda 
otoblla eeferlerlne ba§lanma81 temin 
olunmllftur. 

Fakat bugOD konvanal70DeUe Bal· 
kanlardan gelen yolcutarm verdfktert 
maJQmata göre, bllhaua Yugoııl•vya. 
da çok §lddctu aoğuklar hUkUm aU
r11yor. 
Devamlı kar fırt.malan yüztlDden 

bUhıuıea eakl Koaova vflAyeUnln blr 
çok k!Syterl aıuıat olmut: YakO\'lça. 
Plzren Yenipazar ve Sinin kaaaba
lartle mUnakalAt tamamile durmu"° 
tur. 

Bu kuabalarm k!Syterlndekl bin. 
terce halk, nakllyatm keıllmeal eebe
blle aç kalmak tehllke81Jıe manız 

bulundutundan kendllertne kayaklar· 
1" en&\c gönderllmektedfr. Muvaaalıuıı 
kutlen köylerin mllhim bir kmnıaın 
balkmı Türkler le§kll ediyor. 

Kız liselerinde 
f ransızca tedrisat 
Fransız maarif nezareti 
tetkikat için bir profesör 

gönderdi 
Fraııu.4a DtJoD phrt im u.- pro

fesörlerinden matmazel Pard, l'rılll· 
aa lıılaarlf nezareU tarafmdaD. mem.. 
leketlmlz kıs 119elerlılde tranaısca 

tedrlatı ft 1ıa yolda taldp edUen me
todlar tı.zerlılde tetkikata memur e
dilmlftlr. lıılatmazeı Pard. ADkarada 
tetklklerlıll ~ ve fllaıtmm pl
ml§ttr. DOn Galatuar&y ll8ulDl ıes. 
mi§ ve bir mufm *18YQ1ojl deninde 
bazır bulunmUflur. Blrlrag ıtın• ka· 
dar Buraya gldecekUr. 

Fransm pedog'Ogu Galatuara)' u.e. 
ıdııdeld tramazca tedrlatmı bela· 
ml§Ur; kız mekteplerlmlzde de a)'DI 
usulün tatblklDl tavsiye etmektedir. 

Sinemalarda tenzilatlı 
yeni tarife 

Sinema UcreUertnde yeniden yttade 
yirmi teıızllltm tatbikine ba§lanmıı· 
tır. Bazı atnemacııar da Udncl derece· 
den blrlnctye çıkanlmalan için mQ. 
racaat etmı,ıerse de bu talebin kabu· 
IU bu alnemalann Ocretıerlnl arttır. 

malanna yol açacafl için muvafakat 
_ edllmemııur. 

bitaraf memleketler arasında Yu · !ştc İngiliz teknisyenlerinin 
goslavya mühim bir mevki almıt- gelmeğe baılamaaının sebebi bu· 

9M bin liralık tabii .. 
bu y l içindir. Bu par• ...1ı 
cin temizlenmesi idn tp-:; 
ları ve diğer tesisat tır. dur; deniliyor. 
bu yolda tngiliz kred 
istifade edilecektir. 

1 

Bu memleket Almanyaya ya- Uç Macar kadın artiıti de bu· 
km olmasından istifade ederek giln Sofyadan gelmi§lerdir. 

Bu tahsisat tıtanbU 
liman reisliği emrine el 
tir. Vesait ızelir ~elrll 
temizleme işine ba 
Halicin ancak 3 ıenede 
hil!ceği heaaplann::1kt• 
ıencter bütçelerine de 
ıisatlar konacaktır. 
birkaç milyon lira 
anla§ılmaktadır. Teıni 
lıtanbul mıntaka lirnd 
yapacaktır. Beledi~" 
dımda bulunması mubt 

Yabancı dil bilen 
memurlar 

lstiyenlerin ne şekilJe 
imtihan edilecekleri 

teıpit olundu 
Ankaradan nrtıen maıemata &'öre. 

devlet momurlarmm yabancı dillere 
vukufunun ne pıkllde tespit edllece· 
ttne dair bul e...ıar kararlafDUltlr. 
VekJller heyeU kanunda yazılı Y•· 
b&Dcı dilleri fraDPl'-C&, IDg~. al• 
manca n lt&lya.nca olarak tespit et. 
mlftlr. Bu dfllen hakklle v&kıt ol· 
duJdarmı lapat etmek taıebbıde bulu· 
D&D1arm lmtllwılan Ankara dil, tarih 
w cotraf1a takQJtealle htanbul O· 
ntnralt.utnde her yal m~ ve lklD
ellefrln aytarmda yapılacaktır. Ya
b&Dcı dU tmWıanlan Ankara dil, ta
rtıı ve cotrafya faktllteal Ue htaııbul 
DalYenltulDde dekan ve rektörllll 
mOrakabeal altında dillere ıf're kuru
lacak komlayoDlar tarafmdall yapll&
cak Te bu kom11yoDlarm UUI lıfaa· 

rlt vülletlDlD ID1ıuı Ozerlıle HeyeU 
vekDece t&Jtn oluucaktır. 

llkmektep l:,atmuallim
lerinin kararlan 

KaarU mlldllrtot11Dde topl&D&D İ•· 
tanbul lllmlektep bqmualllmlerl mıı. 
aakereJerde 1ıaluDarak ara1anDda fU 
karartan ftl'llllflerdlr: Gelecek den
ıere l&behJan IUt 8,11 de bq1aml· 
IDUI n lllfeda eonr& H,IO da Diba• 

,et ftl'Dmelf, lllllf mncutıarmm biç 
olmaaa eo 1 ıeomem..ı ve normal 
mlkt&nD '5 o1arü taytnl. 

F elike~eler için te
berrular deYam ediyor 

Ze1&f1e telüetsedelerl lçla teberru• 
lar denm ediyor. Toplanan ve An. 
karada Km1a)' umumi merkalM ya. 
tınlan paraların yekGnu bu aym 
dördGnctl ,onu akpmı 6,180.672 lira· 
yı bulmuttur. 

Boa rttnlerde Hlndtatanm Yeni 

lzmir Fuarı 
Belediye ·reiıi dün iana
yicilerle bir konuıma 

yaptı 
Şelırlmtzde bulunan !%mir beledi· 

y. nta1 dolrtor Behçet Uz dOD Uca. 
ret odaauıda letaııbuJ 11&11ayl erbabı
nm lfUralc ettstt bir toplantıda, tamir 
tuan hakkmda bir g6r1lfm• yapmıı 

ve tatanbul aanaylcllerbıln fuara Lt
Urakleri konueulmuttur. Vali Lattı 

JQrdarm ~lln• y~tl&D tııJ. top
Iutıda tatanbulun tzmlr fuarına ge. 
nlf bir ıeklJde !,un.ki kararlqtml· 
DUfUr. 

bmlr lıeled17e relal bugQD Buraya 
g1derek Buna aaııartellerUe temular 
da bulunacaktır. 

Koçuk Sehir 
Haberleri 

Haliç, Kağıthane d 
ıına kadar tamamen t 
ECk ve buralara vapur. 
~ itlemeleri temin edil 

Temizleme iti bittilc 
Halidn tekrL der~~ 
fi çamurlarla dolmaııı-: 
birler de alınacak ve d 
tesisat yapılacaktır. 

.Mım Us, bugtlnkll 
lııgiI.ia • İtalyan mUD 

• Berberler cemiyeti aenelik lııgiiiz ablokaamm A 
toplantıamda yeni idare heyetini talyaya ıevkedilen klStO 
seçmlf, blrlncl rellllie Mustafa tepıill llzerlne buııranll 
Turan, 2 incl reJsllie Mes'ut Çark. ya gtnnlt olduğunu 
1111, veznedarlığa da Adem Gök ın.. yeti tahW ve tetkik e~l 
Wıab ••mm1tıerdir. Cumhuriyet 

• "A-,,•lSz'' ·"'· lı.aftalık bir mJ e ~ - Nadır Nadi. tmardaO 
zah gazeteai mtlstehcen mahiyet • korunmaya eh~ ... 
te bir Avrupa karikaUlril neoret- baklandaki bir maka!~ 
tiiindec dolayı mahkemeye veril - derek vaziyeti tahW ~:fi 
mil ve neertyat mDdtırtı Salih blr korunmaya. hem de jJP"'..J 
ay hapM ve 115 lira para euuma miyet vermek mec 
mab.kbı edllm1ttlr. duğumu.z neticeaiııe 

• Köy moalllm mektebine atL Yem· Sabah 
nacak talebenin vUlyetlerde ilk 
mekteb mesanu klSyltllerden ee • Hllııeytn Cahid Yal~ 
çllmeelDı bqJınmııtır. llerl IUrdilğtl haber ~tr 

• Kartal orta mektebinde 11 prtlarmdan bahseder
marttan itibaren tedrisata bqla • yor: . 
nacaktır. "NıuıyonaJ.aoeyaU.t 

• Eyüb orta mektebinde talebe di vaziyetlerini dabJtd• 
çokluiundan im ve erkek talebe- lr&numumiycııine Jı:a~ 
n1n aynlmuı ıuretlle ayni binada 1 ğa yanyacak zahirl .,,, 
Od idare kurulmuı kararlqtınl • luyetlerle iktifa edip ;.,, 
mqtır. ğa ve Jıurtulmağa ço 

saraydan ayrıldı~ haber ver-
-----------------------------------------------------------------------melde esefliyim. Son Altesi uyan. 

Delbl kıaıllıaç cemlyeU 21,819, Bone
°' A)'T'Ntekl muhtelif bAyıreeverler 
88~ Ura J5ndermlıterdlr. 

• Dtln bir Roınen vapuru ile maktadırlar. Bun• bil'.ı 
ulus. boya, demir eıya. bam de- olmadığından dola~ 
rl, klfrt. çay ve bir Franm vapu- iuldan çaresiz ıııev.,...-
nı ile de kim)'evf ecza, kahve. kl. ket daldkuı ç.alın~Y• 
fıt. çuv.1, makine akaamı ve cam !ekten attp tutmaJcUll chrmaia ve ona rüyalanm izah et· 

mrle memur damdonör kemali 
hOımetle prensesin kapısına gitti 
\"C cevap aJamaksızın dört saat 
mtıddetle kapıya vurdu. 

Sebebini kendi kendine izah e· 
demedili bu sükiitun devamı üze· 
riDe içeriye girmeğe cesaret etti: 
Prenses dairelerinde değildi. Pren· 
ses Alin projeleri hakkında kimse
ye haber vermeksizin ve küçük 
pudra kutusile, dudak boyası, bo· 
mk para çantasından başka ya· 
nma efY8 almaksızın odasını terk· 
etmiatf. Ne hareket ettiği sa~ti ve 
ne ele takfp ettili yolu bilen var. 
Yalım ptJDl9den çık~ı sanılı· 
:or. 

6 RiJ1rtcE~ 
I N.ltYDllT HA. 
P,-$HIU~EDEN 
1(4'-JılfıŞ 
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!lll8ndiya'ya 200 
'" gönüllü gidiyor 

Sovyetler Viborg'a hücumlarmı Amerıka 
şimdilik kesmeğe mecbur oldu h!~ic~~~m":.~~~!~1 

Mu•• temad"I hu·· CUflllar yüzu·· n- Pariıe hareket ediyor 
Prdı, 6 - Lozanda bulunan 

d S 1 • • t Amerika hariciye müsteşarı Vels en ovyet kuvvet erının a- bu akşam orada~.Parise ha.rek~t 
edecektir. Vels dun oteldekı daı. 

k. tt d •• t •• """" •• anlaşılıyor resinden çıkmamış ve Berndeki a en UŞ ugu Amerika sefirinden batka kimse 
ile görüşmemiştir. 

Londra, 6 - Finlindiyadan ge-ı . s~.il batarraları~~n, ~ovy~tle7 len son haberlere nazaran timdi rın korfez?c.kı ~uz .. uz~.r~~de ılerı 
bir harabe halinde bulunan Vi _ hareketlerını puakurttugu kay -
borg şehrinin müdafileri hala bu dediliyor. Bataryalar buzu bir 
harabelerde tutunmakta ve Fin - noktada delmi§ ve bütün bir Rus 
landiya bayrağı şanlı bir surette bölüğü silah ve ağırlığı ile kay· 
dalgalanmaktadır. Viborg körle- bolmuştur. . . . 
zinden Vuoksene kadar muhare - Sovyetler en zıyade Pola3okıde 
be şiddetle devam ediyor. Finler zayiat vermişle.r~i~. Buradaki za
Viborgun §İmalinde hazırladıkla- yiatları 1200 kışıdır. 
rı müstahkem mevzilere henüz Petsamonun cenuhunda Nant • 
çekilmek mecburiyetinde kalma - side Sovyetler 3 kilometre gerile
mışlardır. . mişlerdir. 34 üncü fırkaları ta -

Yapılan müthiş hücumlar 1(). mamen dağılmıştır. . 
nunda takatten düşen Sovyet kı- İsveç gönüllilleri bir Rus müf
taları geri çekilmeğe mecbur kal- rezesine dört defa taarruz etmiı 
mıılardır. ve nihayet 200 ölü verdirerek 

Finlandiya hava kuvvetleri Sov püskürtmüıtür. 
yet takviye kollannı bombardı - 200 bin gönilllü 
man etmiştir. Buna rağmen Fin· 
landiya ıenelkunnayı Finlandi -
ya kıtalarmı Viborgun eerisine 
çok daha kuvvetli bir ıurette or -
ganize edilmiş olan müdafaa hat
tına çekilmeği daha faydalı telik· 
ki etmektedirler. 

Paris, 6 - Cenubi Amerikaya 
sipariı edilen İngiliz bombardı -
man tayyareleri Finlindiyaya 
varmıştır. 

3000 gönüllünün Amerikadan 
Finlindiyaya hareket etmek üze
re olduğu bildirilmektedir. 

Finlandiya için gönüllü kaydi· 
ne bütün tskandinavyada faali -

Birleşik Amerikadan avdet .e: 
den Amerikanın Londra elçısı 
Kenedi dün Romaya uğramış ve 
Amerikanın Roma elçisi Filipı ile 
gC.irüşmil§tÜr. 

Kenedi, Velsin yakında İngiliz 
ricaline vaki olacak ziyareti es· 
nasında kendisile görüımek ilzere 
0 tarihte Londrada bulunacaktır. 

Arabistanda 1 

bir muharebe 
Şam 5 ( A.A.) - Şimali Ara

bistanda Neveitten bildiriliyor: 
Diabal Emiri Şeyh Malik ile 

Diabai valisi Şeyh Rasıt bin 
Mektup arasında bir ihtilU çık. 
mıştır. 

Şeyh Malik ıehrf muhasara 
etmiştir. Vali 200 süvari ile 
karşı çıkmıştır. Bir müsademe 

Finler, Sovyetlere müthiş zayi
at verdirmiı olmakla beraber, u.. 
zun bir istirahat devresi &örecek
leri ümidinde değillerdir ve Sov
yetler takviye kıtaatı alacaktan 
için pek yakında ıiddetli hilcı.lm

olmuştur. Bir çok ölil ve yaralı 
vardır. Her iki taraf dostlann. 
dan imdat istemişlerdir. v~ 
Şeyh Malike, Masaksak Sulta _ 

yctle devam edilmekted~r. Şimdi nından yardımcı kuvvet gelmiş
ye kadar 150.000 tıveçli, 50.000 . u h d am t kte.. 
Norveçli ve 4.000 Danimarkalı ı u: . .w.u asama ev e me 

lar beklemektedirler. gönüllü kaydedilmiştir. dir. 

Bl/ AKŞA~M e 1 ek ve Saray 1memalarında 
Sinema dünyuınm EN BUYUK ŞAHESER11'1: 

Görecek, tHTIŞAMINA - GtJ'ZELLlGINE 
ve HARİKULADE llEVZUUNA 

AŞIK OLAOAKSINIZ. 

Aşkın Sesi 
Bu, Sesli sinemanın bugüne kadar yarattığı 
EN NEFİS ve EN M'OKEMMEL FlLMIDlR. 

Bat Rollerde: 

JEANETTE MAC DONALD 
ve LEW AYRES 
Jo'ilme tıAve Olarak: Diinya Havadisleri 

DİXKAT: LOCA KALMAMIŞTIR.-Numaralı 
koltaklar kapışılmalrt.adır. llELEK ve SARAY 
Gişeleri Bultiln sabahtan itibaren açıktır. Tele 
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1ürk · ·yunan 
sanayi işbirliği 

G ARP clevletlerinin &iriı
tikleri çetin milcadele 

karıısında, ve harp tehlikesinin 
artması üzerine hiç bir Balkan 
devleti hareketsiz kalamaz. Zira 
"totaliter harp" muharipler ara· 
sında mahdut ta kalsa, ekonomi 
harbi, umumiyetle bütün memle 
ketlerin üzerine bütün ağırlığiylc 
çöker. 
Herıün birbirini takip eden 

siyasi ve askeri hadiseler, bey· 
nelmilel ticaretin 111111111111111111111111 

Yazan: 

A.(j. 

seyrini değiştiri· 
yor, mevaddı ip· 
tidaiye membala· 
nnı, istihlak pa
zarlannı kapatı· 
yor. Bu suretle 
dünyanın yüzü 
yavaı yava, de· 
ği§iyor. 

1Jakt6aşıs İ 
Tıı•k - Y ..... ıı ... et 1 

1922 aenesinCie 
Küçük A~da 
vukubulan hldi • 
scler yüz"ün~ 
kısa bir duiakti.· 
ma devri olu.YJO.C: 

Bu hadiseler 
kar1111nda bir 
"emniyet mınta. """''"'~~.;~~:!: ......... . 
kası" yaratmak elzemdir. 

1939 eylülünde, Türkiye reisi
cumhuru, Ankara Büyük Millet 
Meclisinde bu nokta üzerine 
bilhassa temaı etmiıti. 

Hiç bir memleket, ticari müna· 
sebetini geni1letmeden maH va· 
ziyetini kuvvetlendiremez. 

Türkiye ve Yunanistarun milli 
müdafaada birbirlerine kaqı olan 
menfaatlerini göz öoünde bulun
durarak, bu iki dost ve müttefik 
memleketin sanayi sahaunda i§ 
birliği yapabilmelerini mümkiln 
kılan vasıtaları ortaya koyalım. . , 

Yunanistan sanayii: Yunania
tanda aanayiin tekamülü bir çok 
amiller sayesinde olmuıtur. 

Birbirlerini takip etmi§ olan 
hükumetlere tesir etmiı olan 
imillerin baılıcaaı, ahalinin kom· 
pozisyonu ve mahs\ılitı arttır
mak için urfcttiği gayrettir. 

Ufak ve aslında bir ziraat mem
leketi olarak kalan Yunanistan. 
ahalisinin büyük bir kıımınr, %i" 
raat sanayiinin ,kemale ermesi..f• 
çin, uğraımıı, yani onlan, iptidat 
ziraat yapmaktan kurtararak ge· 
niı bir sanayi programına hazrr
lamıı oldu. 

Bugünkü mütekamil halin~ 
..- isin Yunua sana)'ii biı: 
çok inkılAplar ıeçirmiftir. 

Daha 1837 tarihinde, Kral Ot .. 
hon oniki kifiden mürekJr.ep bir 
komisyon kurarak, serıiJer hazır· 
latmıı, ve bir çok milkifatlar lda
fıtarak, ziraat ve aanayiin teki· 
mülil için meıgul olmuıtu. 

186 7 de çok canlı bir sanayi fa· 
aliycti cö.ıe çarpar. Pire mühim 
bir sanayi merkezi oldu. 1884 de, 
Charilaoa Tricoupis (Karilaos 
Trikupiı) in teıviki ile cenit bir 
ekonomi politik programı çizildi. 
Milletin bükGmete karfı olan iti· 
madı uflamlaıtr, nakliye yolları 
teklmiil etti, cüınrük tarifesi yük 
seltildi, velhuıl ekonomik faali
yet çok canlandL 

1893 teki inil, 1897 deki bezi· 
met ve drahminin yükselmesi e· 
konomik inkipflar da mani oldu. 

1910 da Balkan harpleri, milli 
hudutların ıenipemeai Yunan 
unayünin kuvvetlenmesine ve 
modemlepesine ıebep olan ı· 
millerden iki tanesidir. 

fakat 1926 senesinden ititiaren 
inkitaf hızla devam etti. 

Büyük şehirlerin ve nufuswı 
artmasile beraber istiktal de "ltt
mış buh•ndu. Yunan sanayi.inin 
inkişafı bir iki kelime ile bu Stt"' 
retle hulasa olunabilir. 

Yüz senelik gayret ve çalıpna 
neticesinde Yunanistanda bugGn 
modern bir sanayi doğdu v~bir 
çok mütahasaıslann meydana gel· 
mesine amil oldu. 

Türkiye Sanayü: Y.ru Türkiye
nin kalkınma plinıru:tt" tatbilrinin 
ne büyük fedakirlıklarla bapiıı• 
dığını hepimiz takdir ediyoruz. 
Bu, devasa bir itti ve muvaffur 
yetle başanldı. 

Harpten evvel, Türkiyenj.n aa· 
nayii birkaç zirai mahsul, bim 
maden ve halılardan ibaretti. 

Bu iptidai sanayiinin pek çok 
ehemmiyeti olmayıp bir iki ~h
rin, kaba ıaba fabrikalarında do
ğuyordu. Bugün ise, cuınburiye· 
tin her kö§Cıinde, plan dahilinde 
çalııılmaktadır Yer yer fabrikalar 
sanayi merkezleri fışkınyor. 

Türkiye sür'atle sanayileıtiği 
halde bir ziraat memleketi kal· 
makta devam ediyor. Türkiye 
ihracatının yüzde doksanını zirai 
meheuller tetJcil ediyor. 

Sanayilepekten maksadı, km· 
4f1 yetiıtirdiii ham maddeleri .}i
letmek, ithalltı tahdit etmeı; ye 
milli aelirini arttırmaktır. 

1938 aaıesinde btflanılan aesrt 
senelik dconomi pianı, h6k0iiiitin 
aiyaeti ile mükenmıel bir ıurette 
bapnlmaktadır. 

Pllnda, Karadenizde Modem 
bir limanın inpar, Trabzon liıtil· 
nın yapılması mensucat fabrika· 
lannın kurulması Trabzonda et 
konservesi, muhtelif mıntakalar
da meyva, salça ve süt, iki büyillC 
elektrik fabrikası, Krabükte p~ 
tas, Kütaiıyada, azot, üç yeni ıe.c 
ker fa'brikaaı ilih vardır. 

M. Deliyania'in bize saydığı bu 
ıeyler Türkiye sanayii programı'" 
nm ancak bir kısmını tC1kil edi4 
yor. 

Türk- Yunan ltbirliii: Sanayi 
aahuıncfa. muvazi olarak yapılan 
inlalip bu iki memleketin ifbirli• 
tine mani olmamalıdır~ Meaele 
uzun ve der~J!tl!lltbi geçiril .. 
melidir. Xürld7'ı WYmıaniatan 
birbirlerinin zirar ihtiyaçfatilb 
karıılıyabilirler. Bu iki dCT1etin 
ekonomi yakmlapaıı beynehrıi 11 

lel hldiselerin karıısmda elfiin· 
dir 

Otarşi nazariyesini tatbik: er 
~ek bir hayal olduiu için. :rur 
kiye ve Yunanistan milli meiita .. 
atlerine halel gelmeden "ekono
mi harbini'' elele vermek ıuretile 
karplamalıdırlar. 

TURKÇE, ISPANYOL
CA ŞARKILI ve 

TURKÇE SOZLU 

~uımızm bapnda, haıtıin mu• 
hanpler arasında b!mac!iiim 
aöylemittik. Her memleketht eko! 
nomik vuiyeti askert dw'91ii11a 
bağlıdır. Türk ve Yunan ~ 
ittifakı bu iki devletin etiODoiiıi 
sahasında da ifbirliği yapmlfarım 
elzem kılar. Bir askere kartr l1d 
iktıutçı bulunmalıdır. Arap havalan n 

8 MART CUMA MATiNELERDE 
TAKSi.M'de • 

TUrk - Yunan ticaret ofisinin 
hatıralannı ele alarak, bu saba· 
nm verimsiz kalmadığını göste -
ren yazısını tekrar edelim: "Bu 
mesele Ankarada olduğu kadar 
Atinada münabp edildi. 

Bunun hakkınla tetkikatta bu
lunmak için, Türk - Yunan sana· 
yici ve iktıaatçılanndan mtırekkep 
bir hey'etin kurulmasına karar 
verilmiıti. 

Bu karar §İmdiye kadar tatbik 
edilmedi iıe de, bugilnkil beynel· 
mDe1 vaziyet iki memleketin bir 
an evvel anlayarak milli menfaar 
lerine uygun müşterek sanayi 
planlarını hazırlamalıdırlar. 



Müttefiklerin 620 binr 
toriluk gemileri battı 

lrİgiltere 300 milyon İngiliz liralık yeni 
bir harp ıstlkrazı yapıyor 

Vali muahazelere yerinde 
bir cevap verdi 

VAKiT: ikinci tertip kitap kuponla,.
den itibaren nqretmeğe batladı , t 
800 sayfa l ık 5 ki 

25 kuru şa 
Vakıt'ın okuyucularına bu tertipte 
ceği faydalı ve meraklı kitaplar şunl 
111,r&tr l"ıır.anlar ~ 

f;Q Savaştan ban~ V& • NO, Meziyet 
30 Şerlok Holmcsiıı ınaceraıan Kon.an Doll ır. 
ilı Saa.rda c-..auçekf~ .A wupa sı~ bl.lgllcr doktoru 

Londra. G - Nevyork telsiz is
~unun Vierj dalarının 10 
mil 58J'kmda. bulunıı.n İngiliz Elci
~rva. vapurundan aldrğt telgraf -
larda mezkur \'apunın bir dcr..:z:ıl. 
tI tarafından takip edildiği bildi • 
rilmektcdir. 

(Ba~tarafı 1 incide) l ıhmallen vo hnreketsullkl~ri bugün. 
nzıyeti mlinasebetiyle yapılnn ne~ ltll knnıldnnmalara rıı,·kaıt.do Mr ma
rlyat mt3yanmdıı, §Chrimizde bir imt\J' hJyc t nl1uıa cbcbiyct "ermektedir. 
hamlcsl bulunduğu. faluı.t korunma Yoksa lm:ı.r b3kımındruı lOpılnn ~

tcdblrler!M lU:tumu kadar ehemmi- lcr bl zmt b<'nl \•c belediyeyi ıııılo. tat. 
l et verilmediği lpret edilerek Jalnn· ın1n ctmlyen geylerdir. Sôym hcznııe. 

tutan iki 1talyroı, bir Nor\ eç, bir bulun hari\.1 Af emle ve muhtemel leh• JilCJ"lmlzfn de hA.dlselc.rl nynı g6zte 
lsveç ve bir Hollanda vnpuru vo likclcrle rulkasızlığr trnkld cdllme!t. görmelerini dncr, ve pasif koronma· 
ıki !cgtfü: gemisi Alms.n!nr tar:ı • tcdlr. mu fcabcWrdlCi bOyllk teıjcbbü0let' 
fından batmlmH!tır. 16tıı.ııbuldn filhakika t.lr imar hare• ve muaJZJ.rn macrnflsrta bu~UnMl kil· 

Bn sureti" gcçcın lıa.ftn içinde kcU mevcut mudur? 13elcdlyc reisi çük l llrC'keUcrl k&r~ılqtırm::ıkln ka· 

1 
ıo \ ·akit 940 Almanağı \"ıı.ktt. Nqrlyatııı~ 
10 Seçme hikA.yeler Va.kit n~rtyatmds.tl 

lifi YY.KUN 

f Okuyucuların bu kitapları alabilmeleri için ~ 
Alınımlar müttefik ve bitAn.f ti • \"e ııu bnreketlcrln dlrlj:ır.ı ıufatile bet olmadığrna !{ani otmalnnm rica 
cnrct Ynpul'U olarak mecmuu hemen ıurnt etmeliyim ki hamle o- ederim. 

ı dn dünden itibaren vermeğe baib?.dığı kuponblrı ~ı;i 
t fidir. Birden yirmiye kadar olan bu kuponlar serı ·~ 

695 tonluk Rollanclıı. lıandrrah 
bir vapurla Finlü.nel:;;ı b:ındrralr 
Vlljo \'tlpunı dün b:ı.tmlmışlnrdrr. 
D5rt Hollnndn vnpuru dn şlmııl de
nizinde Alman truırrw:umı uğra
ml§hr. 

21.231 ton battrmtşlardlr. Altı ay· ınrn.k tavsıt edllebilece.lt maalc!cl b!ı: tstnııbulJ.ıa büJ u~ oııurotfarfa. biı-
lık hnrb esnasmda Almanların tn.- imar hnrel:eUmi: yoktur.,, ytıı: truıarraı; l!ilcrine rlfh:ı.kfün llfiPn 

~ dıktan sonra on beş gün zarfında ~azcte idarehane51 ~ f dilerek l:itapJar alınabilir. . ı,ıt 
n.:-ruzu ile mUtt.E'rikleriıı 020 bin 1 Lötfl Kırdar, bundan ııonra, hUku- henüz bn~llmnuımıı.tır. l•ııl.aL bli) Ulc 
tonluk vapurları lıntmışbr. n10tl.a t&t.Mbulun imarına verdiği c. fm:ır ııamh:forl do yoktur. Mllml<Un 

Bu kayıplar yeni iıı.'in edilen ''e bııımmlycU. umumi bütçeden yardım ulsa pm;lf korunm:ı tedbiri ol:ır:ık 

• Kitaplarr posta ile aldıtac:ik olanlar ayrıca yirrıı' 
~~lı~~..:;. ... A*A~++••wı. ....................... .--:: 

Bir haftalık zayiat 
y:ı Almnnlardan zaptolunnn gemi. ıurcuıe kusa blr znmandıı bu 1§1 ba- ıatarıbolda ilk y:ı.pdal~k i«, ııb ap 
lcrlo t cHl.fi edilmi!}tlr. carm~ğı dllfUndUğünU, takat hnrbia nta?mllclt•rl ort:ı.druı knldımıııJrtır. 

Harp istikrazı 1ngiliz bahriye ne::r..rl'.'ü, hitam 
btila.n hafta.n.m İngiliz b:ı.hriyesi i
çin mükemmel bir hafta oldu~'1!Ilu 
bildiriyor. Filhn.kilın mczkiir hafta 
mrfmdn İngiltere yn.Inız iki tic:ı. 
ret \"apunı kaybetmiştir. 1176 
to::ıluk Alba.no ve 710 tonluk G~ 
to vapunı ... Buna mukabil !ngi -
llzler tarııfmdan zaptcdilm k Uze
:ro olan 4 Alınan vapuru intilınr 

otJnlatlr. 

:ıruhunınun buna iml•&.n \·ermediğini r~n hlllrfımeUnılz bugünkll ,·ıul
anlatm~. ilk o!arak belediyeler ha.n- yet.in lf!Abettlrı11ğt hUtlin t~ıı.trtı:'rl al-

1fallyc DllT'"T Sir Om Si.ın<>ıı. ıı.. lu11md:m ntmıuı beş milyon llrıur..n ın&k'8drr. 
\•am kamtırPS>:T"rla, ıoo milyon tek kunııu.no. bile t.enll% dol:ıınulıruı- 1!truıbuldıı ~'llpımrı tıUllliı tıu 83y. 

Leningradda lskanc1ina vya için 

sterlinlik bir harb iatiknu:ı ihrac dıb~ı söytcmi§tlr. dı!;ur.n: ıeıer. yukarıla dıı. ~yletllğtm 
edildiğin! bildirmiştir. Ya.il, tiehlrde yeknıuardıı lml\r ham. \'eçhUe, gcnc1ilt ııdl btl~lcrdcn tunr. 

bürosu 1. 
S~okholm, G (A. A.) - Oğrcnlldiğino. göre ~ '. 

bir bliro ihdan ccillmi.;tir. Ba büro, İskandinav li.'131110~ bitlerden mürckkeb olup v:ızifcsl fslıandinnv nıemlelt 
Bu istikru tnh,; Ucrl 10. 19 1 lesi hl.ııslni veren yol, nıclıtcp, parke ruf edilen kll~k mcbll\ğlıı.rla clddı 

sev" vadeli olup ~ii:dc ijç faixll:Jir. 1 gibi knr§ılılclım dili bütçeden nıuble- ı;n:rrcUerln mahsulUdUr. Şimdiye ita· 

Resmen bildirildiğine göre, gc -
çen cmnartcsi gece yan.snro. kn • 
dar 5391 tonluk Fnulsız "P. L. M. 
25" vapuru ile mec;muu 139M ton 

Şeker toptancılari 
(Baıtarafı ı ineide) 

mevcudunu tesbit cttirecek, be. 
yımnameyo ınuga}ir olarak malı 
bulunan depolarm snlıföleıi hak
lılnda Milli Korunma. Kanununa 
uygun olarak §iddetli ta.ldba.ta gl
rilUeoekUr. Bu hU&ISta yapılacak 
ihbarlar da ehemmiyctlo gözönUn
de tutulacaktır. 
Ealdşehlrde 50ltcrle al8.knsı o1-

nıa.dığI halde, ucmlı:en mal toplr. 
yarak Dıtikir yapmak istlycn bir 
ı:obeke yakalanmış ve bunlnrm ele 
~ISI olan bir tacir tevkif cdil
Miştir. 

Evvelce 1stanbulun ~eker earfi-
""atl gUndc 150.000 kilo kadar tu

tn.rordu. Bundı>, htnnbul civarma 
~önderilen mallar da dahildir. 6im
•li ua.lrmş olmakb. bera.ber vazı. 
etin aydmlanmam vo iırtntistik 

ınalfunat elde cdilcldlmesi için en 
ıu: u~ ay geçmesi vo e\"Velcc satıl
T~ ceterlerin tükenmi'} bulunnuı.-
ı zanıı1 görlilUyor. ~ark viliyct -

lcrlndo de hnlk cllndeki fJCker 15 
· ton kadar tahmin ediliyor. 

Vergi zamlar ı 
( Bqtarafı 1 incidt:) 

de bir misli artmlacak, memur 
ve milstahdcmlerden kesilen di · 
ger vergilere burulan başka hiç 
bir zam yaprlnuyacaktır. 

Kazanç. vergisine yapılacak 
zamlar yalnız serbest meslek er
babına ait olacaktır. 

Yeni bütçedeki açığı kapatmak 
için vekaletler bütçelerinden ya· 
pılmuına lüzum görülen yüzde 
dört tasarrufu temin için bu dai. 
relerdeki ücretli memurlar kad · 
rnLınnda tenkihat yapılacaktır. 
Daireler yeni sene bütçelerini bu
na göre hazrrlıyacaklarchr. 

Asker işçilere izin 
Askeri fabriknlıırda r,alışan a -

mele miktarını arttırmnk Ur.ere as
keri muamn.t 29.00() were ü~ 
aylık mrn-aklrat bir mer.unlrAt ver
miştir. 

Kömür ihti lafı 
(Bat tarafı 1 incide) 

müsadere etmekle iktifa cdecc!r, 
Italyan vepurlanna. knrşı hiç 
bir tedbir nlınmıyacaktır. 

Alman kömüril yUklU iki It:ıl. 
yan vapurunun muayene edildi. 
ğine ve diğer ikisinin bir Ingili.3 
limanına götür:illdUğünc dair o.. 
lan haber diln Roma.da. akşanl 
gazeteleri tarafından büyük ~
lıklarla. n~rcdilmi~ de bu ha. 
bcr hiç bir aksüIAmel uyandır .. 
mamıştır. 

Hollandadn çıkan Ma3bon gn.. 
zetesine göre 1ngiltere ile Itnly:ı 
arasındaki çıkar ih tfl8.f, rnhim. ne 
ticeler doğurmıyacnktır. tü:r.ake 
re, sakin ,.e mu100il bir hnva 
içinde cereyan ediyor. Dri laruf 
da siyasi ve ikttsadi münasebet. 
lcrini tchlik ye düıtürı11Ck ime. 
mi yor. 

Dostane teminat 
Bern, 5 (A.A.) - ''Coniere 

Deltecino'' nun Lond.rada.n öğ
rendiğine göre ne llıgiltere ne. rl 
ltaıya Alman kömiirU dola)'lsile 
çıkan ihtilafı ''8.bimlc~örnıe~ 
fikriDdc değildir. 

Siyn.4 1ta.lyan malıafilin.Uı kn
naati şudur: ltalyanın protesto 
notası hasmane mahiyette <kğil. 
dir. Ingilte.re, Italyayu dostane 
teminat vermiştir. 

Hatta b:ızılanııın sflylccliği.ııe 
bakılırsa muharipler haklannı 
g'ı.izetmeklc beraber bitaraflarn 
en az zarar verecek bir hal tar
zının bulunma.~ı için bir konf e
rnns nkti de deil>ifJ olunmaktadır. 

Komedi Fransez Ar
tistleri geliyorlar 

Bir katil yal<alandı 
Paris, 5 (A.A.) - Komeıli 

D8rt sene evvel Gireaunda Ali ts- Franser. ortistfori, Balkıınl:ıra \'C 
ml'nıde blr genci parası için öldürmek Şarki Avrupa.ya gitmek üzere 
t en sucıu 26 y~mda Har.3n o{;t:.ı perf.cnbc ak§a.nu Par:istcn hare. 
Inataıa Uz.unk5prtlde yaltalan."nl8- J ket edecektir. 

tır. Katil lkt l&nı1arm:ınm mubafau- • 
alt.ıııda bu ea.b:ıhJd konvansiyonel Turne esnasında, Komedi F. 

enile &ehrimlzo get1rilın1§Ur. l ranscz Zagrebdc, Budnp~lcde, 
Muhakemesi lcln buradan Gtr~a Bükreşte Atinada, Belgradda, 

önderilccekUr. Sofyada, !st:ınbulda. Ankarad:ı, 

• Mlllctlerln aıtıhııt bekçtlttf olan doktorlar." ' 'atanm lllm rneplt!ltti 
olan rnç mUn~Tverler- Tarlhla, lııkıt!\bm Mdık rnMaru olan 

matbuat •.• 

St.:Fl:JWM OLUNU7..... 
D YAJııı,N Ci' KUDn.ı:TU L\R11~H'Lt~tU 

Pol Muni - Anita Louiz - Donald Wudı 

• 

, Varın akşam LA L E s1ııemasınc1a 1 

• 
lllmiııl ~w.aıda.rdır. 

Ş..W, tcreW b1r nıazlnln; en )iibek bir Urnln, en duln bir fennin: 
en 8DIMIU& bir 8fkm 1embolü olan illa eser ııin-m·mnı ,.rl~IMetf flll 

büyük bir mulıW'aldyeWr. 
1 • • -.· 'ı • 1,~ "· ı l ı 

,' 1 ' • ı . ~li· t ;• ' • ol ~:· ı.~,.ıı.t•ı j ' ~ ' l')f' 1 ' .'' '" • ·ı 
ı' • ' • ..... • · - · · • • • 

ııt warrufiarla. temin edilen l?lerl der aynt bUtcc lçcı161nda çalı~ İB· 
1>nyıııı§, bunların en mllbrcm lhUya~- truıbtıl belcdlycsl bugtınkll mikyasta 
lnr olduğu lnkfır edllcml)..:ccCinl, Me- bir Iınr ltct yapmamış o1mal:la paslf 
cldlycköyU hasta.ııc!inln nynl zaman- konmm:umu dııh:ı. mUsm!r b:r §ckllde 
d:ı. ııa.,-, hnllnde de beyUk btr ihUya.- aar!ettfğtmiz Jt;ln moııhıı.zc edlldlgt· 
c:r kllr§rhyncağuu, ırt&dyomun esasen mızı çSrerek mUtehayyir oluyoruz. 
beden tcrblye:ıl mUdllrlUğU emrine 

ma.lUm:ıt elde etmektir. 

Bulgar - Romen hudut hadiaeAİ ~ 
orya. G (A. A. ) - P..esmi lir teliliı;de Rom~: 

Mdlscsinin şu tıekild~ cereyan ettiği bildirUmclrtcdit~,, 
!ki Bulf,"2..r hudud muhafızt yollanın şaşırarak ~ 

ginnfşlcrdir. Romen muhafızları at.eş eden-.k bir l3U 
verilen tahataaila yapılı!.c:nğmı, Tak· 
im meydıuu nçılme.sınm p:ıslf korun 

ma noktumda.n d.' lilzumlu olduğunu 
"5yUyere.k ,ayıs devam et.nıl§Ur: 
''- Bunla.n •• daba b<r luınm u!&k 

le!ck işleri, im&r hamleleri olarak 
kabul etmekte a6la. i.ubct yolttur. 
Yapılan §eyler yapıtmur elzem olıı.n 

ve 11cnelik bllt.çelcrin derpia c.t.Uği i§· 

Yakan. pasif korunmanın chemmi
yeU ve her ecre tckaddilm clıncai nok 
tasından ldmsc ile ihUIAtunız yoktur. 

BOyUk fmıır hamleleri tabla.tile 
harp sonuna. l•ıılmalttndır. O zaman 
da harbln bllUln tecrüb(!lcrlnl ge~lr· 
ml§ olnra>t mtlalakbtl lsta.nbulumuzıı 
yeni ihUya..çl&r& b'öre tmızım ve ini'• 
etmek hnl..'"!nt kcndlllğlndcn h8.61l 

YC öldürmU~Icrdir. Bulgnr \'C Romen hudud ms.katn"fJıt· 
bir netice vermiyecek olan bu hlı.diseyi h:ılletmI.c;lt'J(l 

Danimarkada g rip salgını 

Jic>penJı:ı:;. 6 <A. J\.) - Soğukların şiddeti o~ 
!ll:tlgmr baş .... österm~Ur. Şimdiye kadar 5.000 valra. Jc 

l!rdlr. Ağlebl ihUmal U%U?1 nenelerin olacaktır.,, Daninıarkada bina vergilerine zaf11 

Kopenbag, 6 CA. A.) - lktısnd.i ,·aziyetin ~ 
üzerine bina \'ergUerfnc yfizde 50 nispetinde zam ~ 

Müvezziler n1ese
lesi halledildi 

Vapurların üst ve alt sa
lonlarına birer müvezzi 

girebilecek 
hoprilnUn Kadıköy :iskclul bel:le• 

nıP. yerlerine ,.c 'vapurlara gazete mu 
YCUilerinln ~irmcleri )1L.'l&k edilmesi 
Uzerlııe yapılan flkJ.yetler dOt&,-mlle 
nll \0 e beledişe rdal LCttl Kırda.r 

f;ıe el r.oymuo ve bugtln belediyede 
btr komfaJon toptanan.k TUJreu tet 
kik etmlJUr. 

ıtoml.syım Bum btrltginln de mU
tateumr alar:k ı;5)"le btr karar Ter• 
ml§tir: 
Kadıköy n Ba~a ve Ada 

vçurlarmm alt ve Ust. aaJoD1arma 
bfrer rrıil-nz:d girecek ve bura14rda 
ancak TUrldy~ neıredllm guete.,. 
rnccmual&n aatabilecel..t.lr. Ba mOTU
rllerln kıyatetlcrl muntazam olacak
tır. lakdelerde ise •tıı llel'besWr. 

Du ııu.u.t& bugi1n 1111.kadarlara teb 
Upt yaptlaca.kttr. 

POUSTE: 

Baca tutufmalan 
çoğaldı 

Son günleni"' eehrimiule bu:& 
tulU§ma."'mdan çıkan yangınlar 
(<>ııılm~. DUn do ~irde ve bU.. 
haua Kadrköy tarafmdan ayni ıte· 1 
beblc birçok ya.ngmlar olm~tur, 
Bunlar şunlat'drr: 

1 - Saat l 6 dn lüıdik()yünde 
1zzeddln sokaj;'Inda 117 numaralı 
Anasta.sa ait evin so!Ja. lxı.cnst tu
tuşmuş, nst katlar yandıktan son. 
ra fttaiye tara!md:ın l\tl'~ ~öndU
rillebllmi,tir. 

2 - Saat lS.30 dn Kadıköy Y~I 
dcğirmcnhıde Usunhafn AO«ağmda 
« numarada. Apostob. ait yedi 
k tir apartonnnm mb& lıa'"a~r tu
tu.,muş, halk •c i:tn.ir• t.:.ra!m
dan söndilrülmUştilr. 

3 - Saat 18.30 da Fatihte ~ 
mi Mkağuıda. 3 nu.mıı.nı.lı Sadık"m 

CTindeltl ~bnnın bacMnın topla • 
na.n kurumlar ateş ahnrş, balk ve 
ltfıılye tamfmdan slSndüriilmüştür. 

4 - Kadıköy Erenkôl' cad<le. 
a!nde 47 numıı.rad.a Arifin r.nl:e 
borulan kl7.arak tavan tahalanıu 
t~~u.stuı'JDuş \'e lcısıncn yandlk -
tan eonrn. ev halkr ve itfaiye tnnı.
(mdan ~ndürillmli~tUr. 

TR.ntYAY 1·or.n ,\ S 
C,: IKTJ 

Sirkeci • 1'opkapı araaında işli. 
:ven 20 nu.manW tramva!-" anıba~r 
dUn ~ aut li de Sallamaö
föltt.e yoldan çılan~. bl.r Dlfiddet 
çalışmadan eonra hatta konmuş

tur. Ba ~·üzlcn l!e~fer öur
,,m'ihr!': 

Fırtına 
devam ediyor 

Florya ıahillerine gelen 
kerestelerin kime ait 
olduğu anla§ılamndı 

Amerikada müthiş H ti d is el 
soğuklar lef siri ~· 

Birçok sehirler elektrik- • (Saf J'lf ~ ııı 
aiz ve telefonsuz kaldı ohnamaı.:1. 1>era~ t 

Evvelki akıam ba~ayan lodoJ Nevyork, 5 (A.A.) - Tnfa.nı Fransa.dn. dn.hl !ı ~ 
f ırtrnası Marl1\4lra ve Egede de • andıran bir yağmurla. beraber oltmda bir ikl 
vam etmektedir. Bu sabah Ada çıkan goğuk bir kasırga Nevyork Jbnl u.rl ~ ~' 
~ferleri miist:\il~tla yapılabilmi~· ve ch'anndaki devletlerde dün fJe~~~fJ~; b:. ıı 
ırDün sabah Ycşilköy sahilleri - ı büyük tn~ba.t ynpmt§ ."e mil_ na ma.b.hll ıA ... "ll!ı 

ne dalgalar tarafından sürüklene- yonlarca. nguç de':1lmılf.ir. Ağaç tcklhıde ~lll ~ 
rek getirilen brcstelcrin hangi dallarında. kalın bır buz tabakası pcıila dm1!JJ1 ~ ~U 
gemiye ait olduğil anlaşılama • hasıl olmu§'tur. Ağa.çlann dev- toplekfln harb ~ ~ 
ImJtır. Dalgalar dün akşarr.a ka· rl.mesi bı!hassa elektrı"lt tenerln- amanda ~ ~ 
d:ır Ycşilköyle Florya sahilleri · de hasar hüsulc getinniştir. Ha. thıl aldı~~:! 
ni kereste yığınla.tile doldurma~- sarat b.irkaç milyon dolar olarak ler~:mdı r~ 
tur. Adedi ~~leri bulan bu ke - tahmin t dilmektedir. ::1mcm1 bir ıı~ 
resteler denızın çok <lal~alı olu • Birçok 6ehir!r.r elektrik ,,; c te.. 1k1Dadi 'h.vat._,. 
tundan toplanamamaktadır. Ya • lr fon:lan mahrum kalmıı=tır. Don r-•·e1 .._ğ· lı dd 

lan b'· ·· tahkik t · ğme kc ~ °' ere Dl1 pı el ~- / a ıa. ~<:>~ ,.e yolJann üstllne dü§E:Il ağaçlaı m:ılarıruı. rnf.nle" .,1.) 
~\;r:a ::ı1 ~~ ':ı~u~ a~la§ı • otomobillerin gidip gclmcsinc Frnn.<;rul:ı. \'C~ ~ 
1 .. - ... .!.·ı.r. Tahk:kata devam o- manı olm:ı.ktadır. Trenlerde mtl. t.atbll< eıiı_ım~~~' 
-~ ı · .,_ -'- '·- ~edil ·.,..; aramak lü.ZIIDı:u• • lunmaktadır. um g.acır.ruııı:.M;;r AA~-u mlgwr. lerisı ~afı b 

.Şimdiye kadar .kim11euln öldü- ed ek 
0

1UJ'9' 
ğü haber verilmemig ise de sey. ~:~:en ~ 
r'Jaefer knzalan dola.,ısilc bir - hl:cr llin'r kcDcJJ Holandada bir 

casusluk davası 
Gh;li bir r adyo ile Al

manyaya haber 

kaç insan yaratanmıştJr. ~';;r.lıo tt urc >d~_ .fl/ 
Romanyanın yeni dış ~~· 

t icaret rejimi 
Bük.re.,, S - Rumuı harici ti· ~ 

. veriliyormu~ carct (cjimini tadil eden kraliyet fsvİçr""'" • 

Aınsterdam, 5 ( A.A.) - Bu .. 
gün bir casusluk dav:lrmnn mu. 
bakemesinc lın;jl2.nmıutır. lllnz.. 
nunlar, 1914 harbinde d.ahi Al • 
mn.n casusluk scrvi.ulc miina.s" . 
betta r olun bir Hollandalı ilo 
bir J<::Sscn gazetc~inin lk"lçnıuhar
riri Heinriclı Dreverdir. 

Hollandalı, Almanyaya., gfali 
bir rcıdro \erki cilı:ızh·lc ha 
herler ı;5rdermt?kh Yl? 'b t ha . 
oorleri Hol n.ndachl i A lnuı.n ca . 
ıu.slanndan b~cası olan Dre
verdcn almakta idi. 

:Muhakemo esnasında. llollaıı

dalı, 193S senesinde. Fransadn 
Alman ca.fiusluğu yaptığını iti. 
raf et.nı~ir. Milddeiumum.i maz 
nuııla.r için dört sene hapis cczn.. 
eı istemlı!tir. Kıı rar 18 nuı.rttt. 

verilecektir. 

Bır muhakeme caha •. 
Amsterdanı, 5 (A.A.) - Höl. 

landa. seyrisefoinine nıUtcallilt 

lrara"1amc&i bııı~ün nesrcdilnıiş -
tir. Karamamenin ba§lıca ga)'cai 
memleketin sınai faaliyetini milli 
menfaatlere ve inltiı;-.af ~dt.n Av • 
rupa vaziyetinin tahmil t'ttiği ' 
:.aruretlere r,örc idru-c etme :tir. 
K.ararn:uuc bilhasu ıp!'külnsyo -
na ır.aruı: kalan ve Rcmı<>n)ra i· 
çin biı gün mührem bir ihtiy.aç 
ııruına geçecek olan but ihtidai 
macid'Clerin kullanJ!masr işinin 1 
bir nir.a:na bağJanrr..uınt ist'..!ldAi 
eylcmclrtr.öir. 

Londra • ista.nbul asfalt 
yolu bitiyor 

Londru - lı;t.n~ul ~'>!alt yoluoun 
henüz yapllmamı~ y rlcrindeıı. otan 
r.ntcburga:ı: - Baba.cBkf kısmmm in· 
~r için faa.ll:"<!te g~Omi§tJr. Bu 
makmı.Ua. AlmanyaG&n ~lan aa
!&lt ıulltehaaıar ?r.ıgünkQ Scmplcm 

ek.tpreallc §<:hrimi%1! ge1ml.~lr. 1n~ 
tm altı ay& ka.dsr tamıı.mtıma.cağı 

bildJrfllyor. 

O'IO~IOBILLE TRAM\1 AY 
A1L\SIXD.\ 

gizli bazı vcsilm!ıu ı firar hnUnrle 1 l<AğıUıanedc oturan :r.'ethi diln 
olan Alman Paul Sturm'a v~r- &,llttqla DolmabU.çe a.ra:::mda 

1 d h tzan;vaym ~samağmda dururken mektP.n suçlu nç Ho.len a mc • . 1 .... ~-"'' b. otomobille 
1 b 1 d b. . . k ~o ~cnannwwu ır 

nıur a un ar an ınmn ansı tramvu"lD ~a mla§mıg ve e. 
14 mart 1940 da La Hnycde mu.. :~Herek Bcyoğhı 'ha.~:ınr!fl:ıl' knldı-
ha.kemc edifoccklcrdir. nlmrrt1r . 

Terhis 

mımır. 



Çeviren: Efdal NOOAN 
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nı bır yerde ancak domuz ahırı ola· 
Oıııııı bu r,ak kullanılabilirdi. 

tilkını sÖılertnde .bizi biribiri- - Manzarası biçı'msiz, l~in i· 
'1ştıran b' 

\t on.ı . ır hususiyet şimizi görür. Zaten aradığrmız da 
an dınlerken heye- b 

~ ~ ... ~· 
•\t tUha 
. b f, dedim sanki' ~ı-· 

u ha • ~·-~.:n. l<ita , Yau Yaşıyormuş gi· 
. P·ann aras hak· ında geçen 

itbi batı ~aten ziyade bir 
ön-..:ı r ıyorum. Ben artık 

\işit -- 14 a\'l ~ gecıtıi a._ mücadele ve 
lla}<ıtın ~ . hır adamım. Sen 
~ ~ .. bır Partası, bir cüzü 

f,._ ~llnsin, be . . 
· ~tYken _ _ nımsın de-
ltirdi.ın Sözumu maharetle 'Sen Ve: 
eı.._ de hu 
~•et \'e Illeşakkate büyük 
~ decrgayreUe tahammül 
~n b· un. 

lrderıbire d ıc..: • • 
b~--.. k:.~ . - C(;ışışı onun 
.~ -wıanu§u. Ağımı· 
~t~ Uıere olan bir kelime 
~ farkına ,·arnuştı. 

)'Ok, Yok haktı: 
k lltı? • Başka bir şey söy-

~11lli 
teva toParlaınıştım; düc;tin-

' tt{:shut> Verdim: ~ 
~ r <!d. 

J\ınerik 1P_ madam Mey· 
bı.~Yatı an. 0meğinin bir 
:~da getirmekte olduğunu 
'ô)'lern:~ muvaffak oldu

au:. a, <feQi. ıstemiştim. 
"al Ya,, da ö . 
~ Varc1.ı ki• Yle bır inkisarı 
~- bir~k· 0 &ün ve onu ta· 
~ın ~ günler "benim e-

~ <f ~ırıı .. SÖzleri kulağım-
~ tıı ~ Urd~. Lakin o sesi ken 

~aıc ... 1\-euı o . 
iti.._,~ &ece, o, ateşı 
'~ ... uza:eıneğini hazırlarken 
~~:"larları eedadımın vahşi 
~. t ~~ \'e i . lllda kaynaşıyor ol-
tt:. Çtrnden "be · · ~Q dı...... !ark nım eşım., 
~ı.~lllıı" en büy{ik bir haz 
~'~ o kcl' >'a ltad lllleleri uykuya 

ar nunldandım dur-

ltısı~ • • 
~ ~-:ıoocı 
~ ~rı Çıkına arna. dedim, sıca
\ a İÇerj • sına, yağmur ve 
~~ gırıncsine mani ola-

f),,_ "ı~fokd .. 
\.·•ıııı ."""'llll ~ erısınden yaptı-
~-· !tıcn. &ozcıen · · 
"ll tlli~-ıtl!<lec.e· ... geçınyorduk. 

"'ll: &ını umarak de· 

'·~ 

Ellerini çırparak pek hoşuna 

gittiğini söyledi ve gayriihtiyari 
bir ürperme ile omuzlarını kaldı
rarak: 

- Yalnız çok karanlık, dedi. 

- Drvarlan örerken J)('ncereyi 
bana hatırlatmalı, bu ihtiyacı gör
meliydin, dcclim. 

Gü1dü: 
- Ben hiçbir zaman lüzumlu o· 

lan şeyi evvelden göremem ki za
ten. Maamafih dıvarda ne zaman 
olsa bir delik açabilirsin. 

Ba~ı salhyarak: 
- Sahi, dedim. işte bu aklıma 

gelmemişti. Sen cam ISJnarladın 
ını? 4451 e telefon et ve ne boyda 
cam istiyorsan söyle getirsinler. 

-Yani? 

- Yani penceremiz olmryacak. 
O, karanlık ve kötü görünü~lü 

bir kulübe idi ve medeni bir yer
de ancak domuz ahın olar3.k kul
lanılabilirdi; lakin açık sandalın 

bütün sefaletini tatmış olan bizler 
için rahat bir meskendi. Bu ku· 
lübede fok balığı yağı içinde ya· 
nan bir pamuk fitil tşık ve soba 
vazifesini görüyordu. lkinci i~ Q" 

larak kışlık et ihtiyacımızı temin 

için fok avlamağa ve öteki kulübe
yi yapmağa savaştık. Artık sabah 
leyin yola çıkıp öğleyin bir sandal 
~"iikü fokla dönmek bizce basit bir 
mesele halini almıştı. Sonra, ben 
kulübenin dıvarlannı örerken Mod 
balıkların yağını çıkartıyor, hafif 
bir ateşin üstünde etlerini tütsiilü· 

yordu. Ufak, ince parçalar halinde 
kesip tütSülediğimiz folC etleri pek 
nefis olmuştu. 

ikinci kulübeyi yapmak daha 
kolay oldu. Çünkü onu birinciye 
bitişik yaptığım için yalnız üç dı· 
var l~mdı. Lakin ne de olsa ge· 
ne zor işti. Modla ben gün doğar
ken işe başlıyor ve ortalık karann 
caya kadar durmadan çalışıyor· 
duk. O kadar ki, geceleri bitap, 
battaniyelerimizin arasına giriyor 

(Devamı var) 

tlq J cılka 
11 "eı-e 11 oyunların- l T k 
~~un Ce ~lanfarın e kollu boksör 
tev2. lllU~~fatları · Ke"?aı Denizaanı'.' defi· 

'\~~ •• ~ 'l' eaı11yor :;ı;ı~ cev:ıp ver.yer 

"ttı ~~~ \>e ~~~ll~yan sntonla. • liuml:.'lm r.Urr~ lıliihil bol:sörlc-
'\(ar 0 "-'Cd rlmlen f Pl\ itdlu C":ir:ul ''nrurmlan 

ı ~il bı tarnrrn ıye Rclsl Dr. hir mı ktub aldık. l\enuıl ncııi't.Sa. 
~ · r ıılt§a.... <i'1n güreşc;llcr 
~tı •• , Yemeği veril- na C<'l'alı olan mektubu nynen 

il ~t 13 o:>o derl'ct1lronız: 

"'tizı ~t'aftn~ da &Urcş fcdc
"rc ltUralt altıncı Balkan 

b,r 0!atlilan eden güreşçiler 
~ 0 le ı·ı oteli salonla :,.,.._ l'afer -
·~rıu 1 vcnıecck • 

rı·~la~~a.ltl~, 6 tncı Bal _ 

t<~;~alyaı::;cc alan gü-
t 'l'u k ve merasimle 
~ ~tk ~ §aınpfyonluğu 
l!tıe ~·e eQil tıluua krymetıi 

il~ r~ ı~lltan ceckur. Bu mü
~tt Ctl( ,,rı l.ı.rafın~tG§çilerlnin 

~ \'c c J\ltın rın nutukbr 
~ t t h,,,rııcras·ı .... ıcı Balkan gü 

ııt .... af\ .. ._ "' crı b • 
%~e'""'-ltr. u suretle 

~ 1 ta~tıluna 
ııt~~. lrıın ~ "Yunan gii _ 

"I "" iz. 2:1-ı:tt'J Jı:Ureş rnı11· t ııı,,.::•l'ı 0. c f 1• ı a-
S "'-... ~ba~r 1tarş11~ akct:ı:C'dclerl !>'>.. ııtır. Şına yapma-

"29 ~ubat 2889 sayıh ı:;azctcniz
de Altrr.ordu boksörll"rfndPn 52 ki
lo KPmal Denizs:ın kendi kilolnrı 
ile karşıl::ı.şmak istediğini okudum. 
Ve gıu;ctl'niz \'n.~rt.._ısile krndi~n~ 

cevah \'eriyorum. Bu ay fr'n"lc ?. 
müs:ıb:ık:ı tcrlib C'dilmlştir, tnri'1 -
Jcri belli değİI. Eğer. ynptrt:ı bir 
blöf dC'ğilse knrt1ılaş::ılmı . Konuş -
mnk için Kum.knpı glircş klübün. 
de saat 7 den !l a kadar mu:ıllim 
Hilmlyo veyn Yenlpostıılırın" arka.
emda Milli R,.a..,slirnnııı TUrk Ano. 
nim irkt!inde b:ınıı. mlirnr:ıat t"t
eln. Kcndis!ndm de arzu rttiğl •er 
de mnı;a hazmm. 

Gazetenizin boksörler için gös
t~rmi5 olduğu kolaylı!tlarıı. candan 
teşckkilr ederek sonsıız saygıları. 

H lt B E R - ntam Poltus 

l.lilullatand.ı& dün.ı aam en eak1 Uıaaulım aıUIJl4& S3 rıhnı ~'&lıfl1'r .:aııuıda 
&'eçlnzUt bir AlnlU .ena.Ju 

- 150 - raaa: ı. 8'&1ıclı 

Tufandan evvel arzın üzerinde tek ve ıicak bir 
iklim hüküm sürüyordu. Onun için insanlar si· 
yah renkli ve gayet uzun boyluydular. 
- Evet! Burada yerlıler buna 

(Kahuri) diyorlar ki ( (cin yeme· 
si) manasındadır. Bizim kabilele
rin insanları bu hastalığa Adeta ga 
yet elverı~i doğuyorlar! .Niçin 
bilmiyoruz.. Bu cedlcrimiz.den 
kalma .bir hal! l~te onun içindir 
ki biz hepimiz siyah adamlar ol
duğumuz halde civardaki beyaz 
insan kabilelerini de aramıza ka
bul etmeye ve onlarla evlenmeye 
mecbur olduk! 

Benim kabile babam büyük si· 
hirbaz, İ§te Moharanın )'apışık 
olduğu ağacın suyWlu herkese da· 
ğıtaraktır ki kabilemizi ikide bir 
de kolayca tutuldukları bir cin ye
mesine karşı korur! 

Benim öz kardeşim olan Moha· 
ra da doğduğu zaman cinler tara· 
f ından mutlaka yenmeye rnahköm 
\·e kurtarılması imkfulsız olduğu 

anlaşıldığı için kabile babamrz o· 
nu bu ağaca yapıştırmak suretile 
yaşatmaya muvaffak oldu! 

Hayretle cevap verdim: 
- Ya? fakat Mohara bu ağaçta 

150 senedenberi ya~akta cıldu
b'1lnu iddia ediyor! doğru mudur? 

Ura - Saha. gene yilzünü kor· 
kunç buru~ukluklara boğan cana· 
\'ar gülü~ile güldü: 

- Doğrudur! dedi. Ben c!e 150 
yaşrndayım! 

- 130 mi? 
- Evet! 
- Halbuki hiç de b11 kadar ih· 

tiyar görüNnüyorsun? 
- Görünmüyorum. evet.. Fa

kat bunu dedığim gibi, · o kabile 
babamıza borçluyuıt Onun bize 
içirdiği garip ilaçlardır ki beni 
böyle gayet uzun boylu ve uzun 
ömürlü yapmıştır! Benden evvel 
de diğer bir adamı (Sahura) yt 
ayni §ek1lde büyiltmD.~til. Fakat o 
153 yaşında dağdan düşerek öldü. 

- Şu kemikleri cüzamhlar ma
ğarasında olan mı? 

- Evet .. Evet! O benden eV\·~ı
ki kabile reisidir! · 

Du dev insanlann yetişebilme· 
leri ve yaşayabiLmelerindeki esrarı 
anlıyor gibi oluyordum. 

Hiç şüphesiz, bu ınüthis sihir
baz, tufandan evvelki insanların 
ve nebatlann değişişlerindeki esra· 
n farketmişti. insanların vücutla· 

nndaki gizli guddelerin tesirile 
bliyilyup kuçuıdükleri, bcyazlayıp 
s. :;ahlaştıklarını anlarru~tı. . 

liereK Ura · ~aha \'e gerek on-
dan evvel kabile reisliği etmis olan 
Lahura üzerinde bu tecrübelerini 
muvaffakiyetle yapabilmi~ti. Yani 
eski ağa;}ardan n t;ebatlardan çı
kardığı ila.çlarla bunların guddele
ri üzerinde tesir yapmı' ve bunla· 
rı son derece büyütıMye mu,·affak 

olmu~tu. 
Kendi hesabıma, esasen ben de, 

tufandan evvelki insanlarla tufan· 
dan sonraki insanlar arasındaki 
farkın ancak iklim değişmelerinin 
guddelerimiz üzerindeki tesirile 
izah etmek mümkün olacağına va· 
sıl olmuş bulunuyordum. 

Tufandan evvel amn üurinde 
tek \'e sıcak bir iklim hüküm sürü
yordu. Onun için insanlar ciyah 
renkli \"e ,ayet uzun bo}•luydular. 

Tufandan sonra iklim birdenbi
re dtğişti ve arzın muhtelif yerle
rinde muhtelif iklimler hasıl ol
du. Bu değişme in~nlann gudde· 
leri üzerine tesir ederek onları :e· 
kil ~il ve muhtelif ha1e koydu. 

Tufandan sonra muhtelif boyda, 
muhteli renkte ve muhtefü tipte 
insanlar peyda olu~u. srrf, iklimin 
bu derin ve büyük deği~elerinin 
guddelerimiz üzerindeki tesirlerin· 
den ve guddelerimizin ifrazlarınm 
değişme:ıinden başka bir suretle 
izah edilemez. 

Nitekim ham dünyanın her ta· 
rahnda gudde ha::ıtalıklan insan
ların gerek boylarını ve gerek bü
tün vücut şekillerini normal şekil· 
lerine nazaran gayet aykın bir se· 
~ilde dci:riştirip. durmaktadır. 

Ura · S:ıhaya bu sihirb'.lZın ha-
yatta olup olmadı~mı sordum. 
Çoktan ölmüş olduğunu söyledi. 

- Bari o ılaçJan sizde kaldı 
mı? 

- Hayır! Bütün esrarını kendi
sile beraber alıp götürdü! Yalnız 
bu sizin cüzam dediğıniı ha talığa 
ait olan ilkı bıraktı .. 

Herecania sordum: 
- Cüzam ilacım mr? 
- Evet! 

Demek bu ilaç şimdi sizde 
var? 

Brezilya • Arjantin 
arasında 

MiHi maç 
Rio dö JaneJ ru: 
Uuradli M.OOl) ıe) ircl önünde yn

pıian ArJant!o • Brullya mllh ıutbol 
ınuçı temılıdc rağmen 2·2 berahf'rlik

le bitnıi1itır. 

GUnUn kllhramnnr, gene, aiyah el
maa IAkablle maıuf ve takımınıı iki 
r;ayıyı da kaundınnıo olan Brezilya. 
nın merkez muhaclml Leonldasdır. 
Arjantin takımında. en çok nıuva.ıtak 
olanlar Baldoncdo ile Cns.saııdır. Ya
rım saatlik temditten· sonra beraber
likle netlcclenmlş olan bu maç yakın
ı.la lekı·ar edilecektir. 

n;<iOSLA\"l"AD.\: 
Bl'lrrıuJ: - Yugoşlavya mll!S ta

kımını ccnubt .Amcrlkada mutea.ddit 
klLI'§ılaı,malarda. bulunmağa davet 
ede.ıı Arjantin kJUplertnin mum~wııe 
rtle yapılmak~ olan mU7.akcrelcr bit· 
mek Uzeredlr. 

Yuı:oıı!av nıllll talmnmm cenubl 
Amcrlkactakl ınaçlarınm tahakkuku 
li;ln blzııs.t .Arja.-ıUn konsoloııunun ta
\'aasut ettiği haber alınm1~tır. 

Miyopum. Bu kusurumu çok kü 
çük ya~ta etrafı iyi ~öremediğimi 
anladığım zaman keşfettim. Göz
lük takmamı tavsiye ettiler; tak· 
tım. Fakat çabuk \•az geçtim: ÇÜ!l

kü on ay içinde beş çift gözlük 
kırmıı bulunuyordum. Bundan 
baıka gözlüksiiz de bana lazım o
lacağı kadar görebiliyordum. Fa. 
rua, bir binayı bir eşekten, bir 
eemiyi bir minareden, tramvayı 

Jimendifcrd cn tefrik edebiliyor, 
yolda duvar veya ıiltunlara tos. 
lamadan yürüyebiliyor ve gaze~e
mi gözlerime çok yaklaştırmak 

surctile okuyabiliyordum; gözlü. 
ğü ne yapacaktnn?. 

Bu şekilde miyoplu~um tedri. 
cen artarak 5ekiz dereceye yük

acltli. Fak•t, err:in ohm, bunun 
için katiyen kederlenmiyordum. 
Milmeyyiz vasfım olan felsefi 
zihnimi tahrik ederek derin mu. 
hakemeler yürüttükten sonra, 
gözlük takmamakla çok daha 
k~rlı çıktığım gördüm. Bu suretle 
mesela en basiti dünyadaki çir • 
kinliklcri görmemiş oluyordum. 

Sekiz buçuk ay evvel Makbule
yi görüp sevdiğim zaman da böy
le miyoptum. Şunun bunun de· 
diklerine ve bir balığın taze· 
!iğini tetkik eder gibi tetkik ede· 
rek eclindil!im fikirlerime göre 
Makbule oTdukça güzel bir kızdr. 
Onu nasıl görüp ecvc!iğime hay
ret ediyorsunuz değil mi? Fakat 
daha önce Makbule .beni görmüş, 
scvmıştı. A~kımrzın başlangıcı 

basit olduğu kadar garipti. Kadın 
mı, yoksa arkadaşım Naşit mi 
diye gözlerimi uzun milddet onun 
üzerine dikerek yüzünü tanrmağa 
çalışıyordum. O, bittabi şaştı, be
nimle alakadar olmrya ba~ladı: 

HSli tanıyamadınız mı 

beni? 
Miyop olduğumu bilmiyordu. 
Tatlı ve pkrak aesi onun Na· 

~it olmadığına hiçbir §ilphe bı· 
rakmadı. O anda mahcup kalma· 
mak ve önüme fırsat düşmüşken 
kendisine bir kompliman yapmak 
için cevap vermeyi makul bul -
dum: 

- Güzelliğinize o kadar hay· 
ran oldum ki gözlerimi yüz~nüz· 
den çekmiye kıyamıyorum ... 

O, herhalde bu cevabımdan 

memnun kalarak gülümsemiştir. 

Konuşmaya başladık. Birkaç gün 
içinde biribirimize deli gibi aşık 
bile olmuştuk. Tabii. ancak o va· 
kıt miyop olduğumu söyledim. 
O, nedcıi gözlük kullanmadığımı 
sordu. Sebep olan amilleri birer 
birer saydım: 

- Yolcla kendilerine selam 
vermiye mecbur olduğum can sı· 
kıcı tanıdıklarımdan kurtulup 
kıymetli <lakikalarımı boşuna sar· 

• {etmemiş oluyorum .. 
- Fakat düşün ki, ne kadar 

&"ÜZel ~eyler kaybediyorsun. Me
sela güz;:l bir güneş batmasını. 

- Hakkın var ama, gurupu 
seyretmek için sarfedeceğim za· 
manı kazanmış olurum. 

- Bundan başka sinema da 
ıeyredemezsin. Gözlüksüz kal· 
makla o güzel manzaraları gör· 
mekten mahrum kalırsın. 

- Ama bu şekilde oraya vere
ceğim bilet parasrnı kar ederim. 
Haftada üç kere sinemaya git • 
sem ayda üçyi.iz kuruş kadar bir 
para sarfctmiş olacağım. Halbuki 
ben bu parayı başka bir yere

1 

--1--------------ı sarfedebilirim. Ayrıca tiyatroyu 
talyada lik maçları hesaba katarsam yekGnu beş yU-

Tek lM'Tu lıoh~ör lfemııl • - mI sıınarnn.,, 

~ ttı~:ahasınd __ _ ----------------- ----- ------- Roma, - Lig maçlarında takım- ıü bulur . 
tarın puvan \•aziyetlerl şudur: 
Bolon:;a 21 12 6 3 S2/l 7 30 - Mataza vitrinlerinde teşhir 

o\Jt~'ıı tt isti a çalış-
l "'1ı l ':1ı ~ızı~enlere • 
·~-'Uetı ııa..tık en: 
. ~ı~ tın b ' cakrı 
n \o .... rl'lt ı l'tı.n~ııı ın, boks, 
ı. ~ it §ltra.1t rındııkı spor 

' ııı t'Jt t'tnJek ~ ~raea "•tan • tstıyen 
~ ... at e~ .. Cillgtarıırıızm e 

·•cıı. .. reıı: • '"•tia. 11.za. kaydo-

ltalyada kayak sporu 
2 - Perennl, 2 Sa. 35 Da. SO sıuıl-Rom~. - ltalya kaynk vamplyona. 

!arının rlördilncll gUnU 36 l:llometre· ye. 
llk multavemct koşusu ynpılmıştır. 

Neticeler t"Jnlnrdır: 
3 - Rodlghlero 2 Sn. 37 Da. 9 ın-

nl,•c. 

ı - Aristde Coıupan,g"tWni :.ı Sa. 4 - Cvıuoı·tol~ ~ Sa. :;g Do.. C> ııa-

SiS t>L 2S aa:ılye, ıılye.. 

Ambro.siana 21 12 4 5 31 /17 28 edilen gUzel eşyayı da göremez : 
Genua 21 12 4 5 46/29 28 ıin. 
Lazio 21 8 7 6 28/22 23 _ Fena mı? tçimde, o eşyaları 
Torino 21 9 5 7 25/22 23 
Juventuş 21 9 5 7 30/32 23 satın almak arzusu doğmaz. 
Bari . 21 7 7 7 ~2/26 !!1 
Mllano 21 7 6 8 84/27 20 
Tri;re.s:... 21 tı 4 9 30/29 20 
Nonro 21 9 2 l 20/23 20 

Venezio 
RoıM 

~ 

21 7 6 8 25/23 20 
21 7 5 g 17/21 19 

21 5 8 8 19/29 19 

B 

Nakleden : iL. L. 
Bu mevzuu Makbule ile kaç 

defa münakaşa edudik 1 Her de· 
fasında tezini mülafaa etmek 
çin yeni yeni mütalaalar ortaya 
atardı. Fakat ben de ondan geri 
kalmazdım. Nihayet, birader, ona 
ne oluyor? Mademki ben miyop· 
luğumdan ziyadcsile memnun· 
dum onun karşı gelmesine ma
hal var mı idi? 

Son giinlerde Makbule bu me· 
se!cdc çok azimldr görüldü. Göz• 
Hık takmamda kuvvetle ısrar 
etti: 

- Anladın mı beraber gezer
ken, göremediğin otomobillerden 
ktırunmak için ikide birde elinden 
çekmek, tramvay kapısının nere
de olduğunu göstermek, vitrinler· 
de bir türlü göremediğin bir yü
züğü sana göstermeğe çalı~ak 
dcğrusu çekilir bir şey değil. Ni
hayet, iyi göremiyen bir adamı 
yanımda taşryamam ... 

- Haklı değilsin, Makbule, de· 
dim. Bu halimden sen memnun 
bile olmalısın. ÇünkU bu tarzda 
başka kadınlan da göremediğim 
için sana karşı vefasız olmak 
tehlikesi de mevcut olamaz. 

- BütUn bunları pka söylü· 
yorsun. Her ne olursa, gö.zlük 
kullanmaru istiyonım. Aksi hal
de, §imdiden söylüyorum, müna
sebetlerimiz devam edemez. 

Makbulenin davayr bu §ekilde 
ortaya sermesi ve diğer taraftan 
ona kar~ı duyduğum derin a§k 
bu taleplerini itirazsız kabul et • 
meye beni mecbur ediyordu. 
Bu maksatla göz doktoruna git
tim. Miyopluğumun derecesini 
sayıp kaç numara gözlük kulla· 
nacağınu söyledi. Gözllikleri alıp 
taktım Makbuleyle yeni randevu· 
ma gören gözlerle gittim. 

Beni dört gözlü görünce çok 
sevindi: 

- Hele şükür, yarabbi! Bilıeı:ı 
ne güzel de yakışıyor r ... 

Gözlüklerle dünya bana ba§ka 
türlü göründil. Her şeyi net gö· 
rüyordum. Şimdi artık Makbule· 
nin, kendisini beklediğim yere 
gelip: 

- Buradayım!. 

Demesine lüzum yoktu. Onu 
uzaktan görür, koşarak yanına 
giderdim. 

Şimdi dünyanın zevkini ha§ka 
türlü tadıyordum. Yolda ko~rak 
yürür vitrinlerde duraklar, sine
malara gider, güzel kadınları sey
reder, velhasıl, gözlerimden aza· 
mi istifadeyi temine çalışrrdım. 

Gözlük takışımın dördüncü gli· 
nü temiz bir hava almak için 
parka kadar gitmeğe karar ver· 
dim. Güneş batmak üzere idi. 
Parkın dar yollarından geçerken 
akşam karanlığına rağmen etrafı 
iyi görebildiğime çok memnun
dum. Derken, yolun dönemecin
de, ağacın altında bir ~cç çift 
gözüme ilişti. Aramızdaki mesafe 
takriben yirmi metre olduğu hal· 
de kadmı ilk bakışta tanıdım: 
Makbule idi. Önlerinden geçer· 
ken Makbuleye dikkatle baktım. 
O da bana bakıyordu. Kızardı
ğını, morardığını, sarardığını ve 
titrediğini farkettim ... 

Geçip yürüdlim. 

O akşam Makbulcye son mele· 
tubumu yazdım: "Makbu1eciğim, 
kabahat senin, gözlük kullanma
mı sen tavsiye etmemiş miydin? 
Bu suretle her ikimizin de saade
tini yıkmış bulunuyorsun. Be kı· 

zım, senin nene lazım bana göz -
lük taktırmak?" 

Bu defa gözlüğü ben kırdım. 
Anladım ki tabiahn bah§'Cttiği 
miyopluğun kadrini bilıniyerck 0 • 

:ıa karşı tedbir almak tabiata 
kar§t bir nevi isyandır. 

Tabiat kendisine asılan harpte 
ergcç galip gelir; intikan:unı alır 
ve dzi ibetbaht eder. 
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6.3.940 Çarşamba 

1 2,30 Program ,.c memleltet sao.t 
nyarı, 12.35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri, 12,50 TUrk rnUzl~ (Pi.) 
13,30 _ 14 llfUzik : KUçUk orkestra, 
18, Program ,.e rnemlekı-t snnt aya. 
rı, 18,li TUrk mUziğl: Fasıl heyeti, 
18 35 TUrlt mUzlti: Saz eserleri (3 
ney, 2 tambur, l kUddUm), ı~.rı5 Srr
best s:uıt, lD,10 Memleket s:ınt ayarı 
njans ve meteoroloji habrrlerl, 19,30 
TUrk mUzlğl: Çalanlar: Fahire Fer_ 
s:ın, Hc!lk F'crsan, Cevdet Çağla, 

F ahri Kopuz. ı Okuyan: Sadi Hoş. 
ses, Mefharet Sağnak, 20,15 Konuş. 
ma (Dı' polltllm M.disclerl), 20.30 
Temsil: Kısmet ynzan: Refet Altsoy 
21, Scrbrst s:ınt, 21,10 l{onuşm:ı. (Sıh 
hat saati) , 21,30 Milzllc: Rlynsetl
cumhur bando!lıı, :::2,15 Memleket sn_ 
nt nyan, nj:ıns habı'rleri, ziraat, es_ 
ham, tahvllt'ıt, lmmblyo ve n ukut 
bors:ısı. 22.3Ci :MUzik: Cnzband (Pi.) 
23,25 • 23,30 Ynnnkl program ve 
kapanış. 

ŞEIItR '11YATr.O!'iU 
Tepcbaşı D ram Kısmı : 

Akşam 20.30 da 
O JiADIX 

••• 
K omedi kısmı: GUndUz 14 de : Çocıılc 

Oyunu . .Akşam 20.30 da: 
nr.mn~s KENilt l F.Rl~DE 

llı\Ll{ Ol'ERY.Tl 
Bu akşam 9 da 
Zozo Dnlma.sla 

(II:ıllme) 

DUyUk şark opereti 
T : 40574 

~LEMDAR Sineması 
1 - Tüccar Horn 
2 - Yalancılar Şahı r1m11-------, Dr. A~;;~ ·~~~~yunlu ı 

Taksim • Tnlimhane Palas No. 4 
Pazardan maada her g{jn 

~:ıııt 1:'> den <ınnr:ı. Telrfon : 40!2i ---------
VA KIT 

1940 Cep 
Almanağı 

l\filkcmmcl bir takvim, her ny 
miirncn:ıt cdilc hilccck giizcJ 
bir rehber: O ı snyfnhk hu Al· 

mnnn;::,"ln fiyatı ynJnız 
10 knl'11~t11r. 

Her kitapçıda ve gazete 
bayilerinde bulunur 

, :ı 

HUsnU haıtan : 10 numara alrlım 

- sen d• benim gibi rap. Bu nevi vazifeleri 

fyl rapmak lcln TUNGSRAM KRİPTON 
ampullarının beml>eraz ve parlak ısıOına 

llttlıacın var. 

b. oe ~o 
b. 6ol °""4,.t.k 

fiOUffL-A i1 iff ~ DEfl Lf fl 
jSTANBUL 

ANKARA - İZM 

. ,. -. ' .••. ·. ;> .. ~ •. . . - . • • . ~ p 
1 ····-·~ııı••••ııı•ıı Her türlü yanıkları; F kan çıbanlarını, 

koltuk altı çibanlarını, 
dolma akneler, 
ergenlikler, 
traş yaralarını, 
meme iltihaplarını ve 
çatlakları. 

R . 

Çocukların ve büyüklerin her türlü deri iltihaplarını EN ERKEN ve 

BAŞ 

DiŞ 

SOGUK 
Algınlığı 

f 

. 6MART.- 1~ 

GRtP. 
. ııı• 

Romatıı 

Lüzumunda günde 3 kaşe alınabili~ _ J' 
ım.~~-------~ı ~JAUilJi,.AW.~~__/ 

--------------------------~-ADEMİ İKTİDAFl 
vo BELGIEVŞ~KLiGiNE 

Dün ve ,varırı ı ViROZA 
Tercüıne külliyat' ı 

EN EMiN TEDA VI EDER 
PAT 1, Mikropların ycşamaaına mani olur. 

1 

Satış yeri: 
VAKiT KITAPEVI 

1-1 O kitaplık birinci serı 

Numara l\urut 
1 Saf o 100 
2 Aile Çemberi 100 
3 Ticaret, Banka. 75 

Borsa 
4 Devlet ve thtilfıl 75 
5 Sosyalizm 

75 1 G J. Hasin külliyatı ı 75 
7 lşçi sınıfı ihtiliili fi O 
8 Ruhi hayatta Jaşuur 60 
9 Isfahana doğru 100 

10 J. Rasin külliyatı Il 75 

795 
Bu serinin fiyatı 795 kuruş. 

tur. Hepsin i alanlrıra % 20 
skonto yapılır. 23G kuruşu 
tıf'şin alındıktan sonra kalan 
ı lirası a yd:ı birer lira öden. 
"lek üzere dört taksite bağla-
ıır. 

iiA! $W5&* C*' ii# :w-ıs; ı e , 

~ ... : _. . .. . : .. .... " ...... ... ·'" . . . . :---- ' ~. , .. . •'. ,, ' :' . . 

p -----·· 
VA l{IT matbaası 
Kitap 
tanzim 

kzsmznz 
edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, · g~zete basar. 
Tabiler nnmın:l d~z!!i iı:.l cri alır. 

Zlrm!ll!l!l!l:!lll'llll!lr.lmllERlll&B8lll!LI 

UskUdllr llrlncl tulh hulmlt m":ıhkc- 1 medeninin l:i3 ı Uncu m:tdtlcııl ını ı cllıin 
mesinClrn: ce tc:clır::ılnln h~~ncyc teslim c !Uc

940/1133 
ccğl füı.n oltınıır. 

üskUdard1. Sln:a.np~~~ mab ... llcsfnclc •••••••••••••••···- ········-•• .. •••••• ... ••• .. • 
toprnk sok:ı.ğındn. 28 No. 1ı b~r.cdc :; .............. ................... u••••ıuuu·:: 

snldn iken ll-l0-D30 t.:ırlhlrd:! vrfat H Göz Hekimi n 
eden \ "C ter kc.,.lnc mah'temrce vrızf. j :: :: 
yet edilmiş bulunan lbrnhlm kızı Sı- g Dr. Murat R. Aydın g 
dıkad:ın nlocnlc ve borç !Jdiasmd ı H ~ i= 
bulu!lonl:ırm bir ay ve ''crnsct iddia- ::B~yoglu - Parrr.:ıh::k~ ;> ı, l r.-:arn :! 

- ·· so.ı:a'c No · 2 T '· "15-3 •• smılıı bulun!ml:ırın da Uç ny iı;ln<lc :! · · · C•.: .: ?, :: 
\"l' :ı!l<i ltanuıılyrl"ril" OskO :J:ır ikin- , :;1'.1u"ycn~ ' ''! her turlu g oz İ 
el sulh hııl· ık mr>hkemes1nc mllrac:ı. ;;amcliyn ~ı fılmra i çin pnr:ı::u .• :i 

\.\ .. .. .. .. .. 
nt eylcmclcrl ve aksl taJ.;dlrdc h... :; ....................... - .............. ·-·•r•:1• ......... . . ıı; . .............................. . . . . 

Askeri 
ı Kamus 

Herkese lazım olan 
mühim eser 

Yeni çıktı 
su•ı, ,p•rl : \ ' :\f{l'I H.ltnlıı·~ · 

= ICIMP. 4 L!W18WSEllH 

Almanca ders! 
St>ri ve as ri 11/\E E R Metodiylt 

ıc m ut edi l ür.retlc dero: almak is 

1 • "Al ··· 1 
t>ycn e rın :nar.r.a or;retmenı, 

•smin e mekt u p la gazetemızc m ü 
racaatı. , 

T. iş Bankası 
1V40 Küçüll Cm·i 

Hesaplar 

lkrar:ıiye Planı 

1 adrt !.!OOO llr3.. = :eıoo.-llrA 
3 ., JOC'.l ., c: 3010.- ., 
r, .. fiO:J .. c: 3000.- .. 

12 2:.0 .. ı::: 3000.- " 
40 JOO Cl 400U.- .. 
jj 50 .. =- 8750.-

" 
:!10 ... ~ ::::: r>:::jO.--·' .. 
K-:;ic1c1 ... ;- : 1 Ş~·'r!. 1 r.1~. 

yı s, 1 A<:"ust"~. 1 lkinc: tcşfrı 

eder· 
F O S F /\ R S O L, Knn·:1 en hnyati kı s;";l ı olan lm·r.~ı-ı yuvarla cıhlc.n tıı:ı:c :iycrck çc[taltır. Tntlı İ ş !nh tcmm jıı1' 

Vi!c:.: tb dc, ... a.n!ı ~:n -:lik, clİ:lç l ilc verir. S inirleri roın !and ırc.r:ı! : a:<' bİ bdır:-ı~ ları, uyk:.su:: lt.:ğu cr idcrir. l\lu:ınnid fi 
.. , · •ardıt 

b'1zhrcb, b:ı:-s:ılc tcınl:.:lliı}indc, Tifo, Gri ;>, Z:ıt:.i:-ri c~·t, S:!oa nc'.: a!ı:ı~krinc, Ccl &Cv~c!:lii: i v; a~cmı ı.>tı<-

l;ih nlr:ı:ı!:t:ı ş:ıy:ı:ıi lı:ıyr::t faidc l~c tanin cc!~r. ..;f.1' 
F O S F A n S O L'ün cliğcr bü t ün kuvvet şurubbrı ~:ın üs tü:ı l:.i fr:i D Z V A MLJ B !~ !;U:':::.TTE KArl, KVV 
l ŞTlHA TEMiN ETMESi ve i!k kull -.n~ nl:m!a b:lc tesirini c!cr!1::1 &Ös tc:-mc3ic!ir •.• 

1 KAN, KUVVET iŞTiHA şurubu ~ıhhat Ve~a·etinin resmi müsaadesıni haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR 
. . /, .. ;. .-, . . . . ' . " ' 


