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Sovyet sulh tekliflerinin 
.ültimatom mahiyetinde 
~~,ec~ olmadığı anlaşılıyor 
ürk .. euıoar Alr1ıan hariciye na
~~snuounun zırı bugün Ror1nada 
~anoıı bir 
l~zahü .. Sovyetler arazi 
1Qan· H ru talep 1 erini · hafifletti 1 er 
l~ . ASAN KUMÇAYI 
'.",: h~d~~·m•zda memnu Petsamo. lımanını istemiyor fakat 

~ '~:t~e! a:,;~k01,du~-~~ilci~ie~ Hongo adasını istemekte ısrar adıyorlar 
ı., llıechu . 

,>'ıt"~in n r cdılen meçhul Sto!<holm, 9 (A.A.) - Siyasi 
1 l'Urk ulcar olr~Rk gö. mahfillerde İsveçin Sovyctlerin 

t thttle . - Bulgar dostluk şartlarını kabul etmesi için Fin
~"t•ile ~rıdc. güzel bir tcza. landiya üzerinde siyası veya dip
~l\rc;j ~idı: Türkiye BuL lomatik hiç bir tazyik icra et. 

~ co1 ~ ıçindeki z.-!.ıit. mcdiği katiyetle beyan edilmek-q ~'nını 6 tnC'ıda) tedir. 

~~~in önüne ikincj bir Münih 
1:~~asile geçilebilir miydi ? 
Qılterenin son Berlin elçisi 

Aynı mahfillerde lsveçin hi~ 
bir vakit mutavassıt rolü oyna
madığı, sadece Sovyet şartlarınııı 
Fin hükumetine bildirilmesine 
tavassut ettiği söylenmektedir. 

Diğer cihetten iyi haber alan 
mahfillerde söylendiğine göre ls. 
veç, iki taraf arasmda müzakere. 
ye başlanması için teşebbüste bu
lunmamıştır. Bu teşebbüs, yal
nız Sovyet hiikumeti tarafından 
yapılmıştır. Moskava hük\ıll}cti, 
akdi muhtcmc.l olan itilaf esasla. 
rının Finlandiyaya bildirilmesini 
1sveçten rica etmiştir. 

SOVYET ŞARTLARI 
Sovyetlerin ileri sürdükleri 

Franc;n: turing ltliibU ta.Jf'rıntlan ı~tnlıi.ndiyaya gön<lçrllrn kayaklaman 
· bir küme... · ' 

• 

İLAN tŞLERt: TeL 20335 

Yüksek 
Müdafaa 
Meclisi 

Milli Şefin reiıliiinde 

Beş saat muza. 

kerede bulundu 
Ankara, 8 (;\. A.) - YUkaeJi 

müdafaa meclisi bugün nat 1:5.30 
:Ja b~vekalette reisicumhur 1ameıt 
lnönUnUn r:~· .. setinde toplanmtt ve 
saat 20.30 a radar müzakeresine 
de,·am o~tir.' 

iktisadi n1üzakerelerin 
de kesiln1ediği haber 

veriliyor 
Lonclra, 9 (A.A.) - fyi ha. 

alan mahifllerde söylendiğine ca. 
re !talyaya gönderilen Alman 
kömürü kaçakçılığının kontro. 
lunu tenkit eden İtalyan notam. 
na verilecek İngiliz ccvaıbı y~ 
da Romaya ~önderilecektir. Ce • 
vap, hariciye nezaretinin ve Ur.. 
tısa:li harp nezaretinin eksperle. 
ri tarafından hazırlanmııtır. 

Cevap, İtalyan notası gibi doa. 
tane fakat kati bir lisanla yazıt .. 
maktadır. Notada İngiltere hl. 
klımeti, gecen sonteşrinde top • 
la.nan mecliste veril~n karar mu. 
cibince Alman ihracat nmllilnna 
milttdikJ~rln ablub ör,alJ0ı Cw 
geçemiyeceğini her halde Rr& • 
hatle bildirecektir. Nota, ttal,a 
nrn ortaya attığr baıka noktalara 
da cevap verecektir. 

(J)e,·nmı R mcoıc1al 

~~.~ale cevap veriyor 
~'le ~ cliol ......................................................................... : 
1 b

11 
',.ettiğ : 0matının "H itlerle iki sene,, is mile i 

şartlar hakkında şimdiye kadar 
neşredilen haberler, hakikate ta. 
mamile tevafuk etmemektedir. 
Ladoga gölünün şimali şarkisin
de Sovyetler tarafından talep •
dilen hudut Sortavalada nihayet 
bulmaktadır. Çünkü S<.>vyet hü. 
kıimeti, bu noktanın sevkülceyşi 

Müttefik orduların 
~il ''S hatıralarının hallik'i ve tam metnini j 

.... ~.~.~ Daf:iil.a,, gazetesi ne~retmektcdi1· . f 

'--· lif 

............................................................................. 

J 

tt('rıı 

1 tı llcrJirı<l~kl son l • • s· ..... ·ı n ] ( w' 1 • t) 
~ t <' ~ı'ı ır .~en ~m rrson snı.;ıı:\" za 

~~l 1
939 

IUtıcrlc bir mülakat csnasmll:ı ... 
~ ı~ln tanhi 

l' l'l 1 te?'f!nin b ne. kadar ı larmt yazmış ve neşretmiştir. Bu 
t ıı :ıı liı:nd Uyük elçisi harbin nasıl çıktığım bütün gizli 

lr Çok nı~~n, resmi knlmış no1ttalnrilc dünyada en i)i 
Iın hatıra. CDernmı 6 mC'ıcl:ı) 

" in .. ·. · 
~llız Şlleplerinin mıknatıslı 
~~~~~~,~ korkusu kalmadı ! 
S ıı.J.~ \ısusi tcırÜb - Bırçok İngiliz şilepleri mıknatıslı mayn

()t\ Ilı VaPÜrları a~la teçhiz edilmiştir. Bu suretle muhafaza al. 
1-oııd llhal'eb "ı hıçbiri batmamıştır. 

ta D e erde "1 t ·1· ·ı . teısr-c' <A. A.) o en ngı ız tayyarecı crı 
lq_) liıı1 t ~IJtir. 13 ~ lia\•a ne.znreti, 12 inci hava kurbanlan lis

~Cltı ~~aktndır u lı<ıtc 58 ölünün, 1 yaralının \ 'C 11 kaybın 
R<!ttıi} : 

~ erıne k" .. "1 l l . ~- rı~rıı. omur yu <ememe crı emre-
""'' . 9 ( <l·ıd· ,, ıı~ ~·d t\, "·> - 1 ı 

tıı.,1'11 lız l: ~17k lorıl 11~'ll~:anın Lonclra ~rfiri dün akşam haricl~·r 
l İıltı f' 1 '<lnın J' nlır::tkc:ı ili' giiriismtiştilr, 

ellıefe <lcv ırrı. nınılR hıılıııınıı ·1 ltnlynn vnıııııu, Almnıı 
nnı etnıeınelerl için emir almqjlardır. 

Yakın Şarktaki tayyare kuvvetleri kumandanları 
ehemmiyetini anlamıştır . 

Kareli berzahında hudut aşağı 
yukarı şimdiki cephe hattını ta. 
kip edecektir. 

Hango hakkında Ruslar titiz 
iki General Ankarada 

davranmakta, fakat Petsamoyu M. f• 1 f" M 
Finlere bırakarak esasen geçen ısa ır er şere ıne a-
eyliılde Finlerin terketmeğe razı reşal Çakmak bugün 
oldukları ''Balıkçılar,, yarıma- bir öğle ziyafeti verdi 
dasını istemekle iktifa eylemek. 

te~~;e~~ber alan mahfillerde ha. Generaller beş gün 
sıl olan kanaate göre Fin diplo. Ankarada kalacak. 
matlarının müzakereler esnasın -
da Sovyet şartlarında bir deği - · 1 

0(Denımı 6 ın<'rchı l O'azısı G ncıda) 

Evlerinde şeker saklayanlar ·da 
beyanname verecek 

Yalnız bunun mutattan çok fazla ve ticari sayı
labilecek miktarda olması lazımdır. 

Şeker saklayanlann ifadeleri 
tevil yoluyla itıraf sayılıyor 

Zabıta, vib\yetten verilen tolim:ıln eatıt:n tıl<ardıldarını, tıu itibarla fe. 
uy,un olarak, §Ckr.rin ucur. uınıa· ker beyannamesi .vermcğe tabi tulu· 
nrnda ınal toplayan müc~seselcr !lak- lamıyaeaklarrnı iddia etml~lerdlr. Fa· 
krndakl tahkıkat ve nrnçtırmıılnra kat 7~1bıtaııın lneclemelcl'ine göre, 
devam ediyor. !abrıkanın normal stoku 25.000 kilo 

Depolarında bulunan kUlllyctll mlk· olduğu ve fiyat tercf!üUne takaddUrn 
tarda §ekere zabıtacıı el konularak eden geçC'n şubat ayında şeker ;ıirke· 
tahkikatı tnmamlanıın Llyon - Mel· tinden 42,000 kilodan fazla mal alma. 
ba çikolata fabrikası ve Hasır iskele· dıf;'l halde depolarında 102.000 kilo 
sindeki yağ taciri Scforoğlu Nlltoln· şeker bulunması fabrika sahiplerinin 
kiye alt evrak bu sabah Emniyet mU· iddlalnrının varlt olmadığına delil 
<lUrU Muzaffer Akalının ner.dlnde yn. sayılmaktadır. Çünl,U çikolata mak
pılan bir toplantıda gözden geçirilmiş sadılc piyasadan bu kadar şcl;rr top· 
ve bunların fezlekelerinin hazırlan· lanmnsınıı lb11mnl verilmemektedir. 
ınasma başlanmıştır. Çikolata \'csalr şekerle alı\kad:ı.r 

Ancak p:ızıırteri ı;iiııU ndllycyc ve· madC:rler ynpnn müesseselerin beyan· 
rllcbileecklcri anlaşılınr;ıtır. namcy"' tabi olup olmryacakları An. 

Çlkolılta fabrikası sahipleri, ken- ı karadan ııorulmakla beraber böyle 

1111,,rlnln Ş<' l:e r .satıcı~ıı rılmnılıl larırıı. llıllyaı:tnn fttzl. ı ;:eh•r lıulundur ııılJ.· 
ııııır\.ları ınallaı ı an<'al, ı.rı.oı ta H~) ıı nu takibi llzııı.ıgclı11ekklilr. 
tekerleme ~ekllne koyduktan ıonra .(De\ &mi 6 mcıda) 

• 

, 
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~eyaz Alin birdenbire, bir sabah, hülyalarile ve 
aynadaki hayaliyle oynan1ağ1 daha eğlenceli bu. 
luvermişti. 

Kral Pozol rahatınt pek sevndl-

~tld tıefrlkalarm bt1U.Muı 

Kl'1ll l'ULOI, Al•dcnlı. k.ı)ılarmd!ı 

Fnw:.a 1113 ispanya urwıııııcb çok gtı. 

sel U'lluıll bir mcınleketln mutlnk 
bllktuudnrıdır. tıluhurrlr temJn ed.I· 

7or kı burası b.ıı)Ulhıınealnde vtlCtJ1 

bUlm~ lı1r yer değlldlr. Trifem bınl· 
llt tısşı,rıuı bu nıtıwleketın tıarltatar. 

da gl>ı.terllnıcmcslıılıı ııebebl sadece 
Juıııoaııclıktır; acyyahlann bu ~el 

:rere &km etınell'rtııı1t"ll b&'ka mem
leketlt:r korl<tolllıarı lçlıı me\.'cudJy~ 

tını ı.luyuruınnıağo çıılışıııı~ı.r ve bUll 
da oıuvatluk olınu::ıturdu. 

Kral, blr gün &UMl.)"IUUJ bahQMlnıSe 

tebaAeırun dııvnları lııtkkuıdu bttkum., 
1e, n:.rmckJu mcoı,rullu:n kı2.uım ·~ 
buJ blrblle kııçtığuıı gonı1crd1ğl mek. 
tuptuıı dğroııt-~ alel~le sanıyn 

kutU.)'Or. 

Knılın sarayı tıo blnad:ın ~ • 
Jdlıll. ~ dıı11'lal kralın OCW'du· 

lu b1na Ue nııurhlr woolbl.ntıı tqp • 
Wııdığl btıuuun araamıb idi; ö)ie ki 
knt.l.m oturcluğU dıı!reden ur.uların 

JlMuı&.16 glt.uıek için aıutıa.kkıı.k ba • 
n:ruııen geçmesi Ulzımıtı. Bu sebeple 
hiç bir uman oaıırlar mecllstııe ka.. 
tlar 1tdeıne1.dl. 

Baremin bcM,oıda aabık cebir bom.
N ve protesı.ıı pu.pazı 'l'Bkal a.oruı.. 

rQPll&paı vıu.ll08Ue bulunmaırt.yd.L 

Du adanııo hıı""uatalı&uıa duğuştaa 
bir btt~ vıud.ı. 

, JiraWı kw vrcııııet Alin, bUtUD Tn
fcruU luzbu"uı 116rbe8tlslııo ıwJlk d&
ıtllıll. P.> lıııneıtc mtıebu rdu, tıa.ttA ona 
&om51.Ye ı..~ta bile weebur e41yor
la.rd1. 

Aynı şekilde pederane bir şef -
katten ılham alan mülfilıazalar Po. 
zolun çocuk terbiyesi hakkındaki 

nazariyelenni kendi kızı üzerinde 
tatbıkten alıkoymuştu. 

Ahl:lkçı'ar tezadlı hareketten 
asta korkmazlar. Güzel wzlerle 
vaizetmekle k5fi bir iş yaptıkları. 
nJ ve fikirlerinin tesırine şah:ien 

bır mısal teşkıl et.menin elzem ol· 
mıyacağıru, haklı olarak, düşü -
nürler. 

Kral da "çocuklann azamt bir 
terbe:1U içinde terbiye edilmesini 
1Uphesiı isterim" diyordu. "U -
kın kızım bilsbOtiln başka şart • 
lar içinde do~:iu. Onun menfaati 
hususi bir muameleye tAbi tutul • 
rnasını emreder. Hiç bir kaide htr
kes için yapılmış değildir." uzun 
tözün kısası zavallı çocuğu hapre
diyordu. 

Kızcağız, tnllin kendisine üç 
yQz altmış altJ ilvey anne venni' 
bulunduğunu, bunlardan ço~unun 
eUzellık veya zekaca yllksek o:du
lunu biliyord:.ı. Fakat harem ona 
eecc gündüz kapalıydı. 

Annesi çok zaman önce ölmü'. 
tO. Kızkardeşi, ı:ı .. kadaşı yoktu. 
Damdonörler bile onunla ancak e
debi malQma!.ı.ıı artırmak gaye -
aile konuşmak emrini almışlardı. 

Bununla beraber Alin, başka bir 
yerde daha iyi bir hayat olabile
ceğınl ancak tahayyül edebildiği 

halde gene n~li kalıyordu. 

Sabahleyin biltOn bahçe onun • 
du. Bu•saatte kraliçeler ve kral u. 
yuyorlardı. Yalnız başına, fakat 
1evlndne bir sürü çocuk iştirak 
euniş kadar canlılıkla oynardı. A
laçlar onun arkadaşı, tenha köşe
ler mahremi esran idi. Bazan ye
ıfl bir kertenkele ile saklambat 
oyriar. bazan da penbe bir tav -
11'11• IOnt yarıp yapardı. 

8'nr1I birdenbire, btr 1abah, 
llülyalarlle ve aynadaki hayaliylt 
oynamalı da.ha ~enoeli bul.u.vu
miad. 

Bundan altı hafta kadar sonra 
ise, Pozol, onun sarayı t.erkettıği· 
ni, gönderdiği mektupla öğrenmiş· 
ti. 

l~te böylece Beyaz Alin, istiha· 
le ya§ının lüzumlu kıldığı arkada5· 
lan, babasının kendisini hap3etti· 
ği inziva içinde bile, nasitahsiz ve 
ruçbir örnek görmeksizin genç mu· 
hayyile kuvvetinin yardımile bul· 
mu~tu. 

-IV-

Ne ya,ına. ne itiyatlarına, ne 
de karakterine uygun dü~'Iliyen 
çılgınca bir Jro,uya zorlanmı~ ol· 
duğuna pek gücenmio olan katır 

Makari kapının merdivenleri ö· 
nünde, dört bacağı üstünde titri· 
yerek durdu. Ve kral Pozolun ka· 
pıdan içeriye taCSIZ, saçları darma· 
dağınık, elbisesi tozlu bir halde 
girdiği görüldü. 

Aksırıyordu. Nerede ise ağlaya· 
caktı. Heyecanlı, §ayanı merha· 
met, ter içinde, nefes nefese ve 
pancar gibiydi. 

Kimse onn ilk izahatı vemıe~i 
düşünmfiyordlL Mü.Ze galerilerin· 
den daha ıssız olan koridorlar ~ 
odalara açılıyordu. 

Muhafızlar mızraklarını, dam· 
donörler elişlerini bırakmışlardı. 
Pozol, kulağına Mefisto'nun sere· 
nadmı bağıran bir gramofona aya· 
ğile çarpU. Prensesin ~in<ier. 
herkesin gittiğini ve bütün saray 
halkının kendilerini kaçırttığını 
zannetti. 

Bir pencere kenarında bir ça· 
maşırcı kadınla karşılaşınca kral 
ona sormak istedi: 

- Doğru mu? 
Fakat boğazından ses çıkmadı 

Zaten hizmetçinin =aşkın tavn o· 
na böyle bir sualin lUıumsuzluğu· 
nu ıöstennekteydi. 

Pozol sarayın dairelerinde yQ· 
rOmete devam etti. On ~ salonu 
böylece geçti. He;ıslnde koltuklar 
her zamanki vaziyetini muhafaza 
ediyordu, hiçbiri m~ul değildi. 

Portreler salonuna geçti ve ka· 
n~ık hUızasında kendisine prenses 
Alinin annesi kraliçe Kristiynm 
hatırlatan portre.nin önilnde dur
du. Ona sordu: 

- Bedbaht kadın! Senin kanın. 
neslin bu muydu? 

UJtin kraliçe Kristiyan gOlilm· 
seme~e devam etti ve en ufak bir 
utanma hissi bembeyaz alnını kı · 

n~tınnadı. 
(DeTamı var) 

ll .. - .• .. · ' - .. :.~!f 

Başvekil 
Y ann Erzincana 
hareket edecek 

BafY•kll doktor Retlk Saydam .ıeı. 
ula aah&am.ı, y&rdJm " tmıı.r faali· 
yeUnl yertndı tetkik etmek Uzere ya.
rm E.rz1Dcan& hareket edecektir. Bu 
seyahatin b1r ba!ta kadez davam el· 
ncsı mubtemeld1r. 

TUER.11ULAR DEVAM EDtl'OR 

Zelzele telAketMdeler1 ıçın t.ebemıl&r 
Jeva.rn ediyor. Aıık&rada Ku:ılay u. 
mumt merker;lno yntırılıı.n teberru 
p:ıralarmm ye~nu martıu yedinc1 
;ıerşembo gtlnU al<şıtroı 4,408,643 ıır:a 

32 kuruşu bulmuştur. 

3u sabah gelenler 
Beı lngiliz mühendisi, 
artistler ve bir Çek 

kafilesi 
M&e&r kadın artlııUcrt.nden sonra 

lngl.lh artlııUe.rtntn akuıı b:ı§lamıştl]'. 
Oç kndııı ve dört erkek artıslten mu. 
rekkep bir katlle b~Unkll Scmplon 
ekspre.slle Loudrado.n gelml§lerdlr. 
Bunlar lngtıtcrenln t.anm11113 komik· 
terinden ve varyete artistlerinden ol
duklarını, müttcfiklertn prk ordula. 
rını eğlcndlrmeğı memur edildikleri· 
ııJ, bur&d& kısa bir müddet kaldıktaıı 
eonra Suriye, ?r4'.ıaır ve 1raka gidecek· 
lerlnl aöylemlılerdir. 

Bundan ba§k& Alma.ny~an kac;a.ıı 

Çek gençlerinden 38 kJ§llik blr l•a!t • 
le de Kon,~yonelle gelmtıUr. 

Karabük fabrlkaamda c;aı~aeak mu 
tehaasıslardıı.n bq 1ngtll.s mühendi. 
si, ltaıyaıım Tahran aaker1 at.aııesı. 
lngUterenln Bağdat ko:ısoloau, ltalya 
dan dönen üç lthallt tactrtmla eluı· 

presle gelenler aruındad.ır. 

Zehir kaçakçı!arı 
19 paket eroin daha 

yakalandı 
Zabıta, beyaz ıeh1r ka.çakçıla.n. 

na ~tığı milcadcleye §lddetll ııu
retto deva:n ediyor. 
Unknpannıda tuıbıluı.lı eroinci • 

terden Hasan o{flu R~atln metruk 
bir yUk ara.bası d.tn.gill arasma 
sakladığı 19 paket eroin. kullanıl
mış zehirlere alt birçok bo§ naket. 
!er ve eroincilerin kullan : ıklan 
beyaz zehirle bulaşık bir çaltı bu. 
lurunue ve suçlu yakalanmıştır. 

Bundan ba.1jka r.atatada, şUphe-
11 görUlerek çe,Ttlon aabıknlı Adil 
oğlu Hllsameddlnin Uzeıinde de 
kaçak esrar paltetleri bulunmu, • 
tur. Bunların kaçak maddeleri n~ 
reden tedarik ettikleri arıtljtml
maktadır, 

Almanyaya fındık 
satışı 

Fındık ihracat komlteııt toplanarak 
Almanla.rm fmdık mUbayıuuıı lçbı 

teklU etUklert flyal etra:mda konu~ 
mu~tur. Bugtın tekrar toplanılacak· 

tır. Almanlru-m verolğt nyat blrllkce 
tesplt ed!lcn mlktardıı.n ucı:r. 

• 

"Afroclit,, da valan 
"Afrodit'' meselesi etrafında!.; 

muhtelif yazılarından dolayı Son 
Telgrat, Cumhuriyet ve Tan ga. 
zeteleri aleyhine açılan davaların 
muhakemesine dlin de devam e.. 
dilmi~tir. Gatetelerin ne~riyat 
müdlirleri ve fıkra muharrirleri 
bu yazılarile milddciumu:niye 
hareket cdilmlı olmadığını ve 
böyle bir kast bulunmadı~nı söy 
\emişlerdir. Bu davalar 6 ncı as. 
tiye ceza mahkemesindeki dava· 
brh tevhiden görülmesi kabul 
ec:lip edilmiyeceği sorulmak üze. 
re r.whıkemelcr başka güne talik 
edilmiştir. 

• 

Eskişehirde mahalleleri 
ve izmirde 6 köyü sular basll 
Fırtınadan lzmir mülhakatında minareler yıkıl

dı, yüzlerce evin damlan ve çatıları 
uçtu, dıvarları çöktü 

Es~dşehirde seUerden 10 ev yıkıldı 
yarım milyon hra zarar var 

lzmir, 9 - Devamlı ye\ğmur
lardan ~aylar ve bu arada Bakır. 
cı çayı taşmış, Turanlı nahiyesin. 
de 6 köy ve arazisi sular altında 
kalmıştır. Seller bu köylerin irti. 
batını kesmigtlr. Yardım tedbir
leri alınmaktadır. 

Fırtına tahribatının ilk tah. 
minlerden fazla olduğu anlaşıl. 
maktadır. Duvarları veya çatıla. 
n yıkılan evlerin miktan yüzler· 
cedir. Kazalarda da bazı minare. 
ler krsmcn yıkılmıştır. F~ada 
hlikCimet konağı ile bir çok bina. 
!arın kiremitleri denize uçmuş
tur. Nüfuı zayiatı yoktur. 

ESKlŞEHIRDE SU BASKINI 

Şehrimize gelen maluır.ata gö
re Eskişchirdc çıkan şiddetli bir 
fırtına esnasında bir çok binala. 
rın bacaları yıkılmıg, di\kkanla.. 
rın saçaklan uçmuştur. Dağlar. 
ca eriyen karlardnn dereler ta2· 
mış, Karasudaki evlerin bir kıı. 
mıru ve Simens fabrikasını sel. 
ler çevirmiştir. Bu fabrika civa. 
rında tornacı Etemin, Park aL 
neması civannda Gazoz fabri
kası, gazoz deposu, eczacı kaL 
fası Reşadm evi, otomobil garajı 
ve eski salhane yanındaki Ka. 
ra .Mehmedin evi yıkılmı§ttr. 

Porsuk kenarlndaki bfitiln ev. 
terle Ho~nudiye mahallesinin bir 
kı!mı seller arasında kalmı~lar -
dır. Bu mahallelerde on ev kıs.. 
men veya tamamen yıkılmı~br. 
Yirmi ev de tahliye edilmiştir. 

Halk tela~ dU,mU!J, geceyi 
müteyakkız ve uykusuz geçir • 
m!ştir. Bir kısım halk evlerin; 
boşaltmaya başlamı~~rdır. Şc • 
ker fabrikasının çiftliğini, Gök. 

Küçük Sehir 
Haberleri 

• I(Ağıt lthalAtçılan dUn Ticaret 
veklleti ~kontrolörlUğünde t(Jpla
oarak ltalyadan goUı'tUecek kAğıtla· 
rm mJlttan ve buna mUte.ferri ııııer 
Uzert.nde görUımuııerdlr. 

• Çocuk Esirgeme kurumunun 19. 

nellk balosu 16 mnrt 9-&0 cumartesi 
güııU &kııamı 'l'ak.81m be!edlye gazino
sunda yapılacakt.ır. 

• L1M ve orta.mektep talebelarln1n 
badema aııca.k birinci de\'re laılll::an
lanııda.D eonra tzıBdikJ:ıame alarıı.k 

istedikleri mekteple.re gldeb!lıııeled 

ve lkinc.I kanaat notlan verlldlkw<ı 

sonra mektep değl§Urecelderiıı ancak 
resmi mekteplerıı &"lrobUmelcrl karar· 
la~ tınlnu§tlr. 

• • DUn Amerika ba.ndırıılı bir vapur 
la ııehrlmize demir eoya, otomobil ak. 
samı, kimyevi ecza, bakır ona. elek· 
trik malzemesi, radyo, pamultlu men
sucat, teneke ve blr ltaıya.n vapurlle 
de radyo, elektrik malzemesi, !otor;rat 

ve otomobil malzemesi, cam ve plrlnç 
qya. Ubbl a.lAt, boya vesaire gelml§· 
Ur. 

• VllAyetteki hakem heyetine akse. 
den Yedikulı ve Kadıköy havaguf 
tabrtko.lan a.molesUı ldnreler arasın· 
da çıkan lblllAt dUnkU toplnntıdıı 

hallodllmtf ve amelenin c;ahşmadıkta
rı baynı.m günlerinde ycvmlyelcrinln 
tamam verilme.si kabul edllml§Ur. 

• Belediye dUn Yeşll:töydı I"ana· 
yotun !ırınmda lT gr{l.!ll ile lM ırrıım 
araauıcı. Jlulk 168 kilo ekmek mu. 

çekişık istasyon köprfü~ünü ve 
jandarma karakolunu sular bas. 
nu~tır. Zarar ve ı:iyan yarım mıl 
yon lira tahmin edilmektedir. 
Dün akşama dof ru Eskişehire 
kar yağınağa başlamıştır. Nüfus. 
ça zayiat olmamıştır. 

TELEFON, TELGRAF 
MUHABERATI 

DUn de yazdığımız gibi, Trak
yada ve Kocaeli havalisinde fır. 
tınadan t'!lcfon ve telr,rnf hatla. 
rı &rızaya uğramı§tır. Muhabere.. 
l~rin tem.ini için çahşılmal:tadır. 
Bir çok şehirlerle bugiln öğleye 
kadar muhabere temin edileme· 
mi~ti. 

BALKANLARDA TRENLER 
KARLARA SAPLANIYOR 

. Bugünkü trenlerle gelen yol • 
culınn verdikleri mıılQmata gö. 
re, Avrupa ve bilhassa Balkan • 
larda çok şiddetli soğuklar ve 
kar fırtınaları hüküm sürmekte. 
dir. 

Yugoslavyada trenler mUtead. 
dit defalar kara saplanmış ve 
yolcular, bu memleketten korku 
ve dehşet içinde geçmiılcrdir. 

Bu vaziyet teairile Avrupa tren 
leri üç saatten fazla ıeeikmiı • 
tir. 

SlNOPTA FIRTINANIN 
ZARARLARI 

Sinop, 8 ( A.A.) - Dün öğle· 
den sonra ba.ı:;hvan Lodos bugiln 
sabaha karşı durmuştur. Fırtı. 
na en ziyade Ger..ede zararlı ol. 
muş, evlerin kiremitlerini uçur
m~. ağaçları devinniş ve bir 
ilk mektepte ca.tla.kJJk husule ge. 
tirmiştlr. 

ııadere otmtşttr. Eytıp ve diğer bazı 
eemUcrdc de eksilt cikmeklcr g-OrülUp 
mllııadcre t!idllm!ıJUr. 

• Son ç-0cuğu 930 tarlhll bı!Z1881hha 
kanununun ne,,rtnden evvel doğmu~ 

olan ~k t:>culdu annelere verilmek 
Uzcre Sthh.lye vckO.leUndcıı gönderilen 
aıado.lyelerln mu~·yen blr ı;ilnde &n· 

nelere m<.>resfmlo verilmesi kararla§· 
mıııtır. 

• !lkmeltteplerde olduğu gtbf Uec 
ve ortnrnektcp:er talcbc!1inln de göz. 
lerl sıkı bir muayeneye tabi tutula. 
cnktır. Bunun lçln bir program buır· 
!anmaktadır. 

• Otoblls komisyonu dUn t.oplarak 
oto~ll3çWert dlnlem!şUr. Otobtlalerden 
altnall yU.zde on rc.smln kaldınlrn&aı 
dilcgt hakkında t.eledtye muhuetıeal· 
nln f.ila1 aorulacalctır. 

• lzmlrde paraaı:na tama.an aııUJ· 
nı öldllren Sey!I adındaki seno 18 N· 

rıe hapse mahk(Un olaıu~tur. Ka.Ulln 
lehlnda yalaıı ıahadotte buluııaıı Ud 
luı.dm da birer sene bapla yatacaklar
dır. 

• Aydında 8 ark&dq toprağı kazar 
keıı de..lne butmuolardu'. Bunl&rdarı 

birl hiııscstne dllşcn alatmlan !zmlrde 
satarlten yal•al&nmıjitır. 

• Şehrimizde mnhalle ltfalyolori ı. 

çin kurs!ar açılmıştır. Bu kurslarda 
memur, muallim ve mUeS3cse sahibi 
gibi e3bıı.s otu.zar aaııt dora görecek· 
!erdir. 

• Galata köprtlırll kııldırımlarmm 

tamJrtne aym 2~ lnde başlanacaktır. 
• Şehrimizdeki otellerde badema 

yalnız belediyece ııcçllccck tercUman· 
larm çalıştırılmaları kararlaştırılmış 
tır. Aym Hl inden !Ubareıı oteller ba 
zırlanan cetvelo göre tercüman latUı· 
dam ıdeccklerdb', 

Memurısr 
yabancı 

im ti harıl 
Heyeti Vekilecl 
edilen talim& 
göre nasıl yap~ 
Anlıanı. 8 (A..\.) -
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ep püskürtülüyor 
~ Finlandiya kö_rfezin.in Ame~ika Hariciye 
~~c.ı.Dlllu mlldaf.... buzları üzerındekı Musteşarmm 
~.Olatı~ Ve DlCbu:s&n meclisi temasları 
~~ Ila.c \tan Ma.rkov:lg Abnan • h b t • 1 d • ,e~t1l~a~ tenıerkUz kampm- m u a re e n e 1 c e e n 1 
..._bit ~ ;rorinoda 500 a.me • 
\ıı~tır. ~brlka.sında yangın 
~lıı4ır n-J.Iyonlarca llreU 

Pan.. 9 - Ameribn harici) e 
mu.teoan veıs Pıuiatekl temaala. 
rma devam edlyor. Vels dUn ~ 
\'ekil muavini Gotan, adliye nıwn 
Bone meclis reisi Heryo ve sosyalat lideri Leon Blum ile göıilş-~ l{Ud~ 

l'i§lerd '?ah udiler yeniden 
~ ~~ 

1 
bulundukln.nndan 

' tece1eri Ubare-rı eaat 18 den 

Finler birçok tank ve top tahrip 
ettıklerini bild•riyorlar mllftUr. 

Fransm baplıtill D&ladlye ev
Tellri gtln Amerib .hariciye mUste. 
ıan tıo yaptığı mWAkıı.ttan sonra 
Röyt.er ajansı muhabirine bcyana
t.mda. bu ziyaretten ve bu ka''113 -
maamdaD fevkalade memnun oldu
fwıu llSylem.Jttir. 

' ~ ll01takıa.ra çıkmak Paris, 9 - Fiıılandiyadan ve 
~ ... ro!otor ~Ur, resmi l''in membalarından gelen 
~~e dair uıı I3Uk?'e§t ziyaret "-- haberlere göre Kareli ccphcsin. 
\~dan\' Unıted Pres ajansı de, Viborg körfezinin şimali gar. 
~ ~~en havadis h~ltm- bi kısmında Sovyct tazyiki de. 

, llıt!Cuııa nhlyettar mahafilinin vam etmektedir. Kör!eıı: ağzmda
~ ~ter0 tı Yoktur, ki yarımadada muharebe Sovyet. 
' Yı ~: hlınay~de olan ter ilerlemeye muvaffak olma • 
~da ile Suud! Arab~ I dan, dün akşam bitmiştir. Sov. 

,u:arı 20 llltteduC'll iyi kom§U. retlerin Finlandiya l:örfezi buzu 
• ~ lllartta merl>•ete ıi- üzerinde bulunan müteaddit tank 
~~~~ !:lizabet tranaauantıı.ının ve asgari sekiz toptt tahrip e. 
"'" .. ~ t>' dilmi~tlr. 
~'aatt 2c 7 ertltaya MıyabllU aa. Viborg körfezi ile Vu. 

"'-t ~ ınu •üraue bcf sUıı oksi nehri ü~rindeki mcvzıi 
~ttır, taarruzlar akim kalau~tır. Sov. 

yctler buz üzerinden Vuoksiyi 
aşmaya beyhusJe yere uğra§mış 
ve Paakkolu istikametinde mu
vaffakıyetsiz hiicumlar yapııral: 
400 nder zayiat vermiştir. 

Taipale nehri üzerindeki Fin
landiya ileri hattı mevzileri bir 
kere daha Sovyctlerin beyhude 
hücumuna maruz kalmı~tır. 

Ladoga gölünün şimali 9arkt· 
sinde, Kollayoki'de günlerdcnbc. 
ri süren muharebe dün ~ şid. 
dctle devam etmiştir. Sovyctler 
püskürtülmilş ve muharebe mey. 
danında takriben 2000 ölU bırak. 
mıştır. 

Diğer -mmtakabrda, Sovyetle• 
rin mevzii taarruzları pil'skilrtUl. 
müştür. 

Denizde, Viborg garbında ~uz 
üzerinde, Finlandiya uhUlcnnc 
doğru ilerleyen ild Sovyct kolu, 
ricate mecbur kalmışlardır. 

Finlandiya tayyareleri, ezelim. 
le i'inlandiya · körfezi buzu 'üze. 
rind~ yürüyü;1 halindeki Sovyet 
iase kollarını ve Sovyet kıtalan· 
nı# bombalamıştır. 

Altı tayyare muhakkak suret. 
te dtişUrülmüştilr. İki tayyarenin 
de muhtemel olarak düşürüldüğü 
zannedilmektedir. 

Enfloenzadan muztarip bulu • 
nan Mareşal Mannerhaym, §imdi 
iyileşmiş olup odasından çıkma
mak mecburiyetinde bulunması· 
na rağmen askeri harek~tı idare 
de devam etmektedir, 

Asked mahaf il, Viborgda va. 
ı:iyetin çok ciddi olduğunu, an. 
cak ümitsiz olmadığını bcy;\n et. 
mcktedirler. Sovyetlerin gere!< 
ka.r.ı1an, gerek donmuı olan kör
fezden yapmış oldukları taarrıız:. 

ltalyan - ingiliz. 
kömür ihtilatı 

İngiliz cevab2nın uzlaştr 
• 

rıcı bir lisanla ;ı yazıldığ? 
bildiriliyor 

I..ondra, 8 CA. A.) - Stcl'ani: 
İ.}1 bir ınc.nbadan öğrenildlh'%ıe 

göre İtalyan protestosuna ver!lc.. 
eek İngiliz cevabı hazırlanm13 g-1-
bldlr. Uzlaştırıcı bir lisanla : 
ıı.lıru~ olan bu ccvah mUzakercle
rin devamı için açık bir knpı br • 
rakmaktadır. 

lngiliz gazetelerinm 
muta ıaala11 

J..onılra, 8 (A. A.) - Sab:ıh gn. 
zcteleri, ltnlyan kömUr vapurlnn
nm tevkifi h!l.diseslnin lngUtcre !
le İtalya nrasmc!a oldukça. gergin 
blr vaziyet lhclns etti[:in! mUş:ıhe
de eylemektetyrlPr, Buna rağmen 
İtalyan notuma İngiltere tarafm
dan verilecek cevıı.b hnkkında, yU. 
rUtUlen tahminlere göre, İngiltere 
bitaraf memleketlere yapılan Al· 
ma.n ihracatmm mUıındere..ct bwıu
sunda fttfbax d~ t..an:t hareket
te bt'iYY9ı bir de:.ı.oo~ ya,pmı -
yacübz. 

lann kaffesi püskilrtillmnıtü.r. 
Vaziyette, son Uç &ilzı zarfında.. 
ki muharebelerden sonra hiç bir 
tcpeddül vukua gelmemiştir. 

Sovyet tebJiğı 

Moakova, 8 (A.A.) - Lenin.. 
grat askeri mıntakası renelkur
mayının tebliği~ 

7 ır.artta kaydedilecek mühim 
bir hadise olmamıştır. 

Şimal cephesinde Sovyet kıta. 
atı Petsamonun 143 kilometre 
cenubunda bulunan Nantsi ıehrL 
ni iş~al etmi;Ierdir. 

Ladoganın !imal mıntakasında 
Pitkaranta tchrinin garbında Sov 
yet kuvvetleri Mansimansari, 
Petajasari, Pajmionsari ve Honk.. 
sari adalarını ele geçirıni§lerdir. 

Sovyet tayyareleri dilşman kt
t2atını bombardı~ etmi~ ve 15 
tayyaresini dilşilrmüştür. 

Bu mW!k&tm bir Mat atırmeei 
bekleniyordu. Fakat bir aut 40 
dakika stlrm~ ve Vels hariciye 
nemretlıı!n diğer er'k!nile knrar -
Iattı:rJlan konuşmalarını bu suret. 
le geciktirmek mecburiyetinde kııl
ıruştır. 

Londrada.n ~en haberlere glJ -
re .Amerlkanm Londra elçL<d dtln 
<;em.berlıı.ynla gijrllşmtlştlir. Bu g!S
rtl§me eenasmda B. Vels'in Lon
drayı ziyareti ha.his m~u ol. 
mw,tur. 

Pazartesi gUnU Londraya gide • 
cek olan Vels'in Çembcrlayn ve 
lord Halifakstan ba~a ~l muha
lefeti liderlerinden At.U ve Gren. 
vud ve liberal Al'§ibıı.lıi SenklP,r f.. 
le de görUşeceği bildirilmektedir. 

ALMAN TAYYARELERi BiR 
iTALYAN GEMiSi~I 

BOMBALIYARAK YAKTILAR 
fngilız tayyareleri Polonya üzerinde 

uçarak beyanname attllar 
ı•ans, 9 - Vojla.nn ga.rb ete· 

ğinde dün bir Fraruıız müfrezeııdle 
bir Alman mU!rezcsi arasında bir 
müsademe olmuştur. Müsademe 
Fransızların lehine netleelruımiş -
Ur. 

Nld'in cenubu prkt mmtaka.sın
da Almanların teBcbbUs ettiği bir 
baskm akim kalm!fitır. 

İııgillz ho.rbfye nezareti, ~ :ın~ 
ta Majlno hattı önündeki bir 1n. 
giliz post.asma dUBJDAJl tarafmdıuı 
yapılan taamızdald ıayiatm bir 
listesini neşretmlştlr. 

Bu listeye göre, iki nsker ölmUa 
ve 14 askrr kaybolmuetur. Bu 
knyboln.nlarm c:ılr eclilrr.~ olma -
ları muhtemeldir. 

1nı;iltcrede bugün yeniden bir 
kısmı <'frad Eililı altına slmmAk
tadır. Bıınlann yckfınu 300 b1n 
tahmin ediliyor. 

Denizlerde 
Londra, 9 - lngiltcrenin ~68 

tonluk Konsclor gcmi::i dil~ bat -
mıştır. 

Yeni bir Hollanda gMti:ünln 
battığından korkulmaktadır. Bu 
vnpur 22 klştllk mUı-cttebaUt 2000 
tonluk Vceht'tir. Vapur geçen ge
co hububat yilklcmck nzcro Itoter. 
dr.mdıın Amcriknya hareket etm~-
U. ~· 

füSyter ajansmm öğrendlı,;ınc 
göre, Alnıanyanm 5846 ~nluk U
ruguay vapuru Şimal Atlas deni
zinde bir İngil.lz harb geınisl tara
fından yakalanmış vo intihar et • 
mi5lir. Mfücttcbat lngiliz gcm.bi 
tarafından kurtarılmı~tır. 

Yalnlan Jtalyan gemisi 
5355 tonluk ltaıyan rondırah 

Amelia Aurelo vapuru İngiltere • 
n1n şark sahili açıklarında batmış
tır. Yangın bir Alman tayyareai 
tare!mdan yapılan bombardıman -
dan çıkm.13tır. M:Urettebattan bir 
kişi ölmll3, cUğerlerl diğer bir 1 • 
taıyan vapuru tara!mdan ırurtan
larak İngiliz hastanelerinden birt
ne nakledilmiştir. 

A.mella La.uro vapuru tayfalan
na göre: Alıruı.n tayyareıd vapura 
birçok bUyUk bombalal' atnuetlJ'. 
~ı bombalarm jçlnde müteGddld 
p.np bombıJın bul~ 

Gemi kuvvet.le aydtnlatılml3 bu
lu.nduğunda.ıı Alman ta.yyarealnln 
İtalyan bayrağını görmli§ olduğu 
mubaltkaktrr. 

Gemılere mitralyözle 
hücum 
İki İngiliz, Uç Belçika balıkçı ge

misi di.ln Alman tayyareleri tara. 
fmdan milralyöa ate.s:ne tutulmUfJ
t.ur. 

Vapur kaptanı, vapurun nöbet 
nöbot bomb:ı.landığmı \'C mltralyö~ 
ateşine uğradığını limana muva -
s:ıJat:nda beyan etnılı:ili. Gemlce 
mühim bnr.ar olmu§lur. 

Hollandanın .. Def!7Jjll" \ "epuru 
Roterda.m limanına gircrlten meç
hul bir tayyare t.arıı.fmdan l:'om -
b:ırdmı:m f'nilm~ ve t:litrnlyfü: o.. 
lt'Şlne tutulmuştur. 

Vapur kaptanı, vaputun nöbet 
nöbet bombnlandığrnt ve nıitral -
yöz atcş"ne uğradığını limana mu
vasıılatmda beyan etmiştir. Gcml
de mtlhlm ha.sar olmuftur. 

lngiliz tayyarelerinin 
faa iyeh 
İngiliz tayyareleri evvelki gece 

Alman topraklan üıcrindc uıun 
k~l! uçuşları yapm13lardır. Tay -
yareler Polonyaya kndar gitmiş . 
ler ve l'oznan tlzerlndc de ucmu(J
lardtr. 

İngiliz tayyarelerinin I"olcnya 
Uzerlndo uçuş yııptıkl:ın illt defa 
olarak bildirilmektedir. Tnvyı?relnr 
bircolt beyanname atmıı11arJır. 
Diğer taraftan haber verlldJğine 

göre, İngiliz hava or<lusu tavya • 
releri evvelki gün Borkum clvn -
rrnda rl"vrlye gezen üç Alman ge
misini bombalanıı~tır. Ayni gtlnUn 
gecesi, Silt civarında bir Alman 
Yardımcı gemisine taarruz edilmie. 
tir. 

Düşürülen Alman 
tayyaresi 
DUn bir lııgillz tayyaresi lskoç· 

yanm 5imal lahlllcrlnde bir Al
man Henkel tayyaresi görert.k dü
turmUştUr. Tayyarenin ftç kl~ 
milrottebatnıda.n biri kurtulmuş, 

etekJleır ~· dllferek ~ 
Judv. 

·= • 
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Bazı dairelerde ücretli 
memurlar arasında 
tenkihat yapılacakmış! 

B lR .-... suetffin• ge)tnİf olMı bir A...ıc.r. tıel~ 
okuduk: 

Mnliye VeJcaleti bütçe muTaZenesinin temini için çalııırlı:en 
yenl bütçedeki kırk milyon lira tahmin edilen a~ğı bpebn.Jc 
üzere alınan tedbirler meyallQlda aivil daireler bütçelerinden 
yapılması lü:ı:umlu sörülen yüzde °" taaarnıfu temin etııııek için 
bu dairelerden bazılarının ücretli memurlar bdrolannclıa bazı 
tenkihat y11.pılmasmı lüzumlu görmüıler_ 

Eğer bu haher Ooi..-u ise bnu ntaıuiaılara İtMlı elçektirile_ 
cek ve hıııkikaten hayat !tortlannın günden güne gü!:J~tiği Ye it 
.. ha vo imklnlannın günden gÜPe daraldığı bu gün!erıdo bu 
vatanda!lar ıolcak ortasmda ve periı-n bir h.lde l:ıankılacak 
demektir. 

A'TUl>A harbi " onun aetictıi olarak memleket lrapdvtl1' 
7odayıp ıanırlanmn içine l'İren lkt11adi güçJüklerden mesul 
olmayan vatAndatJ"nunn te-c:aiye etmek clıcmek olan böyle bir 
tc.dbirin makôl görünüp tatbik eclilmiyeceiine kanaatımız vnrdır. 

Mademki bir fedakarlık yapmak mecburiyeti ha.sıl olmu,tur 
o halde bu tasarrufu yapmak i~n alınacak te<lbirlcri ücretli olmak
tan ba~ka suçlan olmayan vatandaılann i~lerini ellerinden almak 
surctile değil, h~ vatanda111. bir fedakarlık pa.yı yüklemek ıuretile 
kauııc.ına göre herkesten higaeıine düıeo parayı kesmekle teman 
etmeğe çalışmak d2lha doğııJ o1maıs mı7 Herkcıin müsavi 11Ul"Clte 
omuzuna yüklenen bir yük nihayet sıkletinin ezicilifini kaybeder. 

Bu, yüzde on tasarruf bütün memurların m:uıpndan kesil..a 
mek ıurctile ha-kesten ahnmalıdır. 
Milletten istenilen bu f edakirhk 
bütün afiırlığiı!e l::irkaç vatanda- Suar Vewi-c.. 
şa yüldetilip bu tiçareler onun y 
acırhğı altında ezilmetnelidir. 

Vels'in 
. ' . 

OJ>.-ı T ı l1A" 

Berlini ziyare
tinden son.ra I 

S UMNER Vela dlm Ufla 
Berllnden aYl'!ldI; t1g gl1ıı 

laviçrcde Jrnlacak. pe.reembe ıUn'1 
Pari.8e gelecektir. Almanyanm 
merkezinde Hitier ve Rlbentropl& 
görü.<ıt1lkten sonra. dUn 9 muepl 
Gôrln• Ye Rudoll Ree ile temaa 
etti. Bu gö~clerln n temaa
lann neticesi hakkında resmt btr 
menbadan almmıe .hJo maınmat 
yoktur tabtt. Yalnız Berlln alyıud 
mah!ellerinde bu müWıatlarm bıı.. 
gllnkU vaziyete ehemmiyetli hiçbir 
venl unsur ilıive etmediği ve at;..m durumu hiç de#lştirmed!ği ta.
na.ati hUkUmfermadır. Yine bu mU
l!katlar sonunda bizzat Amerikan 
hariciye mUsteşarmm, Amerikadaıı 
ııynhrken kafasında yerleBCD fl
klrlerl değiştirmediği de muhak • 
kaktır. Bu hiç Rn.şilacak b:r iş de
ğildir, wa en basit bir dUşUnce ı... 
le bugtlnkU v:ıı.iyettc herhangi bir 
mUdaho.lenln hiçbir fa.yda vermt • 
yecc~'iııe hükmedilebilir. Amt>rfkan 
CumhurreLıt1 Ruzveltln mutemet a.. 
da.mr, bu \'nzifeslnbı resmt ma.. 
knmJnreıı sövJenmlyen gizli bir 
mahiyeti olduğu !r.rzed.ilse bile, 
Amcrikn..'l cuınhurre.lslne faydab 
o!aenk blrt.ıı.knn fikirlt'rl mfthallln· 
rle tetkik et~ olmaktan b:ı~ka bir 
lj Y"rı:ırş olmryncakhr. 

Ein:ı.c.nrueyh Bcrlln rnUktilemelc
rind~n. hnll haz:rd:ı muharebeye 
giri~mlş lki tara! ar:ı.smda kabul 
edilebilir uyt:3ID3 \·e uıfaşma 
~artl:ınnm t~bit c<lllcecği. nctrce
sini çrkarmn.kta.n .snkmmak gerek
tir. E~"""n bnıtfin Atmanvanm ke.. 
bul edelıllM:eğl sulh bUtUn <!Uny~ 
nnı eu!'adığt hııkild ,.e devamlı 
eulh l~in bir eng('I ve bir tehlike 
t~3kil ed~ktir. Derlln g!SrU~e • 
teri mevzuu Uzcr·nde yn.lnı:z Ame
rikan gazetecilerin gazetelerine 
yaı;dıJtlart h:ıvn.db5!er \•e Da!!yonal • 
SoSvalist mo.tbuatmm yıwla.rr ~a. 
vnn~ dikkattir. A!nerlk:l!l muetek
rl Vels'ln Bertin ztyarctinln, Ame
rikanın bv.r mahfellerlnde h!ll 
mevcut olan ve Avnınn m<'!!elcsi -
nln slhen hıılll mOmkUn olabllece-
~n! cfücılln<'n ıihn!veU tamamen or. 
tndan kaldmnrş o1du~nu ynzıyor • 
tar. Bıt netice hl~ olrr.~<m OO\'TlE:l
milel vnzivct hr.kkmda Amerikayı 
tenvir C'tmlş olmıık ve Amerfkl!.!'m 
A'·rupa harbindeki noktainn.!nn 
etrafında yanlı.~ anla.şmalım orta
dnn kaldırmak bsknnmdan fayda.-

bıtlr. Vaotngtandu ~ haber • 
ler Httler " Ribeııtrob taratmdaa 
AmeriQ.n ba.riclye mUstep.rıa 
blldlrllen tekl1!1erin Alman ftltu -
hatmı tanımak ve Ahnaı:ı.ya.yı ıı... 
y&t 18.humd& Mrbest bı:ralanak'ta 
ilıaret oldulunıa ,.asteriyor. Böyle 
btr teklit hiçbir nklt Amerlkada 
iyi brfJlanmıy&cakbr. Çü.nkll A -
merlkablar ya.lıım Lehlsta.nm delll 
~yanm da Almanya ta -
rafından llhaknu kabul etmedlkı._ 
rlnl, Çek ve Leh Amerikan eer~ 
hanelcrtnı topraltlarmda bu.hmd9 
ma.kla ispat e~lerdir. 

Unlted Pres ajansma g&-. n. 
Jer Almanyannı au.lh pJtlanm 
Vela'e bildlrd.lkten aonra Almaa 
rejlminin bu gayelere erifnlıelt 
yolunda uzun iJir harbe dayu.
calt kadar kuvvetli olduğunu da 
eöylemiştir. Bu suretle Amerika b& 
riclye milsteşa.n Berllnin maııbtt 
bbnl etmiyeceğl kanaatini ediD
mlıt olacaktır. 

Hitler bilhassa Vela'e Aı.naa.. 
yanın satvetinJ göstermek i1t.eaıJt 
ve bundan Aınerlltan hariciye mU. 
t<Şm bu satvete kan! olduğu tak .. 
dlrde Aınerikanm mntterıklerl A).. 
manyruun IBtedlği gibi bir ~ 
l'Unaştırm.ak hususunda faaliyete 
geçeceğlnl 1lmft e~. Bu Al -
ınanyanm eski metodudur. Kor. 
kutmak ve tebdid etmek metodu. 
Fakat kUçUk milletler kare1Smda 
mUcnsir olan bu usul, Almanya De 
müsavi kı.ıvvetto bulunan bilyfllt 
devletler Uzerlndc mncsstr olarnaı:. 
ÇUnkU bnnlıır MkerUk balmnm -
dan .Almanva Jle ayni aatta bu• 
lunsala.r bUo ikrtsaden Almanya,.a 
!:Ok falktJrler. 

Alman matbnnt.mm bu Hsam M 
Birlcı,ik Amerika devle'Uer.lntn 
resmt hareketinde, ne de Ameri -
kan efkft.n umum!yesinde herhal
de hiçblr tesir huırule ge~.mlye. 
ccl~tlr. Ditarnflan Jtorirutmıık ,.. 
mDttcllklerln met.!lnetinJ sanarak 
n:e.ııcvh·atıarm1 bozmak ırly&Mti 
artık IO!s c~r. Bundan bat .. 
ka Fi\hror'ln lfilnibteld nutku 
Berlindc, Pariste, bitaraf memle .. 
ket merkl'tlerlnde olduğu gibi Va
ıdngtond!l A lma.nya.nm bu h&rbde
kl zihnivetile uyuşmak imklru o1. 
mndrğr kanas.tl."'lf ttyMdrrm~tır. O 
halde Vels'ln ziyaretinden haktkt 
bir l!Ulho do~ bir ynns"1111\ ma-
ıuı.st çıkarıla.nuu:. Le Ttmıps 

T oprağlinıza inen Bulgar tayyaresi 
SoCya, 8 (A.A.) - Harbiye 

nezareti tebliği: 
6 mart akşamI, bir servis uçu. 

şu yapmakta olan bir tayyare ıfd 
detli yağmur Ye aüı yilzllndcn, 
Kaibler civarında yolunu kaybet. 
:çııif ve hudut hattmmdan tabi. 
ben bbı admı öteye. Tilrk arad.. 

sine inmeye mecbur oltnUJtur. 
tyi kO!n§uluk münasebetleri .. 

nin tezahUrü için TUrk resmi ma 
kamatı, tayyare ile fçfnde bulu. 
nan tayyarecnerln seıtcst bla.. 
ktlmalan n Bulgaristan& ..,_ 
detlcrin• mUIUde edia.I lc;lll. 
emir nnolt*-
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Balkan kır koşusu 
tehir edilmiyor 

Balknn kır koşusu komitesi, dün 
ak,am bir toplantı yapmış ve Ral. 
kan ~ampiyonası programını esas
lı bir suretle tcsbit etmiştir. Ro-

Milli küıne maçları 
için hazırhk 

Spor t<'şkillılı umum müdürlüğü 
echrimizdrn milli kiimcyc iştirak 
edecek dört klüblin murnhhasl:m. 
nı .Anknraya davet etmiştir. 

Kliib murahhasları dUn akşam 
bölge merkczind" toplnnmı~lar ve 
bir konU!jf}'.l. ynpııııslnrdır. Galatsı.
ııaray namına L('bl<>bl Mehmet, 
FPncrbahçP. namına Zeki P..iza. Ve
fa namma Saim Şahin, Beşiktaş 

namına da Sa lri yapılan davet ü
ZNino yarın akşam Ankaraya ha
reket C'de<:eklerdir. 

menler müsnbaknlann 'rhiıini t<'l
grafla t:ılPb etmişlerse de kabul 
edilmemiştir. MüsalJn kn 2·1 Marl
tıı. muhnkkflk ~·apılacllktır. 

Mektep müsabakaları 

.Mektebliler arasındaki futbol 
ma<;lanna bugün Şeref ve Taksim 
staıflannrla devam edileccktfr. G,i. 
niln c>n mühim karşıla!ırnaları T:ı.k
sim stadındaki Galataııaray .. Ka 
bntaş. Doğazi<;i - İstanbul JisC'lcl'i 
m Usa bnkalarıdır. 

Şrrcf stadında da Pcrtevniynl . 
1stiklal. Vefa - Haydarpaşa lise 
lcri takımları karşılaşacaklardır. 

Galatasaray denizcileri 
kır koşusu 

Gnlata.~aray denizcileri tarafın
dan tertib edilen kır koşusu gele-

Mektepler arasında kros cek p:wır sabahı saat 10.30 da 

b
• . .

1 
. .., . . Robert Kolejde :;500 metrelik bir 

ırıncı ıgı mccsafe üzerinde yapılacaktır. Ko. 
Yarm R.'l.balı mcktcbliler nrasın_ şııya 30 dan fazla atlet iştirak e

da bölge kros birinciliği ynpıln.- decektJr. 
ca.klrr. Koşular Fenerbahçc sta-
dmd:ın 17 mcktcbden 10 ar kişilik 
takrmlann iştiraklle yapılacak, 

Rayışdağı caddesinden geçilerek 
tekrar Fenerbahçe stadında niha
yet bulacaktır. 

Bahar kupası maçları 
Geçen pazar havanın muhalefe

Undcn dolayı yapılamıynn bahar 
kup:uır futbol müsabakaları 31 
Martta oynanacak ve Fenerbahçc 
Galata.'3.rayla., Eeı:ıikta.-, Beyoğlu -
sporla karşıla.şacakt.rr. 

Beşiktaş halkevi tarafın
dan tertip edilen sokak 

koşusu 

Be3iklaş Halkevi tarfrndan 3 ki
lometre ti1:erinde bir kır koşusu 
tertlb edilmiştir. "Müsabakaya her 
an:u eden atlet girebilecektir. Ko
şuya 17 ı.fart pazar gilnU saat 15 
te başlanncaktı!i. Yarışta birinci -
den beşinciye kadar derece alaw 
atletlere muhtelif mükafatlar ve. 
rilecC'ktir. 

HASAN 
1 ıraş bıçağı 
100 DEFA 
TıRAŞ EDER 
Dünya çelik fabrikalarını ve 
traş bıçakları müesseselerin: 
hayran eden HASAN TRAS 
BIÇAGI insanı zevk, huzu; 

ve neş'e içinde bırakır. 

10 ADEDi 40Kr. 
Kolaylılıla, zevlılc trıı, olmak isterııe-

niT. llAS.\N 'l'l:A.o;; JU~El\U kullanma-
11rnı ihmal ctmt'~ iniz. 

HASAN DEPOSU 
BAHÇEKAPI 

Beyoğluna giden tramvay durağı karsısında 
ŞtJJml.EHl: Galata: JCnralıöy, Beyo)tlıı: 1stıkl ll l <'~dılesl, Knılıkiiy: ı\ltıyol 

n~7.ı. l sldidar II!\klml~ ı·tı .!\11111~ c c:ulu<'sl, twılr : l{!'nlt"rnltı U<'J&7.ıt., 

Başrollerde: 

Boksör Azat 
Gün gör 

• Cihat ve Kemal 

Denizsanı defi ediyor 

TARZAN 
Altın Aslanın 
Peşinde ... 

Tarzan, birdenbire kararını de
ğiştirdi: Yanardağ kuyusundan 
ev\•cl, allın aslanın inini bulmak 
lazımdı. Zira artık aslanı bir an 

.. eHcl eline geçirmek için sabırsız. 

laıııyordu. Arkadaşlarına: 

Kemal Tif'ni1.conn ,.<' ('ihnıln meplnn 
okuynn Az:ıt Gün~iir • 

Bundan hir mlidtlet c,·,·t·I A lh
norıhı kliihiintlf'n Bol<.,iir Kc-mal 
I>1'ni1..:;ıın J,f'ndi qıklPtindcki hiitiin 
hokqiirJerl ga·ıetPmiz y3qıtnsı ile 
tlcfl ı>tmiş , -e Kumkapı kliibü hok
sörlerin<len Cilıatl da hu (lf'ri~ i ka. 
bul l'tt iAinf' dair J;:a7t'ff'mi1.ıle llf'':

rettiğlmi1. hir mckhıb ~(indf'rmi.,11. 
I>iin de Kurtulu5 spor kliihii boJ\. 
"iirlc-rlnden ı\7at Giin~iir ~n7.r.te -
mlz<- bir mcldub ~öndf'rf'rck :\'U· 

karıla i-.mi g~en her füi hoksiiril 
de müsabakllya tla,·et efm(•l•tf'dlr. 
Azat Gliııgiir'ün nlC'lctuhnnu ay • 
nen derre<llyonız: 

"Çarşamba gilnü gazetc>nizin spor 
kLqmıncfa Kumkapı spor kliibü 
boksörlerinden Bay Cihadın Bay 
Kemal Drni1.sana verdiği cevabı o
kudum. Bu sporla çok ıılakadar ol
duğum için ikisi kU§Ilnşma:r .... 
dan evvel hangisiyle olurs:ı olsun. 
,·cyahut bunlar knrşıla.5tıkt11.n 
~nra galib gelenle ben de çarpı§
mayı arzu ettiğimi beya ederim.,, 

v·~ 
·ı ' 

- Ben yola çıkıyorum, rlcdi. 
Gelen varsa benimle beraber gel-
sin, iı;tiyen kalsın .. 

Kafile reisi: 
- o:mnz, dedi. Ifop 

ı;irleceği;:. 

Tarzan: 

bcr:ı.bcr 

- l'ek iıla. ıl<'ıli. 1I:ı.yd1 gelin 
öyle! ıc. 

Reis )ine ycrhdrıı kımıldamadı 
ve: 

- Şimdi rll'~il. dedi. Ilekliyc 
ceğiz. 

- Ne hrkliyı'rC'~i;iz? 
- As!:ını a\'lamnk için en mü-

sait olan zıı.manı. 
Tarzan kızmıştı: 
- Bu işte 3İzin bana yardım e

demiyeccğinlzl anladım, dedi. H ~r 
işi olduğu gibi, bunu da tcş başıı:na 
başarınm ben. Hnydl allahnısmar
ladık ! 

Gidiyordu. l<"'akat kafiJe reisi bı
rakmadı. Kolundan yakalıyarnk: 

- Dur, azizim. dedi. Senin kn. 
dar değilse bile biz de cesaretli 
kimseleriz. Biz de aslanın peşine 

düşmeyi ve onun izini takip cdCrC'k 
inine kadar gidip yakalamasını bi
liriz. Fakat mesele o değil. Acele 
etmeyişimizin, bilakis beklemek 
Hlzımgeldiğini söyleyiııimizin elbet
te bir sebebi var. 

Tar7.an, adamın böyle samimi 
bir §ekild.e konuşma.'lı üzerine bir 
az sa.kinlcmişti. Fnknt merak et .. 
miyor değildi. Sordu: 

- Peki, dii§UndUğUnüz şey ne -
dir? 

Reis izah etti: 
- Bu Cehennem adası orman. 

lannm csrarrııı bilmezsin. Biraz ev
vel sana yannrdağ kuyusundan 
bahııettiğimiz 1.aman çok hcyec:ın
lnnmıştm. Şimdi de ayni hcyccnn-
la a.qlanın pf"3ine gideceksin. Fa. 

kat acele etme. Zira, evvela yanar. 
dağ kuyusunu bulmak la::ım. 

Tarzan yine heyecanlanmıştı: 
- Peki, dedi. Öyleyse yanar

dağ kuyusuna gidelim. Yola çıka -
lım, işe atılalım da neye olursa 
ol.cıun. Böyle oturup boş valdt ~e
çirmek tahammül c<lemiyeceğim 

Muııaff akiyttli derccdcr te- bir şeydir benim! 
min edebilirdi. Fakat gii//cyi çet•i- Ifafile re!si, fazla macera gc -

rirken ayaklarım döndürmesini çirmi~, :•·c yaşça daha büyük bir 
adam hali ile Tarzanın omuzuna bilmiyor! 

Güreşçi Faik vefat etti 
F..ski milli takım güreşçilerinden 

Şcfiğin birad~ri eski gürcısçi ve at

let Faik dün vefat ctmi~tlr. Cena-

vurdu: 
- Acele elme, aslanrm ! dedi. 

Rirnz sonra hep beraber yola çı . 
kacai;'lz: .. 
Tarzanın artık .11nbrı kalmarnI!i· 

lr. YC'rinde t<'pinerek: 

- Neye şimdi değil de biraz 

ZAPE 

JEANETTE MACDONALO ve LE \\7 AY rtES 

_ 1'11 

Ne Garip Şeyler · ... . 
"' Ağaçtan köprü. - insanlar dır. Mesela, bisikle~le~ 

dereler ve nehirler üzerine tah· ]eklerini döndüren zınt k 
tadan köprüler yaparlar. Fakat vcla o keşfetmiştir. fa 

ağaçtan böyle kendi kendine garip tarafı nedir, bili: 
meydana gelmiş köprüye de tcsa. Leonardo bu zincirlefl '° 
düf ediliyor. Resimde gördüğü - zaman ortada bisiklet >d 
nüz tabii köprü, Amerikanın sık bu "Şeytan araoosı'' ~ıı,t 
ağaçlı· ormanlarından birindedir. dört yüz sene sonra ıc 
Ağaç herhangi bir sebepten, de- miştir ! .. 

Para oı· 
Hizmetçi koşa koş!\ gel b 

- Hnlryı silkclC'rkC'Il 

diye on kuruş uzattı. ,-e· 
Ev sahibi pnrnyı aldl , 

(1Jlll· - Aman, dedi, du 
silkelemeye devam et! f 

Doğru ceıJaP· 

Öğretmen - Dini 
kaçtrr7 ~ 

Çocuk - Dört yilz )i 
- Na.e;ıl olur! l)i dlif 
- Gayet basit, efe:! 

(ta.ne) yüz yiımi beli ıııı 
mi? 

Korku 1 
A hmrdin karder.l hnS

11 
\ 

Act> le doktora gidi) ord11~1 
Mehmcde rasg~ldi. :Mcııti' 

' - Nereye gidiyorsuı:ı · 

- Doktora. ııı1 • 
- N<'yc ncf"le ediyor!! ,si 

tor evde bulunmaz dl)'e 

kuyorsun ? dU 
- Hayır. Doktor gri 6 

evde kardeşimi buln.rnnı 
kuyorum. ~ 

c•• Mart biiıneC .o 
Alp Tekin, arkadaŞ1111~tı>' - Seni içinde bU 0 hı" 

hulunmayacağın. ve .. ~ııt' 
yacağm bir yerde go! ,f!11? 
de ~ördüm, bil bak8> 
sordu. . p~ 

ı\ rkadaşı bilcmcdt· (t -~ 
ze soruyoruz. Bu, rf1~( 
yap<>.cağınız bilmeccdı • 

•. .,.t 11 tfo kııı 111111 lııılk rııntlııı lı rl. 

Il A B fi fl1'§1 
ÇOCUK S . .\ l'f" ıı; 
Bilmece ıcıır<' lo.ıP 

9 l\1 ı\ R T .,,,. 

~ııııııııınıı1ııınııııı!1111ııfünıımım~ıııımıımmıı,mmmıımiıııııınıı~m~ıınııı~~uııımı~ 'l!ıüınm. · 
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f TARiH KOŞESıl 

~.sene evvel Osmanlı sarayını 
zıyaret eden Fransız kadın 
ınuharririn hatıralarından 

%<la 1 Yazan: Ahmet Bülend 
;.;ı... stanbu' 
""' tesb· ıa gelen Ye ha-

llluhaırt. cde!'I bir Fransız 
a rırınin b t Seyahat u yazıl:uı, 
our el narnclerini nec;rcden 

'RL' ... u M • 
"\lJ Yılı n .. onde ınccmuası-

• ~·ır. O zanı Usha!arında neşre
~ların b anlar, bu m{'cmua 
ı aı;ına.. h . . . 

ltlaaıcScr ( mu arrırının 
U. bu Yaz 

1 
koyamıyacağız. 

aıı buD·· ' ~ arın sahibi olan 
r..ı (>un l• ra 
~it nı""h nsız yazı alemi· 

~-; Ur b" 
ildın111 k ır simasıdır, ken 
~!inde ~nmasını btcmL 
· iliz b ır de not ilave et-

"'-· u ... ·· · "jahatna un karilerimiz<', 
t J._, tneden l)'" d "" .. 
''<U\kınd • or uncu 

'ararı .. # 1 a bu Franc:ız ba 
• •l\Jan 
"<l~n t ' sararın kadın 

Opl 
llakied· .anm?ş bazı ri va -

~. D~ ıroruz· 
orctunc . 

1 r oıa u Murat, deli bir 
httan · ~ Birinci Mustafa • 

n1ı bı. ındirilınesi Ü7.<!rine 
""' "''tına t 

<ı ~hisı· 0 urtuldu. 1lk bi-
ı ı:unce~~ olmu$. reni pa. 
lıı>.ın oın:. Allah Sultan Mu 
~· Urler . . 

ü~ .. 'crsın, bın nl 
h.. • Unt•• d" • 

• 
111.1luna ; ıye bağırmıştı. 

~·'etdi.n ar bu duayı tel~ -
ıı 
\ ~e<:i rr ·· 
~\IUrat S eUnnden itibarm 
}'et 1 ararının m uhte -

11".(ja ıa\kı ile Istanbul so-
~ t:czrn .. • 1urat ege başlamıştı. 

, 11 ki b. 0 kadar güzel bir """ .. · ur· .:•IQı ini ~ıı lstanbul kadın. 
~t~ SQ &ormek için gc~ecc-

, 11: kaklara d"k""\ ·· t"' .. . , ~:ı o u mu~ u. 
. : t~r c%· b ~·Padi~alıımız çok 
~ ac!rn agırışıyorlardı. 
.... ~'l\an1~nası Kösem, valde 
t ')>'Ui<ta 1 aldı, bir kaç sene, 

-c ,11t' ınutıak bir haki. 
• }abu~naı sürdü. Fakat. 
l!QUııd~ her~angi bir i:.1:ı· 

'%ı \e h n bırçok yeni çc-
"a:ı •lk . 

1
birr;ok .· ısyanlan ol it.. 

~ı·er h · kıınscıcrin i>·:~la-
l>a • nır d • .la1111 e.asmda iste _ 

sarısı otuzu bul -
Ilı s 
r Ultan .. .. 
aıan1 .

1 
• 0rtunmliş ola • 

~eı ı c be ı.._ 
ı. •eri"" . ralK:r divan "ah 1 .. ~ ı~ti k . 

J. • U r ..... · • ra eder sefır • 
~.,1rn1 · • •at bu cnnde bulunur _ 

• otor·t . 
I'' ı ~<!t !;a .. ı esı, padişahın 
• llal·cıe e g~na ge:mesinden 

11_dunc~ rdı. 
"<q Ü{ u 1\1 u 
·aı.; en, hu• ~at, daha on beş 

~11 11rna~101 ı<ulll<!tin kendisi -
SOcuk \'alde ine bildir-

rı... 'garet 
,,'1\er tuh sert, haşindi. 
,,<llara llluhu ta5ıyordu. Fa· 
~ ~i olan 1~rc?clerinde tat. 
ı~ 1 ~etin ku ıhtirasım, ev-
) <ıl;ı <' ·ze · • ı._ .. anla .1 rsız\crlc ova-
' ''<il rı e .. • • b· ı ta <lilsı· ' gurc~ir, boğu -

ı e zeri . 
' aynr "el(! \e maskara. 
r n Yunı~1 de eğlenirdi. 
~.. YUrn,.u.. ru atana ve en 
" }'\ • ga d 
~·e kı}·ınc-tr aranabilene 

ı;·e Cd .1 kılıçlar, han-
ttrııctan et-dk ı; hatta hazan 

~tıp ıynı ti' 
· Onları e 1 CS\'apla-
lt :ı. • n sırtnıa giydi • 

~ın 
ı } Stı.ray du 
r, ilsaktı. ,.... _ varlanna yak 

U .,.. ~Z<l"I ""\"" 
1 "'•Utckitı ~ o umdü . 
. arını k ide.' saray ta-

tet a ırı h 
.-ııı h~ernezıerdf akmağa 
h! a lstanb 

nakloı Ukla c::;:;y• ... eh· un ';ı{V ı-
ır k~k Ur: Saıay bah

<le · • va~d k" 
ili 111Zlerin· ' 1 ı, oradan 

\ard ın fevka'adc b" 
" n ı. l>;ıd· ır 

!\Clir ,, , ı~ah sık sık 
tı • ' ven~~· llclı i ~"'ık CUınh . 
ll'ı ne hed' urı • 

il Uhte<:~nı ıye etti~i bir 
ır "U • Pa"taht ttl 6 n b J ını scy 

l·a~ arı 11 ~ .u dürhün\e ne. 
J lll(Ja ; rederı-c h' a . kcnd· .• n, ır e-

ı 11hlıh1 ısı gibi d" 
ıtflü Se;·rC<t<' • ur -

ı llurh·· , (\le J·· n hır <lf' -
;<!i, l> l ~ile s;ı •ı, lıu ılt:!iknn. 

il<lı~ h rayı ,, .. 
• a ın b' _..ozctJiyor

ır ıc::" .. et' .. ,.,... ı uze-

- nal• k;ulınl:ır 

rinc o tarafa iki bostancı gitti. 
E\'i bu!makta güçlük çekmediler. 
Za\ allı delikanlı, o gece, dürbün· 
le sarayı seyrettiği taraçada ası _ 
!arak idam olundu. - Tabii karıcığım. F.rl,Plilrrt ııi:ı:den 

n\11\"R (~al• ohıynrl,ır. 

1) 1 kim yolabilır • 

"Türkler o zam3nlar tütüne 
kar~ı büyük bir dü~künlük gös
termişlerdi. Padişah, tütün içme
ği ölüm cezasilc yasak etti. Fakat 
bu emri hazan tutulamadı. Birçok 
lan tütün zc\·ki Ye keyfi i~in ölü· 
mü göze aldılar. Hatta tütün. sa. 
raya bile girdi. Bir clcf a Dördün
cü !\lurat, anasını ağzında çubu
ğu ile yakaladı. Bu manzara kar· 
o:;rsmda o kadar gadaba geldi ki, 
Kö;,cm, ~orkusundan oğlunun a -
yaklarına kapanarak a!fcclilmesi
ııi diledi. 

"Dördüncli Murat kın sefer -
!erine çıkacağı ~ıralarda idi ki, 
kızlarağası kcndi:;ine, on yedi ya5· 
larında Ye Hokzan adında bir Çer. 
kes cariye takdim etti. nu kadın, 
bir eşi daha şimdiye kadar Os
manlı sarayına girmemiş ('Ş.'.'iz bir 
güzcliik harikasıydı. Saçları kum
ralclı, gözleri ma\'i \ ' C kirpikleri 
kömür gibi karaydı. Yapısı ince 
ve zarif. kni, yabani gül pcnbc;;iy· 
<li Ye bir gül petali kadar nermin 
idi. Bu latif mahllık, padi~ahı hay. 
ran etti. Fakat, kısa bir zaman i -
çinde, bu kadın, ge:1ç padi~ahı le· 
lafet ve zarafctile keiıdisinc e.:ıir c· 

Bilmece 
- Kadınların en a:r. gcYCZl'lik 

cttiklc:-i ay hangisidir. 
- Şubat: Çlınkü aylnruı en kı· 

sasıdır. 

- l."a parıuıı, ,yn rnnını! 
- l'arın ı;-el dP. 0°\':lp \"Crnylm. Dil· 

1'Ünnıem l!l:um ! 

Fransız fıkrası 
Bir 1r.g:Jiz yanmd:ı. ~ğıylc 

Paristo dolaşıyordu. Tabii bir ih· 
tiyaemı defetmek lüzumunu duydu 
ve o ch·arda münasip lıir yer bu· 
lanıayıric:;a bir duvar kenarına git· 
ti. Fnkat. bir poli., görmUştii. He-

decek yerde cürct ve şrm:mklığı men 7 • ..-ıbıt tuttu YC: 

ile ram etti. l!a~in delikanlı. bir - 1kibuçuk frank ceza verecek· 
müddet bu fevkalade cürctkfır ka- siniz, dedi. 
dm:ı boyun eğdi • .Murat Baijdada İngiliz ceplerini karıştırdı bir 
giderken, !stanbulda. büyük bir beş franl:lık bularak uzattı. Polis 
nüfuz olarak bu kadın kaldı. Hat· de ceplerini karıştırdı: 
ta Kö:icm valde bile ona boyun rğ - Bozuk p:ır:ı.nız yok mu? dedi. 
meğe mecbur oldu. Padişahın liç Size iade edecek ikibuçuk frank 
e:-kek kard~i Ye biçare Sultan bulamadım. 
Mustafa bu kadının cntrikalarik İngiliz cc,·ap verdi: 
öldürüldüler. Zalim Rokzolan Mu- - Zararı yok. beş frnıık ııizdc 

kalsın. Ben mosclcyi hallederim. 
racim en küçük kardeşi lbrahimi 
df: yo;,:etınck istediyse de Kö~cm 

ralde bu şchzad(!nin bir zararsız 

deli olduğunu söyliyerek lbrahimi 
ölümden kurtardı. Bundan sonra 
Kösem, bu müthiş düşmanına kar
şı. gizliden gizliye çalışmağa ko • 
yuldu. l\lurat, Bağdacl seferinden 
parlak bir zafer kazanmış olarak 
dönüyordu. lstanbula, omuzlarına 
bır kaplan postu atmı5 olarak gir
mişti. Atının etrafında esir ctmi~ 
olduğu İran prenslerini ~·ürütüyor 
du. Kösem, Rokzanr, padişahın 

öz kardeşi Mihrimah sultanı to -
katlamakla itham etti. Sarayda 
birçok kimseler bu hadiseye ş.ıha· 
det ettiler. l\1urat birdenbire gaza. 
ba geldi. Gözdesini çağırtarak, bir 
padi~ah karde~ine el kaldırarnıya
cağını, l\lihrimah ile aralarında 

doldurulmaz bir mevki farkı oldu· 
ğunu söyledi. Rakzan cüretle: 

- Hangi me\'ki? .. Hangi fark? 
Diye bağırdı. Murat: 
- Bir prensesle bir cariyenin 

arasındaki mevki farkları!.. 
Cevabını w.rdi. ~rkes, bu ağır 

hakaret karşıc;mda boyun eğecek 

rerde, efendisinin üzerine bir kap· 
lan gibi atıldı. Fakat l\1urat, be -
tindeki kliçük silahlığı ik karımın 
kafa~ına müthiş bir darbe indirdi. 

Uşağına dönerek f'mrctti: 
- Haydi Con, mcmıır:ı. iki bııçuk 

frankı hakctmck imkanını \'er! 

- z~wallı adam! Doktor cıgar:ı· 
yı b1r3ktığı takdirde kurfulac:ığmı 
!'iö~·Iemi":>ti. Cı~ara içmcıli~i irin hı. 
rakmak iın kan mı bulamadı 'o hıı 

yiizdcn dün öldü. 

DF.)10Iilt.\T DIItEKTÖlt 
Daktilo - &ay direktör, ııaııt ız,ı.; 

otobü" l.::ıpı önüne geldi. 
- İtalyan lmrikatilril -

Tasarruf 1 
Baba oğul bayram ycrinc'e dÔ· 

laşıyo~lardı. Bir barakanın önün. 
ele durdular. Kapı önündeki ad:ım 
bağırıyorci u: 

- Ecş kuruşa ... içericlc clün -
yanın en ::ıüthiş yılanı var. Be§ 
kuruş veren istediği kadeır seyre. 
debilir. llaydi durmayın, fırsat 

bu fırsat ..• 
Çocuk babasına yalvardı: 
- Baba, lıeş kuru~ ver de girip 

yılana L'akayım. Hiç yılan görme. 
dim. 

Babası hasisti. Beş kuruşa kı
yamadı, fakat çocuğunun hatırı· 
nı da kırmak istemiycrck ccbio -
den bir pertavsız çıkardı: 

- Al oğlum bunu ... Bir solu. 
can yakalayarak bakarsın ve tıp. 
kı yılan görmüş gi;.,i olursun. 

I>ol,tor - Jlayır1 hıı nr. 
şUndlırcrı 5l7Jn ronm til:ına 
lllf. 111'~!1. 

ilen! dil· 
ııancıları-

lla<;ta - Crnl dtı,tincliirt"n de o. 
C,'tlıtkU sarırıl:ırı ~"''"'ıı 
drğllslnlz ki ... 

bı'ıılm, !:iz 

Bir taşla birkaç kuş 
Mahzun ve mükedder, arkada

şının yanına gitti. Bir iskemleye 
çöktü. Mahzun bir eda ile: 

- Sana vcdara geldir.ı, dedi. 
Arkadaşı sordu: 
- Hayrola; seyalıata mı çıkı -

yorsun 
- Evet. Uzun utun bir seya -

hata, hem de bir daha dönmemek 
üzere... . 

Cebinden bir tabanca çıkararak 
ilave etti: 

- Şu alet yarın beni dünyanın 
lıütün <lcrtlcri~dcn kurtaracak. 

Arkadaşı t:laşlandı: 

- Budalalık etme... Hayatta 
mücadele lazımdır. Böyle cesarc. 
tini kaybetmek doğru mu ya? 

- Ölürsem cenaze merasimim. 
de bulunursun değil mi? Topka. 
pıya kadar gitmek lazım gelecek. 

- Kendini öldürmiyeceksin ta
bii. .. Fakat allah vermesin ölür. 
sen tabii merasiminde bulunurum. 

- Çelenk de gönderir misin? 
Ama şöyle iyi bir çcle~k ... 

- Tabii ... 
- iyi b:r çelenk on liradan a-

şağı olmaz. Sen b:ına şimdi be' 
lira vcı-. Hem beni ölümden kur
tarmış, hem cenaze mcrasimimde 
bulunmaktan laırtıılmvş. hern de 
be§ lira tasarruf etmiş olursun. 

Ayyaş 
Doktor, hastasmı muayene etti 

ve karaciğerini fazla ) orulınuş 
bularalt: 

Derhal, o güzel alın karaı·dı. o 
güzel ma,·i gözler yarı kapandı. 

O güzel yüzü bir menekşe renıini 
aldı. Ayakta duruyordu. EYVe!a 
hiddetinden YC gadabmdan ayak
ta durduğu sanıldı. Fakat biraz 
sonra sendeledi, elini saçlarına gö
türdü: \'C yere Y- .::landı. Olmiiş· 
tü. Oidüğii zaman 2::l ya~mcfaydı. 

- İçki kullanıyorsunuz <letil 
yıpratıp mahvetti. Olüm dö~cğin· mi·: dedi. 
de iken kardeşi 'tbrahimi de idam 11nsta ccvı;ıp . erdi: Bundan sonra Sultan !\1urat 

eski Roma imparatorlarının yaşa. 
yı~ım taklit etti. G<'ce gündüz ve 
apaçık işrete başladı. O bitmez 
tiik<'nmez i43rct sofr:ıl:mn:ı hir zıl:ıy 
g1izde <lı·lılrnnlılnr t•ıpln<lr. Ken -
di ini, öyle bir rez:ılet hayatına at
tı ki, kısa bir zamanda vücudunu 

cttirm~k jstcmişti. Kösem Sultan: -- Ev"l, şarap içerim. 
"Padişahım ... Haberin yok mu.. - O halde size tavsiyem ~a-
lhrahim öleli ne kadar oldu! .. " di. rnpmn daha fazla su içiniz. 
ye yal:ın c;iiyliycrrk Osm:ınh t:ıh- TT:ı~!n il ir:ı:ı: "iti: 
tırıııı yt:z.:lne \':tıisiııi r.Jıimıl"n hur· - N::ımı olur cır.ktoıc'ıığıım, 
tardı. :o.ıidcm almaz ki; ben gUııde bet 

f'\'aklcden: • litre şarap içiyorum. 
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Krlstof Kolomb'un İ 
Vumurtasına Doğru... ! 
" Garson çağırırsanız bir 

lira vermeniz ıazım ! ,, 
.Yazan: V asli Rıza Zobıı 

-37 -
.Nevyorkun en btirük otellerin· 

den birın<le .. 11;,ıaıııiı.ıı. Durun siz<' 
bu otelin ycrmı tariı ederim. 

lin asansörü de, si\Tisinek gibi \'I" 
zır \'Izır i~liyor. 

,\\tıncı a' enü ile, bc~ınci stradm 
birl .. ~.ığı kuşenin ba~m<la, kırk ikı 
katlı bir binanın on birinci katııı
<la oturuyorum .. ü~elin bmi "Bar· 
biwıı platza.,dır. ~imal tarafımız· · 
da kilometrelerce uzunluğunda bir 
park, ondan sonra da meşhur, zen
ciler mahallesi gelir. Cenuba doğru 
ıncrscnız: Atlantik denizi s.ıhi1ınc 

\'anrsınız. Şarkında, muazzam 
köprülerle bırleştirilmiş bir takım 
adalar, garbında da şehrin, yolcu 
vapurlarına mahsus limanı \·ardır. 
Neyse, bu acaip memleketin coğra 
fi vazıyctini sonra konuşuruz. Gc· 
ne otelimize dönelim. 

- Haydı birine binip biz de o
damıza çıkalım! 

- lyı ama, katımızı nasıl anla .. 
tacağız? 

- !!evin Partitu cliycc~ğiz. 
- O da ne dernek? 
- Onbir, kırk iki elemek .. 
- Vay canına! almanca ile 

franc:ızcanm karışığı. !kisinden 
ha ıl olmuş bir melez. 

- Ilaydi, durma yürü. 
- Peki bavullarımız? 
- Onlar odana gelir. 
Alelfıde bir oda kadar genişlik .. · 

teki asansörlerden birine kendimi-.. 
zi attık. Elinde beyaz eldivenkri. 
sırmalı ve kordonlu elbiselcrile. 
Sultan Hamit yaverleri kadar SÜS'" 

lii bir adam, rolcularmr karşılıyor. 
1 ler giren, memurun kulağına ken1 
di katının numarasmı fıslıyor., 
Kendimi toparlayıp bir hamlede 
ben de ~slendim: İle\•in Fortitu .• 

Duraya geldiğim gün elime kli· 
çücük bir anahtar \erdiler. Arka· 
sın dan ela de:liler ki: "Odanızı kcn 
eliniz açar, kendiniz kaparsınız. 

Banyonuz, radyonuz odanızm içiı~ 
dcclir. Sabah kahvaltınız, kendili
ğinden .gelir. Otel hizmetkarlarilc 
hiçbir alıs verişiniz yoktur. Fev· 
kaliide bir hal olursa, zile basarsı
nız. Bir garson imdadımza koşar .. 
Bunun ücreti de ayrıca elli senttir! 

Şöyle bir hesap ettim; elli scnt 
~er resmi kursclan almışsanız: alt· 

mış üç buçuk kuruş; takas ise: sek 
sen kuru~: yok; hile yoluna sap· 
mrşta kara borsadan tedarik et· 
mi:. r:cniz tam bir lira eder. 

Olur şey değill Bir garson çağır
ma bir lira ederse, acaba yatıp 

kalkarak, yiyip içerek, gezip eğle· 
nerck sarfedeccğimiz paranın mik· 
tan nedir? Hemen Allah yardım
cımız olsun. Fazla düşünmeğe gel
mez. 

Otelin holü görülecek bir ~y. 
Kırk iki kat üstüne taksim edil· 
miş yüzlerce odanın binlerce müş· 
terisi.. Gelen, giden, otaran, ko~an 
binbir ayak bir ayak üstüne .. Ote-

Kadın - bkC'nıleııin Uzerlnc nrden 
lllr ır:u:t>te ko~·m:ıdm? 

Erkel< - Lii .. "'llll yok ki, lıoyıını 

pek41A ~-ctl~lyor! 

Ozrü kabahatinden 
büyük! 

Kadın hizmetçiyi azarladı: 
- Köpek merdivenden aşağıya 

düştü de koşı•p hayvana bakma _ 
dın. Sendeki insafa diye('ek yok 
doğrusu! 

Hizmetçi özür clil~di: 
- Affcd~rsiniz b:ıyan, sizi düş. 

tü sanmıştım. 

Erkek - Ben lnsa.nlann dü,llndilk
lnl.ııl ıuılaııı •• ıc l.111ln·llııe ıualik'..m, 

Kadw - lnanıwmı, l~feı- t.l.ı:ııe btı 
meziyet obaydı daha yakoıa oturur
dunuz. 

- Orrayt! 
Dernesile, kapıların kapanması 

ve asansörün hare.keti bir oldu. 
O anda, ayaklarımın yerden kesi• 
lip havalandığımı zannettim. Alla• 
lahım, o ne süratti ! Sanki mehta• 
ba varmak için icat edilen bir to~ 
mermisinin içine girmis ve rota 
çıkmrştık .• "vızzz,, dememizle, dur 
mamız ayni zamanda oldu. Ya, 
o duruş,! Hani affedersiniz, içimde 
ne var, ne rok çıkaracaktım. 

Ge'.mişizl Kendimi _ğJşa.n atı.mı 
ama, etrafa gülünç olmamak için 
de kendimi nasıl toparlayıp adım
lanm ı bir nizam altına koyduğu
mu ben bilirim. 

Bir kapı .. sonra, tramvay sahan 
lığı kadar bir yer. Sonra bir kapı 
daha. Daha sonra da odamız .• 
"mız,, diyorum; çünkü iki kisiyiı.. 
Yanyana iki yatak.. Yan tarafta 
gardrop, onun yanında banyoya 
giden bir kapı.. Yazıhane - tabii 
maatakım - sonra da radyosu .. 

"Yemeğimizi otelin lokantasın
da yiyelim. Sonra hemen yatarız,, 
kararını verdik. 

:i\tükellcf, müzeyyen bir yemek 
salonu .. Anupalı diplomatlar ka
dar şık, fraklı garsonlar etrafımı
zı aldılar. Matbuat müdüriyetinin 
çıkardığı Türkiye katalokları ka
dar zarif ve süslü, yemek listeleri
ni önümüze yaydılar.. İngilizce ... 
Gel de çık işin içinden. Bir sürü 
isimler yazılı .. Sôkmeğe çah~tık .. 
İçinde a~ina çıktığımız bir kelime 
yok .. 

- Aranızda fransızca bilen 
yok mu? 

- Hayır! 

- Almanca? 
- Hayır! 

Ben alay olsun diye sordum: 
- Türkçe? 
- Evet, var .• 
- Efendim? 
- Türkçe bilen var! 
- Aman nerede? 
Uirini çağırclılaı. Siyah sciçlı, 

esmer yüzlü, yanağında Halt>p çı· 

baııı olan, şık bir genç .. tuhaf bir 
arap şi\•esile önümüzde iğildi: 

- ·aıa geldiniz! 
- Allah Allah! sen kimsin, ne 

in, nerelisin? 
- Urfalıyım .. Umumi harbin 

~nlarında, daha çocukken, bura· 
ya anamla gcldık .. Ermeniyim .. 

- Nasıl 9lmuş ta türkçeyi unut 
mamıssın! 

- Nasıl unuturum? Evimizde 
başka lisan konuşulmaz ki .. 

t\lal hulmuş mağribi gibi Urfalı 
delil.anlıya sarıldık .. Bu, büyük 
bir kazançtı. Lokantada olsun ra· 
hat edtcel:, k\l\aylıkla yemek yiye
cektik. 

Vasfi R. U>BU,' 



Hadiselerin 
tefsiri 

(Baş taralı t incide J 
leri derhal Bulgar m.ııkanılanna 
teılim etmekle Bulearistana kar. 
tı olan itimadının &am.İDÜyeti 
hakkında maddi bir delil cöıter. 
di. 

Türkler Umllt11İ Harpto kendi. 
leri ile yon yana harp ettikleri 
Bul arların milli ızbraplerını 
sok yalundnn hisseden ve anla. 
yan, g.eçmİ! fe!rutctlcrio acılan.. 
nı unutmak için bir takım milli 
istekleri bulunmasını takdir e. 
den bir millettir; bu anlayışlarını 
•c takdirlerini de sözle değil, fiil. 
le isbat et~erd"r.. Bu vnziyct 
-BnJl:an Antııntına cirmi~ olma. 
ınasma rağmen- Bulcariıtan ile 
Türkiye arasında gittikçe aı·tan, 

nihayet A vrupanm bugünkü 
buhranlı badiscteri k11rşmnda şu. 
urlu bir l}ekil al::m bir y<llunlık 
husule geft:mi~ıe bundan hayre.. , 
te düşmemelidir, 

işte Trnkya hududumuzun 
aıemnu mmtakasında inmeğe 
mecbur edildikten sonra Bulgar 
olduğu cörüliince tayyııı·e ne u. 
Litlerinin Bul!!arİstana teslim e. 
dilme inin mana ve m."\hiveti nn. 
uk hiır1iıenin bu zavivedcn teL 
kiki halinck ım1aşılabilir. 

HASAN KUMÇA YI 

Harbın onuna 
geçilebılir nuydi 1 

(Ba.:;ta.rnfı ı inci saytw) 
bilen birküÇ kljjıdcn biri olan bu 
ıtal.lll, harbin 8ebeblerine dair İn
giltere hUkfunetince neşrolunan 
".Mavi kıta.b" dan sonra böyle b.a.
tını.Janru yazmasa hizum görmesi 
lı.ıgUL~·rede merakı mucib olmuş 
ve bir gazeteci bu huaustn aabık 
ee!irlo bir mUl~kat yapm~tır. Ga. 
&etl\Cl, dıplomata §U suali sormu.5-
tur: 

.. _ Bir Jıefirln melıtub ve mavi 
k&pta.rı ba§ka, vıulfcısine milteal. 
l.l.k hauralar nc:reunesi garib ol· 
maz mı? •• 

Henderııon au cevabı vermiştir: 
"- Zruuıedersem olur, fakat 

6yle acalb bir zrunanda bulunuye>
ııa ki ... DUnyayn bu harb Metinin 
gelmes:ne klmln sebeb olduğunu 
bUdirmeyi bir vnrlfe telakki edL 
uorum. Okuyucularmı propa~. 
da )'11,pmak istcdiğiml r:annetm~ 
rlnler. Dcrllndc geçirdiğim iki se
neyi, elimden geldiği kadar dU
rtUıt ve bitaraf bir şeklide anlat • 
ınağn çahşacağqn. Eıserlmde vnhıs
lar ve vnknlnr ho.kkmda kendi dU-
1Uncelf:ırlm1 lı.hıır ct~e de, hadi
seler meydıındadır, ve yn.nılıruunış 
olduğumu göstereceklerdir. Vesika.. 
lanı istinat edeceğim için yanıla • 
eağmıı tnhmln etmiyorum. 

"İkinci bir ( MUnlh) anla.şmaslle 
bu lın.rbin önUne geçllebileceğtıı.I 
saum.'(fen birçok fn811.Illn.r vardır. 

Xori4oru Almanlara kan dökme
den versoydlııls olmaz mıydı? Hlç 
olm~a \lzun bir eulhn kavueur. 
duk.,, diye dU~Unenler hata edl -
)Orlar. 

Ben blle bu da vayı kan dlilan~ 
den halletmek için çok u~tmı. 

Jlltler, §arktakJ harbi sllrntle 
lıtumıek ve garple ııulh yapmak 
JııtedJ. Şarkta muvaffak oldu)'M. 
CVbda hfilA muvaffak olamadı.., . . "' 

8lr Nevi! Hendel"BOn hatıraların
da Nisan 1937 den Eylfıl 1939 a 
kadar Berlinde gördUğU ve gcçir
dlkl.erini açık bir 5ckilde anlat
Jııaktadır. 

Blr styast vesika mahiyetindeki 
bu ınUhlm ve çok heyecanlı batı
nı.lan bu o.kşamdan itibaren "Son 
Da.k.lka" gazetesinde okuyacaksı . 
nn:. 

POLiSTE: 
-lllUll llJIMNA&m 

Bu &aba.h bir adam 
sokakta öldü 

Tektrdağından oehrhntze golen Uı. 
ktıplu HUııoyln adındıı bir adam bu 

bAlı Tophanede Karaba, mahalle· 
sindekJ cruntln yanından geçerken 
k&lb sektesinden dU:Up ölroU§ ve def· 
n1De IJ:1n verilmiştir. 

TAin'A SlLEiınEN 
Kanlıcada K.Maphnne sokağmd.a 

oturıı.n 68 ~larm4a Hatlco a<Jm<Ja 
bir kadm tahta ellerken mcrdivcııden 
dUşmtış, muhtcll! ycrlednd~ )'afe.la· 
J'&k hastaneye kaldmlmıştır. 

DON QECY.r:J YANGIN 
Dt1n gece ıeıı..mn~s bir ;rıını;m 

tlmuo, Ahmet e!eııdl CAh&lleslnd• 
1111!1Mıillll1.\ ~ U Te 3' D\ll!)ll• 

nJJ ~ ~ .w Yan<Wct.aD oanra 
a"Sıı~qj'ttlr. Tangmm aoba k~ 
rwnıanrım tu~ ı;ıkt.ıb u.
hlı'mıa'-ı 

ovyet sul 
teklifleri 

(Battarah 1 incide) 
~l1cllk yapmağa muvaffak olup o.. 
lanuyacaklannı 9imdiden kestir. 
mek güçtür. Bununla beraber 
Soveytler tarafından ilerin ıilrii· 
len şartlar, bir ültimatom mahiye 
tinde değildir. Çünkü söylendiğL 
ne göre Sovyetler hiç bir mühlet 
t.ayin etmemişlerdir. Yaln~ ma. 
h"im olan bir şey varsa o da Fin
ler tarafından dermeyan edilen 
ve İsveç hükOmctince bildirilen 
ihtirazi kayıtlann Sovyetler tara. 
fından kal>ul edilrmdiğidir. Bu 
hal Sovyct şartlarında esaslı bit 
değişiklik yapılamıyacağını gös_ 
tcrmekte dir. 

tSYEÇIN ROLO 
Stoldıolm, 9 (A.A.) - Dagens 

Nyheter gazetesi ynzıyor: 
Rtısya ile Finlandiya ara.s.mda 

çıkan ihtilafta Almanyarun ta
vassutunu kabul etmemekte leli. 
Bu vaziyet karşısında tsvcç, Sov
yetlcrin şartlarını Finlere bildir. 
meyi muvafık gördU. Çilnkfi Fin.. 
ter daima mllrakereye hazırdı.,, 

ALMANYA SULHA TARAF. 
TAR 

Berlin, 9 (A.A.) - Berlinin 
siyasi mahfillerinde bildirildiği -
ne göre ecnebi matbuatı tarafın. 
dan yayılan hab:rlerin hilafına 
olarak Almanya, Fin-Sovyet ih
tilafında bir uzlaşmaya vanlma. 
ıı için hiç bir zaman cephe al
mamıştır. Almanya, sıkı bitaraf. 
lığını ve ihtillifa ademi müdahale 
hususundaki tarzı bneketi.ni mu_ 
hafaı:aya devam etmektedir. 

FiN HARlCIYE NAZiRi 
BERLINDE 

Roına, 9 (A.A.) - Bcrlinden 
~ınan .fakat henilz teeyyüt et • 
meyen bazı haberlere göre Fin • 
landiya harlciye nazın Tanrı.er, 
bu aralık Bcrlinde bulunmak
tadır. 

BERJ .. tN VE ROMADA 
Londra, O - Flnlerle Sovyetler 

arasında ısulh m~ereleri yapıl
dığına dair şayialar devn.m ediyor. 
Anlaşıldığına göre uimd\y«: knda.r 
Stokholmde ya.pılan temaslar Ber
tin ve Ronıaya intikal etme~tedlr. 
~ki Fln Cumhurrelsl Svinhud 
Stokholmden Bcrllne gitm1şUr. 0-
rııdan ttalyaya geçeceği anlaşılı .. 
yor. Eski Cumburrelı>I Berllne go. 
L\ncc yanında Fin elçisi olduğu 
halde Alman hnrlclye na.zırt fon 
IUbentropu ziyaret etmiştir. 

RIBENTROP r..Ol1A l"A 
GIDll'OR 

Bcrllnden alman maHlmatıı. ~ 
re, Alman hariciye nazm von Rib·· 
bentropla eski F'inldndlya Cum -
hurrclııi ara:ımda ccreynn eden 
mtllli.kat neticesinde, mUztıkcrele -
r1n Romada devanınıa karar veril. 
miştlr. Bu karar Uzerlno von P..ib. 
bentrop bugün Romaya hareltet 
etmeğe S.a.rar vermiştir. Eski Fln
l!ndiya Cumhurrelst do bugUn Ro
maya gidecc)d.fr. 

$alft.hlyettnr A 1ıruuı ma.hafiltn -
de, von Rlbbentropun Ronıada 1. 
talyan başvekili Musollnl ile gö -
ı1lşeceği haber veriliyor. 

Fin!Andiya hariciyQ na.mı Ten· 
ner'ln de Stokholmdcn t.ayyarcyle 
Berllne muvasalat ettiği haber 
veriliyor. 

AUL~ GAZETEJ.ERI 
SUSUYOR 

Sovyetıer birliği ile Fin.IA.ııdiya 
arasında başladığı aöylenen mtlz&. 
kereler hakkında Alman matbua
tı hiçbir tefsirde but··"llnr.m:ıktadrr. 
Almanyanın ta\'assut muvo.ffalo 
yetle not1oe!cnmcdilıçe bu tavas • 
sutun mevcudiyetini Alma.n milleti
ne bildirmı>k istemecli{;1 açık göril
lilyor. 

İS\'EÇTE ~rtJZAKF.RELER 

Romadan gelen bir ha~ göre 
de Sovyet hUkGmetJ Finlfındfyaya 
venJ tekliCTer yapmıştır. Sovyet
lerin yeni teklifleri hakkında 
Stokholm ciYnrmd11- bfr knaabıı.da 
Sovyet ve Fin murı:ıhlıa.sluı ara • 
smda doğn•dan do~ya mUzn.k('.. 
relAr cereyan etmiştir. 

İT,U.YAN GA7.ETELf1Rl..'"E 
GÖRE 

Romada gazetelere göre lht.UA
fm İJıkand,inav devletlerine yayıl. 
ma.ıımda Wçbir ınenta.ıı.tJ olnuyan 
Almanya, bu mak~t uğnında ÇA· 
1 ı:şmaktadır. 

1s"eçle Norveç te topraklarmm 
~imdi Juı.rb halinde bulunan bUyilk 
devletler için bir mul1arebc mey . 
danı haline gelmesinden korkmak
tadırlar. 

"Popolo d'İtalla" guetP,sinln 
tskandlnavvadakf husust mulıa.bl -
ri, ltalyanin Finl~ndlya ile Sov -
yeller Birliği arasında ıulh akte
dilmes'ni istiyen devletler araıım. 
da bulunduğunu ve İtalyanın bu 
arzW'!unun ''insani ve mya.~ bazı 
yüksek acbebler,, dell n~et ettıği. 
nl yazmaktadır. Muhabirln blldir
dlğine göre sulh meselesi Hclsin.. 
ld hUkfımetl ve Fin a.skcrl rlc&l.I 
te.rafmdan tetkik edilmiştir. 

Generallerin bir kısmı Mookovıı 
Ue bir anlapa akdine ~fddetle t. 
tira:ı: etml§lerı:ıG de içlerinde Mare. 
şal Mannerhnymm da bulunduğu 
bazı nsker1 gefler "şerefli bir sulh,. 
yııpılması lhtlrnalinl ~lleait bir oe
kilde karşılamışlardır. 

MOTTEFtKl,ERt'Y ''E FtN 
ORDUSUNUN VAztvETt 

Parlsin salı\hlyetli mahaflli, Fin· 
lfındiyrı.nın keDdi mukaddcratma 
kendisi haklın olduğv.nu söyle
rnel:tedirlcr. Fin1ll.ndlya lsveç1n 
tekli! ettiği yola gıroıck, ya.but 
mUdahaleyi arttmnnlan için mut • 
tefi,k devletlere hıl.şvurına~ gibi i. 
k1 (iık ortasında bulunuyor. Cenev. 
rede Finlfındiya lehine verilen ka
rarlan tatbik eden Fransa ''e 1n. 
gtltere bu milletin istlklfi.lini koru· 
mak için yapttklan gayrete deva. 
ma nmadedirler. 

Londradn.k1 Fin ma.haflllndo te. 
min cdildj~no g~rc, Sovyet sulh 
~rtlı>.rını kabul \'cya reddetmek 
hususundaki r.on ı;öz Ma.rcşa.1 
Ma..'lncrhaym ile Fin ordusıma a
ittir. 

Finlı\ndfya harbe devama ka
rar verdiği takdirde, İngiltere ile 
Fre.ns:ı Finlfı.nd1ynya dalla ~ 
rıUkyruıta yardana hazır olduklan
nı r(!smen blldirm!şlerdlr, 
Diğer ta.ra!t®. Berllnden gelen 

hıı.berlere göre, Al.manya, mUtUI • 
f'ıklerln Fjnlfındiyaya yardonlan • 
nıı devam cttlklerl takdirde Mk~ 
r1 tedbir almn.k mecburivetlndc ka.
lacağmı ih.'8.s ettiıınijUr. 

Evlerinde şeker saklayanlar da 
beyanname verecek 
(Baıtarafı 1 incide) Şeker ~lrkctl mamul ,eku tıcı-

Dfğer ta.rattan ilk tııhkJkat gtınle- larmm beyannnme busuawıı1ak1 ıu~ 
rinde nerede o!duğU bcll1 olmı~ Nl· rul;ı.rmı vıırlt. (;örmcınçktedlr. HUkn. 
kolMd Seteroğlu dUn öğleden sonra ı:ı;ıeU.-ı tebll~uıı.1 t .yat. cl.,.iJ'lj,.11'1!~ n • 
bulunarak sorgusu yapılml§lıt'. 65 ew"'l cllerlndo şek'r bulundurıuı bU· 
yaolarmda bir lhUynr olnn Ntkoltıld, I tUn mUessoselere §Umum olduğu Ltl· 
Haaır JsltcJosJndc.kl ardlyC3lnde mey. dlrilınektedir. 

dana çıkıınlnn 8200 kllo ııeken Ml• 1 Hatt.l evlerin le hile ruut&ttmı çnll 
~ak mnk.sndJle evvelce ııatm almt§ !azla~ tlc;ıırt ffD}"ll!lbllc<-ek miktarda 
olduğunu, bunların tı<ıyannameye ta· Bckcr l)ulunduranlar v_rsa bP...yanna
bt olduğundan malQmntı olmadığı I· me l!o şlrlcct~ ihbar etm~ıe:-i :ı:ı.nırf 

çln §eltor oirltctlno blldlrmedlğlnl, e. oldıı~-u ve b<lyle ma.l salıhyanların 

sascn §cl:erıert bir toptancı tacirden !i.1.ıb;ıtn uğrıyacıı'ılan beyıın edUlyox 
aldığını söylemi ve beynnnaıncş•:ıı 
huırlamıştır. 

Zabıta, bu ltadeleri tevn edllml~ 

IUrat mahiyetinde tel~kld etmektedir. 
:Maamııtlh kaU htlkmU adliye verece· 
ğlno göre, &>imdiden igln knçakçılık 

mevzuuna vo yeni korunma kanunu
n~ §ÜlilUlllne dahil olup olmııdığmı 
kestlrmeğe lmktuı gl;lrülmUyor. ı 

Son gtlulerde daha bazı mu e-
l~ r;eker ııııklııdtlı.lan vo bcyaııııa.me j 
vermcdiklorl ıruıhiyı:Unde zabıtaya 

b1r çok 1hb&rlu yapılnuot.Ir. Fa.luıt 1 

llkmektep okuma kitap
ları kabul edilmedi 
An(({lfa, 8 (A.A.) - Maarif 

Vekilliğinden: 
İlk oku!lar için açılm:~ okuma 

kita?lan müsabakasrna iştirak e. 
den!crin kitaplarr mütehassıs ko. 
misyo:lca tetkik olunaralr bu kj. 
bplann, matluba ınuvahl: olma. 
dığJ görülmi.it oldu~un~an ıntlıoa. 
baltaya giren <ıkum:a ~rile:rinöen 

iç hiri kabul eoüm:.m.i' Yf ilJ 
ıeue mildde11c ycnf hir m4s:ıb:a
lı:anm •ı;ılma.o;.ı k.:ı.Tar~tın~ -

tıenlll bunl&ra alt ttıM:!l".meleı- netlce. 
l•:ımll olınadıı"tmc!n. b-.lıkikatm ~kal 

ed.ilmemut ~ ,ım4ıııır rtırJ.t tutul, 

lfol!1'i•4- . ~ 

isafir generaller Alman gazeteleri halkı h 
.blı:ara t - ~ Orta fark han 

kuvvetlen bafkumand&DJ Uı l'raıı.eıa 
prk1 ildonis bava kuvvttleri ku. 
m&.ııd&ıu bu aabahk1 Toroa e.lurpretlle 
ıoıırtmır.e ıeımıoıor, tıt.uyonda aakeı1 

meruimlı k&J'fılaııını§ludır. Bu mu. 
ııuebeUe gar, Türk, 1ngll~ ve Fran· 
aıa bayraklArtle doııat.ılmıgtır. Gene· 
raller, Ankarapa.laat& miwtr odll
mqrlerdir. 

A.ııkara, 1 (A.A.) - B1r 1k1 gün 
tçtıı ve &iyaret me.kaadJle A.nkaraya 
tayy&rı Ue g.ıme31 beklenen lnglllz 
orta §&rk ha.va kuvvet.ıert komutanı 
h&va ma.re§&lı VU~ G. 8. MlçeJ 
lı.avanm muhaleteU )11%ünden yarnıld 
Toroa ekapresJle telırlınize gelecek ,.e 
protokol muciblnco mut.at merashnle 
karşıla.cak tır. 

RESlll PROGRA.11 

Orgeneral str Vllya.m G.8. M'fçel Ue 
birllkt.e Fraıuıanm gark! AkdenlZ ha. 
va kuvvetleri k•ımandanı E;ener&I 
Jıuıo da z!ynret maksa<lUe Anka.raya 
gelecek ve protokol mucibince mutat 
mer&lllmle karşılan.aea.ktır. 

İngiltere hük1lmetı.nın orta §&rk 

hava orüulıın ~kumandam orgcne. 
ral Slr \'1Jyam G. S. Mlçel Ue Frnn· 
sanın oatkl Akdeniz hava. kuvvetlen 
kumandam general Jono öğled~.n On· 
ce hariciye vekili Şllkrü S&raçoğlu 

Ue mllll mUd&!aa \'ekiU general .Nn.cı 
Tmazı n bunJan taldbcn de Geııel 
kwm.&y ba§k4DJ ıxuı.reoaı P'evzı Çak· 
m&gt n orgeneral Aııun GtındUzU xı. 
yaret eyUyeceklerdir. 

Saat 13,30 ela Genelkurmay bqka.
ıu mare~al Fevzi Çakmak tara.tından 
ı:nısatırıer ııerc!inc bk öğle zlya,reu 
verilecektir. 
Çarpınba gtınU •kıemma lı&dar 

ffhrlmtzde kalae&k olan muhterem 
mlııa!trler ııeretlne orgenı:,ral Aaım 

GUndU.Z Ue 1nglllz ve Franım: büyük 
elçileri taratmdan birer ziyafet veri· 
Leceğt gibt lngUJı bUyük elçlşi tara· 
tından aynca bir re-şmlkabul yapıla. 
caktır. 

Bir kıbrit buhranı 
olamaz 

Şirketin elinde 7 aylık 
ihtiyaca kafi kibrit 

stoku var 
Şeker !iyatma yapılan u.mmı, dl· 

g-er buı lnhlııar mo.dıiı:Jcrtnln pahalı· 
ıa.~ıaaı takip edeceğine d~lr ç'kan. 
laıı §aylalar kibrit satı:laruın <b tesir 
ynpmıatır. 

Perakende aatıcııa.rm halka kibt'lt 
yetJatJrmekte gü91Uğa t.\ğraıne.l:\n u. 
zerine toptancılar kibrit inhisar cır

ketine mUracruı.t ederek, normal had· 
den tazıa mal lstcml§lerdlr. 

Şirket, nıürnc:uı.Uarı racın.-ıunıyet. 

le karşılıyarnk bUtUn tstel<lcrl yerine 
getlrmiıt ve encll~eye mnhal olmaı1ıı;-ı
ıu, bunuo.n ıonrakl taleplerin tle der
ho.l kargılanablleceğlnl, mcmlcl:ettcı • 
en az altı yedl aylık · lhUyaca kliti 
kibrit atol:u mevcut olduğw:ıu, tabrJ· 
ka.nm da ıı:ıunwam:ın tıı.allyeUne de. 
v~m etUfü)l btldlrml§ir. 

Kibrit tl.yutJaruıll) de~UrlleccC'f 

busu..runda ~trket mUdOrlUj~Uudc 11,)&· 

lQ.mat yoktur ve böyle bir dl'ğlştk!Ut 
yapılacağma lbUmal verilmemehtcdlr. 

Romen krah 
Er:::incan mmtaka~ında 
bir dostluk köyü kur .. 

mağı arzu ettiler 
Bir gazeteye Bilkreşten bildi. 

rildiğine göre, dost Romen hli. 
kumeti, Erzincan mıntakasında 
sembolik bir dostluk eseri ya
ratmağı dO§iln111lif ve burada ku. 
rulacak yuvalar arasında modern 
bir köy inşacına karar vermiştir. 
Şu köyiln bütiln malzemed, mi.. 
mcırı ve i~çilcri Romanyadın lt~
kcek ve köye '1Romenooo'' adı 
verilecektir. Majcctc Jcrahn d~t 
Romen milletinin isteğine tercU· 
m.an olan bu arzularının kanun. 
!aşması için icnp eden tgklif Jayi_ 
l}asr bu hafta içinde Romen mcc. 
lisine verilecclctir. 

Takas tnlimatnamesi 

bulunmağa davet ediyO 
Berlln, 9 (A. A...) - Gazeteler, b&J.lu ışık karartma 

riayete davet etmekte ve fimdiye kadar düşman tara!ındaD !il 
a.rruzunun yapılmama.sınuı bundp aonra da ya.pılını;~ 
etmediğini k&ydeylemekted.irler. 

Angrlf gazetesi, bu harbin kat1 netice Yerecek olııJl _. 
her an çalablleceğiııl ve bunun ~ hazır bulunmak }AJ:Unlel 
tırlatm&ktadtr. • • bıt 
Y ugosla vyada divanıharpler hususunda 
rarname 

Belı;rad, 9 (A. A.) - BugUn d.ivamha.rbler 1uı.k]anda bit 
name neşre~tlr. BlrJ.ncl madde:ıtnde harb halinde ve ed 
ve Jst.bnal ola.ra.k "hazırlık" halinde bir lıarb divanı te~Ul 
leceğ:i kaydedilmektedir. • 

Yugoslav valide kraliçesi bir ameliyat g~ 
Belgrad, 9 <A. A.) - Ecnebt memleketlerde bulunduğu 

dişlerinden muztarib olan krallçe Ma.ri'ye u!ak bir amellYa1 'P 11 
tır. Bu ufak ameliyat, tama.mile muvaUak olm~tur. Aft11!1 >" 
tesldp valide kraliçe vücudunda yorgunluk hJS&ettiğ1 i1:1n 
olunca.ya kadar bir müddet btlrabat etmesi teruıib cd.ilIJ11Şt11'· 
Milli müdafaaya iki milyar dolar ~ 

Va.şlnt;lon, 9 (A. A.) - Ruzvelt, kongrenin llderlerfne.:.ı..ı 
da!a.a J~in i.ld milyar dolarlık tahsL<ıat Jstc.me.ltte ısrar ccıeceı>....
ml§tlr. 

Bir İtalyan harp tayyaresi düstü 
Roma. 9 (A. A.) - Bir İtalyan avo tayYaresi akro~ ti 

es.na:unda yere dUocrek parçaJanmı:tır. Tayyarenin pilotu 6tııl 

Dün akşam bir adam 

l{ömür 
çarpmasından öldü 
Bir harıkoca da yıkanır

ken kömürden 
zelıirlendiler 

Son ~erde, ııoğultl"1"Ja beraber 
kömUrden zehirlenme vn.kalıı.n da 
IU'trıuflır. 

EnlinönUııde Türbedar aoka#n)da 
9 numaralı Trakya garajında yatan 
~I ytnnt yqlannda Cemal diln al<. 
ıııı.m e.s.at ruı dokuzda yakuğt mangal 
kömUrflnde.n zchlrlcnertık bayıl?Ul§ ve 
cankurtaran otomoblllle Ccrrnhpa.1• 
nastanoame 1'.aldırı.lmIQtır. 

Zehirlenen adam basta.ne k1tpımı· 

dıı. otomobilden lndirUerck mııaycn• 
odllm~ ve kömür ı;ıı.rpına.ıır:ııdıuı öldU· 
gu anl~ılmı~trr. • 

Bundan bafka. Ka.mnpD.§4.da ~rsn
nc ci\•tı.nndakl T4l§handa oturan aıne
lQ llasanla z:ııvcc31 Eınlnc mııltız &te• 
§ile nııtılmllJ blr odada yıltanırlarken 
ltömUrden zehirlenerelt baygın bir 
halde Beyo~lu haataneı:lne kaldırıl· 
ml§lsrdrr. 

Kayseri debbağ esna
f:nm. toplantısı 

Kl\ffff'ri, 8 (A. A.) - Yersldik 
yUzünd~n mü~kill vaıiycte dll§en 
2ö0 yi miitecaviı debJmğ l!Snafmm 
i'.jlcrinl tanzhn etmek üzere dUn 
alqıam parti binasnıdn \'alinln r:f. 
ynıct.inde bir tQpln.nt.J yap,ılmıetır. 

:Uu toplantıda tiea.rct cxlası rcl. 
fl1 ve 112'A1arile yUzü mUtecnviz 
dcbbağ hazır bulunmuş ve deba -
ğnt aana~ibıin kMpe.ratifl~tiril -
nıesi, kredi tR.mini ve blUllann tn.n
ztnıJ için ikt.Isat vokAlot.ind ıı bir 
heyet gönderilmesi ı · ... suıda bu~ 
~iması karar altına n~t.ır. 

Eski bir avukat sandık 
içinde yakalandı 

Birkaç ay evvel adliyenin mnııev! 
şahsJycttnt tııhklr ettlğt lıldtaslle a
l~yhinıle t.:ıklbat& Cirlplen ve bnkkuı· 
da tevkif ıullzckkcrcsl kesııeo. ~lnlı 
avukatlardın HulOsl öngUl Şi§llde 

sııkland$ bir evde sandık fçlnde ya. 
luılannıış ve dlln adlt)")yc gcUrllcrck 
ba~dakl tevkil karvı b:ıtaz edll· 
ıniotlr. Ağır oezıı,da aıuhJıltomo edile· 
ccJctır. HuJOtılnln dol~tığı ıuubtcUf 

şehirlerde halen a\"UJcııt olm~dı:ını 
aııktıynrnk l~lerlnl ve davalnrmı t.ıı-

1-Jfp ııtmclt Oz:c.re buı C§hı!Jıtan parn 
alarıı.k dolandırdığı d• iddia edJlmek. 
t.ecµr. Bu huS'..uıt.4 d& tAbklkat yapıl· 
makt.ı.dır. Şlşllrlelu ov ısahlbl kadın 
l)nl\kınüa dn bir suı;tuyu bflcrek ıınk· 
lcımak fdJlı~&lle tnklbnt ynpılmakta-
4rr. 

Lehis andaki 
ışsızıer 

Kafkasya hudıı~ 0ı 
tahkimat iıleriJltlf 
çalıştırılıyor:; 

Paria, 8 (A.A.) - it-! 
Pat ajansının biJdirddl 

re, Soryetlcr Polcıı}" f 
leyhindcki icraatlanr~. 
devam edi}'Orlar. Biitutlt 
cemiyetler ve mekteple~ 
mış ve 5679 papaz Sib: 
rülmüştilr. 1 
Diğer taraftan So~~ 

lonyada işsizlik meselef 
için bir care bulmu ıa 
tün i§sizfer Rusyaya "~ 
Kafkasyaya gönderile 
m~t i§lerlndc kulla:ıılı 

Pat ajansı bildiriyor 
Polonyadaki Alır.an , 

tı, beş Polonynlıy1, irı~ 
su nc§riyatıru d:nte 
dolaYJ il~ sene ha:>s= ıfJi 
miııtlr. 

Giresunda bir ~~· 
dereye yuvarlY 
Giresun, 8 (A.A.) .. --; 

yolcu dolu bir otobU5 f 
ile Pırazız arat:ındaki ~ 
köprllslinden geçerkefld ,,-. 
kılarak otobüs suya. ıtıil ı 
Yolculardan bir kisi (il t'C 

Fransız - Sovyet si 
anlaşJ1laJ 1'4 

Fransada resmi ı;ııı:,'1 ' 
redilen l)lr ilfuıda ~ 
~·et ticaret ltilfı.f1srUI :ıı 
ııona. erdiği ve bant.af. FJf 
dJlıncdiği SovyeU r e 
?lltıl it.bnl edenlere )>il 
dir. 

Amerika Çine 
açıyor~ P'. 

Amerika.da tt.lUJ.lA~ ·tıO 
bankaeı, Çine 20 ııı! ~ ,'6 

Dnnimıu-luı.yıı. ıo IJ)il~ 
dayn l mlh·on clola.f 

1 
tlt· P A 

nulm118ou kabul ctnl ş ş. • 
diltr A.merlkadan gll)~~ il 
baynat.m tesvJyesıne 
cckUr. , 

in iltereP1~ ~ 
italyaya c~, 

(Ba.~tn:rııf• l ııfillt 
f vi haber alan mi! f ti 

J ··re rt 
sıl olan kanaate gı> .,ı.e t 
baş1ıyan ilrtuıacli 111U de~e 
k~ta~ ı~f;ram"'mış. 5

' ie t 
dıl:nıştır. Çait d ,el' 

(Bu meseleye .. ..1~;ı ,-c 
ıp-aflar 3 üncü aıı1•· ,.) 

çlktı Çay ve kahve piyasasın-
Ankara, 8 (A.A.) - Aramız. dft, npormal talepler 

kil:a sütunumuzd3dı • ., 1 it', 
L• "d~ırJot 
ıse mu u 

da ticaret ve tediye veya takas Son hatta içinde çn.y ve kahve plya-
anla~sr bulunmayan memleket a~ hararcıtıenınt§, Anadoludan 11eh. 
lerle yapılacak olan takas mua. r!mtıdekl çay ve kahve tııdrlertno 
melelerinin takas limitet şirketi mutattan fttzla \'e anonnal WJept r 
tarafındnn tedviri hak1nnda!d gelın~lir. HUl•Omf'!Uıı ucltcrden ıronra 
15-1-1940 tarih ve-2.1266~ sayı. o:ıy ve kahve ;n~:atJanna da bir mlk· 
1ı kararnamenin ils.inei madde-si - t.ar mm yapıı.cağı ~·oıundald ıuıılııız 
nin tetbikine mütedair talimat- gn.ylnlnrm bu harekete eebeb olduğu 
name 7 .S·l 940 tarih ve 4452 sa. Bytenmcktedlr. Şeker 1111.ld&yanlar da 
pb resmt garetc ile ne§redildi • ol(!ut;u ~t;ıJ ,.a.y 'Y• kabv plya.saıını· 
ftnden bu t•r:ihten Jt\b; ren yuka da ~onr.~ Yıı..1.YitUer yı.~txıı"\t lalL 
rıd• tarih ve m~maraııı yuılı b.,. yeule:U de W1b.8t.a vjtruı.ıa.rmm. 
rarna.rn• rn.eri,y~t mcvkiln• ~ - tabtt olUfll bunlan &\ yrua reUree~ 
ııniitiı.. .... kuutı. ~~ 

kararla~ 
Şehrimizdeki JJae• 1::-ı ~~ saruı.t oıcuıııın ınu11ur 11ı; to:' 

bul erkek llııesinde ,,y 
ııı 1-apmıı.ıtardır. r tAtt 

MUdllrler bıırlçte :tıC t st'~ 
hakkak surette ks.Sl<e .ı_, 
lerlı daba yaklD~ ,asr-tl 
ın~. aııeaı w:elt tıır,t~ 
t..ıı.J.ebft::.\ln retti i):al" tt1•' ı 
Uıı ı>~ n ldl.1'9 t.-ıı: ~ra' 
etttrdl~,cı ~ :.;~,.; 
zııoktebe kaydfldil:..,,..r 
ıı.ra baJ1fııııa lW'9K 
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... 
• lt'k Londoa Çeviren: Efcbl NOOAN 

~ ~eıki .. - 111 - . 
~ ~ llıcllkeriıne saldırıa d iye dua ediyordum. Çün

a 0 zarnan harek ete geçebilecek ve onu 
vura bilecektim. 

~~-bin bir ttırıa d1lşiln· ı -Hiç böyle bir ada duyma· 
ttkezru u, fakat bir ıo.rıu te- dnn. 

f• ka .... .:-.. Yordunı """f..,.;.; · d' B dı b" taktık i~ • .ı. u '"b' ın ıre- - u a u: . 
~illlı. Sun ~ine kadar yü. - Biı mi? Bis kim? 

611tt b~ henı. lsabuna biraz - h-lis Brüsterle ben. Ghost ta 
benı dt ak tınkAnıııı ~ - şimdi göreceğiniz veçhile ba~tan 
~ tçıo ona daha fazla yak- kara et.mi~ vaziyette. 

Orıa d~nu~tun. Tüfeği tek - Burada foklar var. Onların 
tJ Vetı tturn. Hemen he - bağ,n~arrndan uyandım, yok· 

k, ~ ~ kadar yakınday- sa daha uyuyacaktım. Dan gece 
~llllı :nu~ i~in ümit yoktu. buraya gelirken de seslerini duy· 
!Mtt a~ ~dını. Ne kadar f~na dum. O zaman bir. üreme yeri ol· 
~ onu ka u kadar ~akın m~a. duğunu anladım. Burası tam ~-
it ' tırına~a imkful yok. nim aradığım yer. Olürn Larsenuı 
s~k~bır türlü tclik!c· sayesinde bir .define buld~. de-
"hlrsıılıkı • mektit. Hangı arz, tul daıresı~d~? 

'Ne beır.ı~· - Hiç fikrim yok. Uikin •:azın 
bı~te '<>rd IYoJlUnr bilmeniz )Azım. Son rasatmız ney· 

u. d'? 
~ rdt bo ı. 
hı,.'l~ ~ınna tıkanan ,e· Anlaşılmaz bir gülilmseme ile 
-·~: c ta.hştnn. Yavnı> gOldü, la.kin cevap vermedi. 
' li - Tayfalarla avcılar neredeler? 

~tııp, dedi, een bu işi ya- Nasıl oluyorda gemide tek başına· 
Sacı Ror~Y~un diye • smıı? . . _ 

a.lı.!a.}( C0c acızsin. Bağlı oldu.. Onun gene sualıme ~vap ~ 
ttU kaideleri send daha yeceğini sanıyordum. Terecldtlt ct· 

~~Tanıdığın ve y:ılarmı meden cevap verince şaşırdım. 
\ llıu hısanıa.r arasında cari - Kardeşim kuk sekiz saat için 
il~ olan du,ünceierin esi· de beni yakaladı. Bu benim kaba· 
~anıların kurdukları kn· hatim değildi. Gece güvertede tek 

~ ~, kCitUklü~ndenberi sa- nöbetçi varken gemiye çıktılar. 
~t ~·Ve sen bütün arzu. (Devamı var) 
"-"'lltlı sıı • sa_.-" öğrettiklerime 

_, 

Pötl Lula u.bahın aeltizinde, 
üstilbap çamur isinde ve perişan 
bir halde odasına &eldi. Vilcu· 
dunda büyük bir yorgunluk hia· 
sediyordu. Ayakka'bılarmı çıkar. 

dıktan sonra cebindeki beı yüz 
frangı komod.i.nln üzerine koy. 
du. Cinayetten ıonra kendisine 

bet y\U frank pay dil§rnU§tU. 
Arkadaılan Marccl Mimille de 
be9 yüı frank almııtardı. İhtiyar 
kadının katlinden aonra elde et· 
tikleri para bin bcı yil.z frangı 
geçmemi§ti. Kadının, bulunan 
milyondan daha fazla bir paraya 
malik olduğuna hiç tilphe yoktu. 
Fakat gırtlaklanarak bir cesedin 
huzurunda para aramak fazla 
heycan verici bir it oldu~unda.n, 
hırsızlar kolayca elegeçirebildik· 
leri bin be! yüz frankla iktifa c. 
derek evden uzaklaş.mağı tercih 
etmişlerdi. 

Pati Luls, bir cinayet~ 
JU olarak elde ettitl bq yU.ı 

frangı vaktile Vinccnnea at yanı 
lannda bahsimüştereke koyduğu 
altı frankla kazandığını hatırladı. 
Bugünkü vurgunun hiçte yerinde 
olmayan bir i~ten ibaret olduğu· 
nu teessüfle dü~ündü. Sonra pay 
işinde de haksrzlık olmuştu, 

Kendi payının diğerlerine naza. 
~ absıı bir adamı öldüre. 

bir • 
b e: Nafia Vekaletinden 
Qilj 

'Vol'Unl, dOOim. 
~l \'f: Ctti: 
11. ~ b~u da biliyorsun ki ben 

~dar ~~nu cıgaranu içiyor· 

~Utebi~ı~ıe ve düşünme
r ~arn 1run. Sen benim na· 

t~ "l1J. Old~u gayet iyi 
ıqlllan l\endı öl'°1erinlc ölçe-

~ :ı. cazıa ~ hana yılan, 
&1ır-.a \'ar, köpek balığı de-

~ O:~rnen konu~ bir me
hfr ~~baret olan ~n bir yı· 
~ ~ haJı~nı öldürür gi· 

ben~ öldüremiyorsun. 
ti rıtn · de seninkine benzi· 
'Cır, ll~Y~l.<ırım ve vilcu· 

%a rtıak~Ukı. ne saçma! Sen· 
~· al bır §CY beklerdim 

Uiı;enı 
do~ 11 ağzından ı;ıkarak 
ı?\cf. )'Ürüdü. 

1tt ır o t" 
~~ S()lltlaıt ~kği, Sana bazı 

illa bak-.:_ ~tiyorum. Daha 
n~:~a fırsat bulma· 

~~ ~ ller · ı • • N~ esi Gbo t ne \•a-

Ellzlt • tra.n bu<ftldu hattmm t.1u1beıı yQs ldlomt'tnıden ibaret bulunan 
EElUıt • Palo • Şeyh Vlran deresl ıu.mmm etüt ve apllka:ıyoıı ameltyatı 
kapalı zart u.suJ!le münakuaya konulmuştur. 

ı - Münakasa 12-3·940 taı-lhlne tesadut eden ııalJ ~tı esat on altıda 
veklletiml.z demlryollar ln,aat dalroslndekl mUne.kaısa komisyonu od~ında 
yapılacaktı?'. 

2 - Bu ltln muhammen bedell yetm.tı bln liradır. 
a - Muvakkat temlııatJ d/'.ll:'t biri y.ed.I yüz e!U Ur&41r. 

' - Mukavele proje:ıt c!ksUtrne §8.l'tno.mesl BaYJlldırlık l§lert genel §Ut· 
name& etUd umum.1 tennl gartnamesl, katı mUktl!ilerin buap4\rına alt ' A 
numaralı tip istikşaf be.rltnsı kntar sUı-ııtıerlnl ve fren mesatolcriııl sUste· 
rir dfyogramdan ibaret bir takım mUnak.881\ e\7akı Uç yUz •lll kuruı muk&· 
bilinde demlryollar ill~ıı.at datrc:ılııdcın tedıırlk olunabilir. 

D - MUnakas:ı.ya girmek lstlyenlcr bu husustaki her turıa referansla. 
rmı ve diğer vesikalarını bir lstıdayR bağlıynrak mUnllkn:ıa tarihinden en e.z 
l!CkJZ gün evvel Yck!letlmlze mflrnçaat ederek bu münakasnya ı;trobllmnk 

lçlıt ehliyet vesikası ıstıyecekler ve b~ vesikall\l'JDı tekil! zarfına koymuıı 
buJunacaklardrr. 

6 - TekJft verecek olanlar tekltt zarnannı 2-190 numaralı kıı.nıınunun 

ve eksiltme fnttnameslnln tarlfntı '1alreslnde hazırlıyAtak mUııa1$M~l)m ya• 
pılacagı saatten bir s:ı.at evveline kauıır numro.Jı makbuz mukablllndcı lnşa:ıt 
d:ı.lrcsl nrttrrma eks!ltme ve lhnle ı·omLtıyonı.ı başkanlığına vcreccklerdlr. 
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ran daha kabarık olma.aı lhı.mee
llrdl Çünkil, kadını o ptlaklı 
mıştı. Vakıa TUrgunu huırlayan 
Mimcldi. İhtiyar kadını tanıdı· 
fmdan e~ 9erbestço girip çı. 
kıyordu. Bugün de riya.ret bcha· 
neaile eve girmi§: çıkarken kapı· 
~ açık bırakıru§tı. Fakat,· Pöti 
Luiı kadını boğarken ayakl1fıru 

bilo tutmağa cesareti olmayan 
Marcel'i ne diye ortaklığa. kabul 
etmltlerdi?.. K-0rka.klığı yetl~mi· 

yormuı gibi bir de ikl arkada§, 
evin içini illtilst ederek paraları 
bulmağa çall§lrken, mütemadi· 
yen: "Buradan biran evvel kaç· 
sak fena olmaz J.." deyip onları 

~terinden alıkoymuş ve yo?'ia· 
nın içinde buldukları bin beş yüz 
fra.rtkla iktifa etmelerine ıebe. 

biyct ~rmiştL Halbuki.. Onlar 
kadını öldilrmekle para çıkınını 

elegeçirmeği Umlt etmişlerdi. Pa
rayı meyhanede paylaştrktan 

ıonra aynlmııta.rdı.. 

PlStl Luls. bq yilz frank için 
cinayet işlediğinden kötü bir a.. 
tıreri§in husule getirdiği neıe
elzlikle ikamet ettiği ucuz otel 
odasına dönmüştü. 

Soyunmadan uzanarak gazlerl. 
. ni tavana dikti ve dUşünmcğe 
ba§lamıştı: 

''Doğrusu bu kadar da aptalhk 
olmaz.. Bodruma bile inmedik. 
Bunak kadınlar parayı saklaya· 
cak yer bulamazlar da .. Bodrum· 
da toprağa gömerler. Tuh Allah 
bclbıru versin akıl edemedik ı•• 

O kadar yorgundu ki derhal 
uyuyuverdi ve eabehın beıindc 

Jcapının vunılduğunu !~itince u· 
)'<lndı, Yilıil Mtannıftı. Kalbi 
ı;iddetle çarpıyordu, l{npı aı;ıldı. 

Otelin hiıroetçisi Joetto içeriye 
cirerek: 

- Mösy8 Luis !.. Çama~ırları. 
nızı çetirdiıiı. Bugü~ ~zar. Bel· 
ki değişirsiniT. .. Diycre~ elindeki 
paketi s~ndalyenin iixerine bı
raktı. 

Pöti Luls, hi7met~i kıza cevap 
vcrmiyerek sırtını çevirip uyuma 
~ı düşUnclU. Fakat, giyinip ar. 
k.::laşlannı bulm11y1 d~ha muva· 
fık buldu. Ot>zlcrini oğuşturn· 

' f)~ l!ilandtn? Mod nere· 
~~~ VOrı. lll!s lJrüster. Yok 
(} ~ ~ Vcydcn mi diye

~ltrjİkçe 

~ ~a§tı ben de &~ geri 
1tın rı... rn. Onu öldüreme· 

Otrı .. _ "'IJGla 

Planş 66 - 87 

, "'Qı, M ot~rup ağlamak 

l btıdaı ıaa.Ilıafıh tüfellh in· . . il ır.ı b' 
1 çıllıd<: ·.~ nı da yapmamı~ 
'l:rıq . n hep k .. 1.: ' 'il 
a dı~e du ~~ üzerime 
~ o ~ edıyordum. Çün· 

fı..~alt fat.rikası .. Bira fa,rikası 1 

"· Mattorıe. Hras•orıe. ı 
aı Maı«:fing • nor . ~ıew•ng • 
Aı M-1..:erat. ~•ert:r.~ .. o•i.H ı 

Arpanın '•• tıllfta11ı ısu verrn•> ti \'e onu "'~ h~rekete geçe
ltrası Ca. '4' ııbıl~tim. 

) . Yrct adası ded' 
"~ • un. 

Fı L ınoulltog~ chı. l"<(>r9e ' ıotr ıftpaıı 

A ,, Ot.oeplng tho earıev 

ta~ l>crvt?nt>e 
~ rt.nııe &tınu aaat b r 
~~c Jla~y IUnd y rll 
. -v~k Qf tiClı.r<!~om 

~ ~).'>el~ ~I WzUk <10,urtlJ. 
~ bı ~daıı ecıe b!r~erime 
\'t ... etı:nl!.r:ı,.•· birtaı lnılduyaa 
~ ~t ~ ""-lOr 

t ı Ye tııau ıncınurııı.nn-
•ca. h~dJ.r rı:ı ecut(!f~ı tak. 

'ti V"rfleeoktır. v '<19507) 

akıt K. 
ot\ "e ıtapevı 

'"" Yarın terco\ ·•ıe k··ı 
~ aı. u liyatı 
' lt qo 4 . 
•c '-Jıı k Ct.ı •erı 

ııtıu- uıuy t.ı rv 
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A • Dl G ...... en-eıcn• 

l. 1 I~Al'MA ( q 'ı-rme) 

n~ı~·ıı:M Ombı) 

ı. r': la cuv~ moıılllolro (l:ı 

cu\'e de t.ı-cmpe) 

l. ı: the (5teeping) clst~rn 

Clhe har!cy ste<"pcd in 
wnlor) 

l . A: dor Quellstoclc ( die 
Wciche) 

2. SUl1JN GRJ .. ptGt no. 
ım (su bQru u) 

%. F: le tuyv.u d'amen~ 

d'eau 
2. t: tlıe wııtcr (supply) 

pJpe 
2. A: das Wa.sscrzulcf.. 

t.ungsrohr 

• ... . 

~. F: le rdl dcı roulmıerıt 
n. t: t.be r~ 
3. A: die Fahr8clılr.ne 

4. fffO!\fATtK ARPA no. 
Hl::!\ l' A Go~·ı;r 

ı. r: le wagonnot aııtoms.. 

Uquc 
0

poıu- l'allmentalf(ln 
en orge 

4. t: tbe automatfo wh~<ı?f!d 

wdı;hln& • machlnc for 
tlıe barley 

1. A: d.ie automatüıclıe 
fahrbarc Wıuı.ge !Ur die 

Gerate 

5. TEil."•'"ENİN <IJıtaa> Ft~ 
ıJZJ,E.""'ME t>AtRESf· 
NE GtREN JtOl\~ 
tm.N\1'9Ü'lı Dbıt Ol •• 

-----

' 
.11/11!1~ BtRlNOI SJNIF DP. OAFruı TAYYAR KA!fll..4'.T lft811a'ı 

Ooın.hl. mnt?, Dtmat. l"AteUJ(, a... .... ~tıes11ı•s-.. 

Şişi~ Cerrahi KUniği 
'1aJ1 ~o. IOl Teh.SOOU aüabl&n 8den1 a iL mcıeeıuıea -1 

Ankara Caddesinin en işlek yerinde 
K·ra ı d •• k An 
Vakıt Matbaası ıdaresine mUracaat 

"''tl'ı'. .... . , ~ .. ! ·t·· .......... 1 , ••• ; •• =--:.:..~·,,.···· ..... ·.• ,. ·~·~·· ··" 

rak: 

]octte, bana aıcak su retirl. 
dedi. DUnkU yağmurdan aonra .. 
Su günc§li havada yatılmaz:. Bi· 
raz dışarıya çıkıp hava aİmalı. 

Pöti Luis, yüzünü yıkarken, 

] oettcyc sordu: 
-Naaıl bakalım?.. Hayatm. 

dan memnun musun 1 .. 
Hizmetçi kız kaşlarını ~tua'k 

cevap verdi: 

- Bir~ gilndenberi, hayatı .. 
mm en acıklı gilnlcrinl yaşıyo

nım. Annem huta ... Gitmek için 
yol masrafı lazım. Kendisini bir 
defacık öpmeden ölebileceğini 
dU§UndUkçe içim ıızlayor. tnsan 
ihtiyarlara acımalı: onlan hırpa.. 
lamamalı. çilnkil.. Onların ara· 
sında bir günlük saadete blle na
il olamadan ölüm saatini bekle. 
)'Cnler pek SQktur. 

Joette, ağlayuak ç8ı1erinc de. 
vam etti: 

- Annemi birkaç aydanberi 
görmiyorunı. Onun huta Q)du· 
ğunu haber alınca yanında bu
lunmağı o kadar istedim ki ..... 

Pöti Luis, aynanm, karşısında 
tra§ oluyordu. Hizmet~i kıza dö· 
ner~k sordu: 

- Nerelisin?.. 
- Brctogueliyim. Yol masrafı 

dlSrt yüz frank tutuyor, Bu para. 
YJ. neredeıı bulaymı? ... 

Joctte, g5zya~larını slliyprdu. 
Pöti Lufs'in ~ril$lh olduğunu 
biliyordu. Bu yüzden kcndiı;ine 
yardım cdemiycceğini tahmin 
~ttiği için lafı deği§tirerek: 

- Gazeteler yeni bir 'cinnyet· 
ten bahsediyorlar, dedi. Yine bir 
;htiyar kadını 8ldürmüşlcr!.. 

- Pöti Luis, bir aralık ellerine 
nefretle baktı. Dün ak§aJn, bu eh 
terle hizmetsi kadının bahsettiCi 
ihtiyar kadmı insa!su:ca boğmuş 
ve ci~ayetindcn sonra elledrıt bi· 

a die Kemle (Hammt'l. 
keule) 

b der RUcken 

c dic nrust und der 
Bnuch 

d drr Bug 
c der Hals 
r der Ifopt 

4. A: das Kalb (lie!ert dns 
das J{albflaisch, den 
l\albsbrnten) 

B Da• Schlıtch " 

ı. A: dE'r ı:khls<"hter 

<Sehhı.chtı.,r, MAtzgeT, 
Fleischer, Flemchhnuer) 

___ ,.,__ 

le yıkamamıştı. İğren, ellerini 
güvete daldırdı. 

Joettc, havadisi anfotmakta 
devam ediyordu: 

- Kendisini mUdafu edemi. 
yecek derecede ihtiyar bir kadr 
m öldürmek dünyanın en bUyUJi 
alçaklığından başka birşey değil. 
dir. Gazetelere bakılırsa .. Hıraır 
tar, ihtiyar kadının çıkın halincı. 
1akladığı on bin frangı bile bula. 
mam:şlar .. 

Pötl Luls, hlrmetçl ktzın ı~y~ 
lediği bu ıözler üzerine ürkek blı: 
ıesle ıordu: 

- Acaba çıkın nerede .aklır 
mıı? .. 

- Gazetelerde bir teY yok... 
Herhalde giıli tutuyorlar. 

Katil, hem yüzilnil yıkayot 
hem de dUşünilyordu: 

•'Mimile'nin hakkı varm~ 
Marccl'e uyarak parayı arayama4 

drk!. 

Pötl Luis, bunlan düşilnUrken. 
hizPletçi kız da sözlerine devam 
ediyordu: 

- İhtiyar ve ldmscsiz )cadınlL 
rı öldüren bu gibi alçak adamla· 
ı-a insaf etmeden en acır te.ıalar 
verilmelidir. 

Pöti Luiı, birdenbire elini kal. 
dırarak kıza doğru yürüdü ve: 

- Ağzını topla, dedi. llerf el· 
diyoraunl ... 

Joette'nin hayretle kendisini 
stı.ıdilğUnU g6rilnce: 

- Annene acımakta hakhıın. .• 
Fokat ötcııinc ka.nşnıa 1.. dedi. 

Katil, komodinin gözlerinde.. 
ki e§yalaın altüst ederek, pa~vrJ 
haline giren be§ banknotu telaşla 
hizmetçiye uzattı ve tehdit mahl· 
yetinde sert ve Amirane bir taVIr
la §Unlnrı ıöylcdi: 

- Haydi.. Çııb:ık git anneni 
gör ve bir dahn bQyle sözleri 
ftğırna alma .. Haydi defol! ... 

a dte K~le (Ks!lı•keu. 
le) 

b druı Nferensttlck 
c der ROcken 
d der Kamm 
e der HııJs 
f der Jfopf (Kalb~kop!) 
g dr.r Baueh 
lı d.ie Brust (Kalba-
bnıst) 

1 der Bug 
k die Brust 
1 der :Ii\ıB 

• 
• 

Stllcl• Vleh; ~in O~hse) 

n d.le Schlnch~ı 

b der Schlagbolzen 

a der Schlnchthammcr 

2. A: drus Schlachtvich (eiJı 

8. A: der Schlliehtergehllf e 
(mftunter der Viclıhlnd. 
ler) 

.. 



R A B F, R - ~,ham l'oıtaa 

Ben de komsularım gibi gaJet parlalt bir 

ışılt veren aynı amoullardan satın almak 

lsllJorum. 

- Anladım, yeni TUNGSRAH ICAİPJON 

amoullarını arzu edtıorsunuz. 

EM. oe ,.aea,o 
ı.. ~ °'Jdıı-1.k. 

fJDUfll-R il i~41 DER Lf fi tSTANBUL 
ANKARA - İZMIR 

Almanca dersi 
Seri ve asd HABER Metodiylc 

ve mutedil ücretle ders almak is 
teyenlerin "Almanca öğretmeni, 

ismine mektupla gazetemize mü 
racaatı. 

- ' 

Devlet DemiryoltarL ve Limanlara 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Bedeli Türk _ İngiliz kredi anlll.§masmdan tediye edilmek üzere mUba_ 
yaası tekarrUr eden takriben 13:1.000 kilo bakır antruvaz çubuğu ne bakır 
levhalar ve takrlbcn •:S.000 kilo bakır lokomotif ocak ve teferruatı pazarlık 
suretlle ve münhasıran Jnglllz flrınaıarından sa.tın a.lrnacaktır. 

Bu hususta tanzim edilmiş olan o:ırtnameler Londrada Türk Ticaret 
Atcşeliğlllden ve Ankara Devlet Demlryolları malzeme dairesin. 
den tedarik edilebilir. Şartname almak isteyenlerin bu kabil malzeme imal 
eden bir İngiliz fabrikasını tems!I ettlklerlnl firma ismini vermek suretlle 
bildirerek, tahriren v~yıı. şifahen yukarda :ıözU geçen yerlere mUracaatlan 
10.Zmıdır. 

Verilecek tekll!lerln en nihayet 20-4-1940 tarihine kadu Ankarada 
Devlet Demlryolları Merkez Dokuzuncu Artırma. Eksiltme Komisyonuna 
tevdi edilmiş olması llzımgeldlğl IHln olunur. (16121 

BAŞ, DJŞ, NEZLE. 

GRtP, ROMATiZMA. 

NEVRALJt, KIRIKLIK 

. \ ' .. .; "'. f· 

~ da;ma kullanm«. 

NEDEN 
Bütün mütehassıs diş tabibleri o . 
aış macununu ta>slye ediyorlar? ÇUnkU: 

L 
Dişleri beyazlatır. Diş etlerini 

kuvvetlendirir. Dişlerin 

çürümesine mani olur. 

Ağız kokularını 

defeder 

Sahah, Öğle ve Akşam her 
ycmclctcn sonra ı;Undc 

Uç defa fır<:alayınız. 

•• • l.ı .... ı.,. . • . - ' • 
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PLAN$ 85 

1. A: ene scııul3m11.ske 
a der SchuJ3bolzcn 

!. A: die (dektrische) 
BcUiubung!!zange 

n dn.s Stromkabel 

3. A: der Schlachthammcr 

4 • • \: elle Schlachlkculc 

• 

5. A: elle Schlnchthneke 

(der Bolzcnhammer. dle 

Hackcnbouterolle) 

6. A: das Schalchtmcsscr 

(Schlachtcr-, Flciecher-

mc.sscr) 

D Dle Bchweıne•chlachthelle <de• Sch••· 
chthaus > 

A: der Schliiehter 
(Fle~chcr) bei.m 
Aus...,chlachten (Zerle
gen) dt's gcschlachteten 
Schweins 2 

-

il 
S. A: dle Aufhiingcvorrich

tung (Spreize) 

·i. A: clic La.ufkatze 

rmnş so - &1 

Mantralr muşanıbalafı o 
lar, perde için tüller~ 
kağıtları, yatak çao 
yünlil ve pike yatak 
el ve yiiz havluları. 
tefrişata ait bilcürtÜ~ 
meyi BAKER MA 111 
RINDA her yerd~"-atı•rl' 

şartlar• ve ucuz fıf 
bulabilirsinıt· 

- ~
t ·D-r. ·K; AL o:~,, 11 

.. Be>'~ 
Urolog Opcrator

80 
rıı> gıJ~ 

tikliıl cnddesi 3 rıı ı~ 
Ohanya~. ~p:ır,.t~t 4.1• 
P:ı2an ıu: ı. 

ntı , vuıı.Jll 


