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1940 Küçük Cari 
Hesaplar 

i kra miye Pli.nı 
l d ı 2000 lira. = 2000.-Hrıı 

3 ı '100 " = 3000.- .. 
6 MO .. c: 300Q.- .. 

l2 .!:>O " - 3000.- •. 
40 100 .. - 4000.- •. 
7:> 50 .. ... 3750.- v 

210 25 - :12~.- .. 

Kc§idcler : 1 Şubnt, 1 Ma. 
yıs, 1 Ağuıtos, 1 lkinciteırin 
mril.lerindc yapılır. 

1.4.940 Pazartesi 

12,30 Program ve memleket 
saat ayarr, 12,35 Ajans ve mete. 
oroloji haberleri, 12,50 Müzik: 
Muhtelif şarkılar (Pl.), 13,30 • 
14 Müzik: Karışık program ( Pl) 
18 Program ve memleket saat 
ayarı, 18,5 Müzik: Radyo caz or. 
kestrası, 18,40 Konuşma (Umu. 
mi Terbiye ve beden terbiyesi), 
18,SS Serbest saat, 19,10 Mcmlc. 
ket .. aat ayan, ajans ve meteoro. 
loji tıaberleri, 19,30 Müzik: Yeni 
şarkılar ve türküler. Çalanlu: 
Kernal N. Seyhun, Hasan Gür, 

·Fahri Kopuz. O kuyan: M ustafa 
Çağlar. 20 Müzik : Halk türküle. 
ri. Sar: Recep ve Azize Tözem. 
20,15 Konuşma (Fen ve tabiat 
bilgileri), 20,30 Müzik: Çalan • 
1ar: Vecihe, Ruşen Kam, Reşat 
Erer, İzzettin ökte. 1 - Oku. 
yan: Sadi Hoşses. Semahat Öz. 
denses. 21,15 Konser takdimi: 
Hnlil Bedii Yönetken, Müzik: 
Radyo orkestrası (Şef: Dr. E. 
Praetorius) 22,15 Memleket saat 
nyarr, ajans haberleri, ziraat, es. 
l.am, t ahvilat, kambiyo, nukut, 
borsa .. ı (fivat), 22,30 Müzik: O. 
pcra ıı.rynlan (Pl.), 23 Müzik: 
Cazband (Pl.), 23,25; 23,30 Ya. 
nnld program ve kapanış. 
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Bayan ve Baylara 
Kı~metli kumaslar : 
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Yünlü, İpekli, kumaşlar vcıın~rc. 
nu l<U~§lar Fincancılar Rıza 

Pa~ Yokuıu Şark Han altındn 

1 No. 25 te' kıymetinden a,ağı 1 
fiyatta ııatılmaktadıt". Fırsattan 
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ve bütün ağr:larını derhal keser. 

Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 
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1 tç ve dış BASUR MEM ELERtNDE, ba sur 

ı memelerinin her türlü iltihaplarında, CERA· 
HATLENMtŞ FtSTOLLERDE, kanayan ha· 

sur memelerinin tedavisinde 

PATI ŞiFAYI TEMiN EDER 
• • • • Ol .. , ... • .~ 

Devlet Demiryollarr ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanları 

.Muhammen bedeli 150.000 lira olan 10.000 ton yerli çimento 
9 4 - 1940 salı gilnü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarnda 
İdare bina.smda. satın a.lmaca.ktır. 

Bu işe girmek stiyen1erin (8750) liralık muvakknt teminat ile 
ko..nunun tayin ettiği veaikalıın ve teklülerini ayni ~ sant 14.30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler (750) ku· 
ruşa Ankara ve Haydarpa.§tl veznelerinde aatılmaktadır. (2297) 
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istanbul Bele d 
il a nı arı 

Senelik 
k'rası 

120,00 
12,QO 

ızz,oo 

12,00 
36,00 

llk tc:nlnnt 
( 1) senelik • ıı oiil' 

D,00 Kapalıçaroıda bııtpaznrr So. 190-19!! ~0• ,. ' 

0.90 ,. Gelincik ,, :7 " ' ,, 
9,23 
0,90 
2,iO 

Kalpakçılar ,. ıı •• ,. 
,. Yarımtaşhan ,. l •• ~ 

.. ,. llacllıasan ,. l l " d" 1' 
21,00 1,80 Kant.arcılnrdll K<-pcnckçi Sinan sok3ğ111 

Sinan medresesinin 1 No. lı odası. uul ti 
M0.00 40,50 Sirkecide Hocapaşa mahall-::.sinln Etı 19 

113 numaralı matbaa binası . 

)(O.rd' 
Yıllık kira nıuhnmmcnlcrl ile ilk teminat mlkt:ı.rlıırı y\1 11~ 

rimenkullcr ı lllı. 3 sene mUddctlc ayrı ayrı klrnya vcrilınc~ııtl~ 
tırmaya konulmuştur. Şartnameler zabıt \'C muamcllit ınU cllııır'..,. 
de görtllecekUr. lhale 8-4-940 pazartesi sııat H de dnlmt eıı ıtı,11 
caktır. Taliplerin ilk t eminat makbuz veya mektuplan ııe 
nyyen saatte daim! enclimendc bulunmaları. (2286) 
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Türkiye Cumhuriyeti t 

Ziraat Bankıl~ 
Kuruluş Tarihi: 188~ . ıP' 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lıf 
Şube ve. Ajans adedi : 265 tele~ 

Zirai ve ticari her nevi banka muarfle 

Para biriktirenlere 28,800 Lırs 
ikramiye Veriyor., 

r ıl P'ııl" 
'"' ... ıır crlo ,, 

Zirant Bankasında kumbaralı \ C i?ı h:ı ı~ıı 1 ,ıcfll ,ı-~1'1 
ı· ıncla en a z :>O lll'a~ı bıılnnanlar:\ ..;en l·~le · 1 1,~ ıt 11 
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D iKKAT : Hesapl a r ındaki pornınr ~ · tıılC. J 
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ı Birinciktı.nun , ı Mart ve ı Haziran tnrlhlC' # 
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Halkevlerinde hatipler bu §anlı zaferin ehem-f 
miyet ve hususiyetlerini tebarüz ettirdiler i 

: 
lıtiklAI mücadelemizin mühim bir dönüm nolttaa.ı .amilli i 

muzaff.eriyetlerimizin bqlangıcı oım.k huıuıiyetlerini haiz ikinci i 
lnönü zaferinin yıldönümü dün telırimi.zdeki Halkevlerinde mc· i 
raıimle kutlanmııbr. f 

Milli Şef ismet lnönünün ikinci İnönü harbini kaı:.anması, 1 
ebedi baıbuğ Atatürkün kendisine çektiği telgrafta tesbit edildiği i 
gibi, ''milletin makus talüni de yenmiı" ve bundan sonradn- ki • 
muvaffakıyetlerimz, kat'i ttetice ve büyijk inkılap hamlelai biribi
rini takip etmiıtir. 

Dün bütün Halkevlerinde hatipler tarahndan ikinei lnönü 
zaferinin bu husuıiyetleri ve ehemmiyeti tebarüz ettirilmiı, harita. 
lac- üzerinde izahat verilmittir. Müteakiı>en Ev orkestraları tarafın
dan konserler verilmiı, milli ve tarihi piyesler temıiJ olunmuıtur. 
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Fransız mütehassısının 
tavsiyelerine göre 

lstanbul şehri için bir harp 
tenvirat planı hazırlanıyor 

Bu sabah vilayette Amir al Muren'in iştirakile 
yapılan toplantıda sığınaklar meselesi görü~iildü 

öğleden sonra belediyede şehir ha
ritalan üzerinde tetkikat yapdacak 

olduğu zaman şehrin ıştk tertiba
tına nasıl bir isti.kamet verileceği 
de müzakere edilen mevzular 
arasındadır. 

Am1ral harb vaziyetinde §ehrin 
blitiln umumi tenvirat tertlbatmm Bu içtimada bilhassa sığınaklar 

meqelcsi görü.şülmUş ve zehirli iptali yolundaki mütaleayı mu\·a-

Bu sabah da vali muavini Haluk 
Nihadın nezdinde Fransız pasif 
korunma mütehassısı Amiral Mu
ren'in iştirakile bir tuplantt yapıl
ml§txr. 

fık bulmam:ış, yalnı:z: bir ktsmının 
gaz'ı•r mütehassısı Hüseyinden e- iptali lhımgeldiğini söylemiştir. 
sa.sh izahat almm1ştır. Bir aralık Amiralin direktifleri esM tutula
içtimaa .va.li Lütfi Kırdar da işti- rak elektrik idaresi tarafından bu 
rak etmıştır. 

1 
hususta yeni bir harb tenvirat pln-

Öğleden sonra belediye imar nı hazırlanacaktır. 
müdUrlilğilnde bilyük şehir harita- Fraruıxz miltchassısı buradayken 
lan üzerinde tetkikata devam edi- şehre tehlike işareti vermek stı.
lccektir. Havanın yağmurlu olma- retile pasü korunma tatbikatı 
er dolayrsile srı;ınak yerlerinin ge- yapmak huswıunda şimdilik bir ka... 
zilmcsi yarma b1raktlmrştır. rar mevcut olmadığı bildirilmekte-

Havadan bir dU.cıman taarruzu dir, 

Altmışlık bir kadın 
diri diri yandı 

Kulübedeki yangını sön dürenler zavallı kadını 
yanmaktan kurtarmak için, torununa sarılmı§ 

olarak buldular 
Bir kadın diln gece diri diri ya

narak feci bir şekilde ölmUş, on iki 
yaşındaki torunu da muhtelü yer
lerinden yaralanmıştır. Hadisenin 
tafsilatı şudur: 

Siileymaniyede Siyavuş soka
ğındaki arsa. içinde bir kllibede o-
turan altmış yaşlarında Nazife ak
eam klübcde ateş yakmış vo on 
iki yaşındaki torunu Melekle be -
raber yatıp uyumuşlardır. Fakat a
teş Nazifenin ötedt>n beriden top
lıyarak klübcde biriktirdiği bir 
sliril paçavra ve kağıtları tutuş -
turmuştur. Büyük bir hararetle 
yataklarından fırhyan Nazile ile 
kUçlik torunu kaçacak yer bulama
mışlar ve alevler içinde kalmışlar
dır. Feryatlarına yetişen komşular 
atoş.i söndürdükleri vakit ilds!ni 
de vilcutlarmm muhtelü yet'lerin
den yanmış olarak baygın bulmu.ş
'laıJi1r, 

Yiraıııar imdadı: s:dıhl otomobt. 

lile Haseki hastanesine kaldrnlmış 
lnrsa da torununu kurtarmak için 
ateşler arasında üzerine sanlan 
zavallı kadın ölmüştUr. Torununun 
vaziyeti de tehlikelidir. 

Sirkecide 
otomobil kazası 

Bir araba sürücüsü ağır 
yaralandı 

Diln gece saat 23,10 da S!rkecidt' 
bir adamm ö!Um derecesinde yara • 
lanmulle neticelenen feci bir otomo-
bil kazası olmu§tur. 

Dcmlrkapıda Nöbetha.De sol.n~
da 2 numaralı evde oturan ar&b& aü.. 
rUcUsU Yusuf oğlu Hızir, Blrkecldekı 
Kem&lbey alnemasına gitml§ ve filin 

(Dnmm 4 üncüdit) 
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Mirabel: "Ben Parisli bir : ... ::lnı. Trilem moda.sı
na r;:1:c çırılç&plnk ı;okağa çıkamaml" diye ayak 

diriyordu. 

Odaya dönerek selfUn verdi. 
Alin endişe ile bir çığlık daha 

bastı: 

- Ilabamın mai)'ctinden bin '. 
1\Iırabel gözlerinde şirn,.~er 

çakarak doğrulmuştu. Kulislerin 
t{'ııgin lisanının kendisine bol bol 
öğrettiği çe~itli küfürleri bu çıka· 
gelen adama savurmaktan kendi5i
ni güç tutu) ordu. Hatta küfür et· 
meınekle kalmadı. Jiglıyoyu, tit· 
riycn bir elle bileğinden tutarak 
zorla tuvalet odasına çekti ve ga· 
r esini delikanlının derhal anladı· 
ğr hır ha·aretle ona sarıldı · 

J igliyo: 
- M~lah, dtd.i. Hakkımda 

iyi fikirler .besli}'<>mluşsunuz! Yü· 
ıüklerinir.i \"e diğer mücevherlerini· 
zi bana teklif etmemeniz eksikt 
Haydi sükQnet bulun ve benden 
af dileyin. Böyle değıl, daha mü· 
kemmel bir şeki!de. Ellerinizi bir
leştirip gözlerinizi önünüze U~erek 
'affedersiniz, bir daha yapmamı,. 
deyin. 

Mirabel, onu bir defa da.ha. fa· 
kat bu sefer iki yanağından öptü: 

- Kimseye söyliyecek misiniz? 
- Bunu hiç dilşünmemiştim bi· 

le. 
- Siz kralın maiyetinde <3$1 

misiniz? Onun tarafından gelmi· 
yor musunuz?? 
- Hükümdar maiyetindeki kimse.. 
!eri, kendilerine resmt bir vazife 
\"erildiği zaman çiftlik kızı kılığına 
ookmazlar. Sizi temin ederim ki 
böyle bir Met yoktur. 

- O halde niçin buraya geldi
!fz? 

- Çünkü yarım saat kadar ka
.ama.ısanız hapishanede olacaksı

nn:. 
- Ah! Ben bunu söylemi~tim, 

,akat bana inanmak istemedi. 
Fakat siz bunu kimin için ya.. 

pıyorsunuz; ikimizden hangimizi 
kurtarmak istiyorsunuz? Beni de
ğil her halde, çilnkil tanımayor

sunuz ..• Onu, değil mi? 
- İkinizi ele •• • Böyle olmasay

dı sizi birbirinizden ayıracak şe. 

kilde davranırdım. 
Bana itimat ediniz. Size söyli

yec.clderimi yapınız ve çabuk olu· 
nw;. Acele etmek hepimiz için ll· 
znn. Size son dakika haber vere. 
biliyorum ve her clakika bu odada 
basılmak tehlikesine maruzum. Bu 
1 nim istikba~im için çok fena 
olur. 

Kapıya ya\"a:.<;ça üç defa vurul
I118SI muhaverelerine fasıla verdi· 
Alin endişe ile soruyordu: 

- Orada ne yapıyorsunuz? 
}..1irabel kapıyı açtı: 
- lkaz etmek ve bizi kurtar 

mağa gelmi§. Biliyorsun, peşimizi 
ta.kip ediyorlar. 

- Kim? 
Jigliyo cevap verdi: 
..:... Kral.. Bu sahah saray nazı· 

n ve benimle beraber hareket et. 
ti. Taksi;i yanlı~ bir yola sevket
tim, Kralı da köydeki çifliklerclen 

birinde uyur bıraktım. Fakat tak
si dönecek ve Kral uyanacak, siz 
Qe on beş dakikaya kadar altes 
bir kafeste gibi yakalanacaksınız. 

- Ç.abuk Mirabel giyinelim.. 
ı-:tbisem, çoraplarım. <;oraplarnn 
nerede? 

Jigliyo müdahale etti: 
- Hal'lr, hayır! Sizin eşkali· 

niz malQm, ikinizin de giydiğiniz 
roblar biliniyor. Bunları değiştir· 
mek lazım. 

- Başka elbisemiz yok ki! 
- Pardon, ben bir tane getir. 

dim. Yaşadığımız memlekette bir 
rop iki kadına k!fi gelir. 

Tuvalet odasına girdi ve bir 
kaç saniye sonra sütçü kmn eJ. 
biselerile geri döndü. :\1erasime 
1 üzum görmeksizin uzun etekliği, 
şaşmp kalmış olan Aline giydirdi. 

- Vaktimiz yok, dedi, sizi ben 
giydireyim. 

Eteklik yerlerde sürünüyordu. 
çekip kaldırarak Alinin göğsünün 
üstünde bağladı. Küçük İspanyol 
şalını da kızın omıu;lanna atıp 

srrtmda hilrük bir düğüm yaptı. 
Geniş kenarh şapka, tebdili kıya. 
feti tamamladı. 

- Sıra şimdi sizde matmazel... 
- İsmim Mirabel. 
- Öyle mi? 
- Neden gül\imsüyorsunuz? 
Jigliyo cevap vermedi. Mirabeli 

oturtarak saçlarını taradı. 
- Tamam, dedi, hazırsınız. 
- Hepsi bu kadar mt? 
Jigliyo elbise prova eden bir 

terzi kadrn tavrile: 
- Sokağa çıkmak için bundan 

ba~ka türlü giyinmeniz doğru ol. 
maz madam, dedi, nazan dikkati 
celbedersitliz. 

iı.lirabel itiraz etti : 
- Pardon, ben Trif emli bir ka· 

dm değilim, Parisli}•im. Ben böyle 
sokağa çıkamam· 

- Fakat bir çt;ıek saattir bu 
vaziyette durmaktan pek rahatc:ız 

olmu~ benzemiyorsunuz. 
- Odamda on beş kişi de olsa 

mesele yok. La.kin sokakta herke
sin önünde iş değişir. 

Duvara yaslandı \'e ellerile yü
zünü kapadı: 

- Aman yarabbi! N'c utanıyo· 
n.ım! 

Alin ona yaklaştı: 
- Benim kostümümiı vereyim 

mi? Ben sokağa nac:ıl olsa çtkanm. 
Jigliyo : 
- Olmaz, dedi." Prenscs tanı -

yabilirler. Asıl onu saklamak l~ • 
ımı· Hasır §api\a ile eteklik <>
nun için fazla değil. çıkarmasın. 

Size gelince, bil8.kis kimre sizin 
kim oldu!;runuzu bilmiyor· Polis.. 
Ier prensesle beraber olam bir de
likanlı sanıyorlar. Onları yanhş 

yola sevketmekte devam edelim. 
Emir üzerine takip i~ini bıraktı -
lar ama yarın ~abah her ~Y de
~şcbilir. 

Geceyan ı ile gündilı on iki a · 
rası için hiç bir me uliyet kabul 
edemem. Kaçmıı, tam zamanı ... 

(Devamı var) 
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Başvekil ile Dahi
fiye ve Haricıye 

vekilıerı 
İstanbul, lzmir ve 
Adanadan gelen 

gazetecilerle bir 
hasbınalde 
bulundular 

Aııka.nı., ı - İstanbul , Ankara, Iz
mlr ve Adanada çıkan gazutc nı 
mecmualaruı sahip, baemubarrir ve 
mllmeııalllı-ri dUn Ank11.rad:ı parU bl· 
naamd& toplann:ı.ıolar \'e Ba§vekll Dr. 
~flk Saydam tarıı.tuıdan kabul e • 
dllmf§lerdir. Toplantıda Hariciyo Ve. 
klll ŞUkrU Saracoğlu, Dahiliye \'ekili 
Faik öı:tra.k, Hariciye umum! klUbl 
Numan .Menemencloğlu, Dll§Vcl<tUet 
matbuat bUrosu k&Ub1 umuml!<l Se • 
llDl Semt, matbuat umum müdllr11 
Salim, ~U~avtrl Burba.c Bcl&'e. 
Ajaıa umum mUdürU MU\"8.!fak :t.ıe

nf!mencioğlu ''e Ba;ıvekAlet bus1161 
kalem müdürü Haşan ŞUl>rll Adal ha. 
ur bulunmU§lardır. 

Bafvekillmtz, gazııtecllerle muhtel!! 
meYı:ular Uzerlnde hasbıhalde bulun -
dukta.ıı eonra sorulan ııuallere ayn ay 
n cevaplıır ,·ernıl~. mllteaklben H~ 
riciye Veklll Şükrtı flaraco~lu lle U· 

mum! k:At.ıp Nuııtaıı Meneınenctoğlu 
ve Dahiliye Vekili FaJk özt.rak ma • 
sile ve sonılıın 111.Jll!lerle al~kadar lza. 
ha.t verml§lerdlr. 

Toplantıdan evvel Da.h!Uye Vekili 
tarafmdan gaut('Cller eeretıne Kıı.r

plçte verilen :z:iy&fctte I~ liaa.rlt, 
Hariciye, Gümrük ve İnhlaarlar. Sıh
hiye ve Adliye Vekilleri bulunmuı -
lardrr. 

Tayyare seferleri 
Saha çamurlu olduğun
dan bu sabah tayyare 
hareket ettirilemedi 

Yet!lköy tayy&te moyda.nmm Ç& • 

murlu olm&ıı yilztlnden, bu .abıılıkl 

bagaj ve posta na.kltyatma mahSUB 
tzmır ve Ankar& tayyarelert de bu -
radan hareket etUrllememt~Ur. 

Dün sabah Allkarn.da.n tznlire gld"n 
po3t& tan·ar:oi, 18.hanm müa:ı.ı:. ol -
duğwıa dair verllen rapor Uzerlne 
saat oıı Uı; buçukta Yqllköye gelmiş 
Ur. Fa.kat .onra tekrar yağmur ba~
ladJğından .Adana t.nyyaresl Ankara _ 
da kalarak buraya G'Öndcr11meslnd~n 
vazgeçilml1Ur. 

Adanadan Alıkarıı.ya ve A.nks.rada!.. 
lzmlre tayyare seferlerine bu;;iin de 
devam edllm.lş ve b•1 tayyarci"r vak
tinde lım!r ve Ankaraya vıuııı ol -
muşlardır. 

Fakat saha vaziyeti dolay:sile bu
raya 1;önderllememlflerd!r. 

GörUIUyor ki, memleketin diğer ta.. 
raflannda tayyare aeterlcrt program_ 
lan tatbik edild.ij;l b&l<le yatnrı b • 
tanbul, YeşUkö:; ııahumm henU:z: 
betona. ı;evrilmemeşf sebeblle bu ee • 
!erlerden mahrum kalınaktıı.dır. 

Tayyare ile yolcu nıı.kllylltınıı.., ev -
velce de blldlrdlğlmlz glbi ll\ nls."ln
da b~lanacaktır. 

Belediye Taksim gazi
nosu şirketine ortak 

olamıyacnk 

- ( 

Fırtma yüzünden dün akşam 
rıhtımda bir kaza oldu 

Kemal vapuru sularla sürüklenerek 
Uğur vapuruna çarptı, yaraladı. 
Fırtına yüzünden diin akşam 

Tophanede bir deniz kazası ol· 
mu§. Ayvalıktan limanımıza ge· 
len denizyollarının Kemal vapu. 
rıı rıhtımda yanaşık duran Uğur 
vapuruna çarpmıgtır. Kazaya 
şiddetle akan sular sebep olmuş· 
tur. Kemal vapuru sulara kapıl· 
mış ve Uğur vapurunun baştara· 
fır:a şiddetle bindirmiştir. Kemal 
vapurundaki yolcular sarsıntı ve 
gürültü ile telaşa düşerek bafır. 
rııı.f.a başlamışlardır. 

Sehır Mec. isı 
Seyrüsefer talimatna· 

mesini müzakereye 
başladı 

Şehir Mecliai dun nisan devresi iç. 
t1m&ma bql mıo ve valinin yeni bUt.
çıeyt anlatan bir ıi.utklle ~ılDU§tır. 
Yeni belediye bütçesl geçen yıldan 

ll:i7 bin lira nokaa.n olarak tevzin • • 
dilınl§Ur. Yeni bütçe, bütçe encllme. 
nlne havale edllmlıtlr. Bıından aonra 
belediye zabıta~n taJlmatnamealnln 
ııeyrtlıııefer lwımma alt müşterek en -
eümı-n taratmdan tetkik ve kabul e. 
t1llmt, olan maddelerln nı.llzakerealne 
geçllmi§ ve •'mU~tcrck bUkUmler·• le 
diğer 63 madde mUzskcre vo knbul 
olunmuştur. 

Rasathane müdürü 
zelzele sahasına gidiyor 

Rasathane müdürü Fatin va.ki 
olan davet üzerine bugün Anka· 
raya gidecektir. Mumaileyh An
karada bütçenin raeathaneY,e ta· 

,slluk eden kısmı ile mt§gul oıa; 
eak ve Maarif Vekiletine tant
ha.nemirin ihtiyaçtan hakf<ında 
izahat verecektir. 

Rasathane müdürümüz bun· 
dan sonra zelzele mıntaka.sına 
gidecektir. Evvel! Erıincana gi· 
decek ve bir müddet bu Sa.hada 
tetkikler yaptıktan sonra Tokat, 
Niksar ve Re~diyc mıntakaları 
gözden geçirecektir. 

Rasathane müdürüne bu scya. 
halinde Ankaradan alakadar ve 
mütehassıs bazı zevatın da iltiha
kı muhtemeldir. 

----o---

Beşiktaş cinayetinin 
faaili tevkif olundu 

MUAdcmede, Ufur vapurunun 
baJtarafındaki saç levhalar ç5k
mÜJ ve bir yara açılmıJtlr. Ro
morkörler gelerek Kemal vapuru
nu çekip rıhtıma yana§ttrmışlar
dır. 

Yaralanan Uğur vapuru tamir 
için bu sabah Halice alınmıJtır. 
Uğur vapurunun bugün yapa

cağı İzmit postaaıru ba§ka vapur 
bulunamaması yüıünden yapıl
mayacaktır. Deniz yolları idaresi 
ve liman reisliği hadise hakkında 
tahkikat yapma.1.rtadırlar. 

Fransız artistleri 
An~araya gittiler 
Sanatkarların Univerai

te ziyareti heyecanlı 
tezahüratla karşılandı 

Komedi Fran:ıe. a.rl.iaUeTi dü.ıı og" -
leden 11<>nra tlniversiteyt ziyaret ıt
mlolerdlr. Doet memleketin güzide 
sa.na.tlc&rl&n Unlveraltedo rektör, 
proteeörler ve ta.Jebe taratmdall aa. 
mimi tezahüratı& kal"fıl.uımif, keıı • 
dilertne Unlvenıltemlı hakkmd& ı:ı:ı.a.. 

lWn&t ve izahat vertlmlıUr. Bt.n.a.ıım 

ho!Unde toplanan talebeler öııUnde 

Mart ~ ve d!ter artiaUer J'r&nmz 

klülkleriue alt. ~Urlor o!CumUflu, 
ıarıaıa.r tıöyleml§lerdir. O.nı;ler, aa. -
natkA.rla.rı §idcSeUe alklfl&mlfl&rdır. 
ı.ıart Bel gençlere teeekk1lr etmlt ve 
derin bir beyeea.ıı ıı;tnde Unlven1te 
a.na.nesl olarak rektörle lld talebeyi 
öpınU,tUr. Kart ~ı aevımu TUr'k ta
lebelerU• yakmdan tanıımıe, onlarla 
beraber buluruna.nm kendWln• büyük 

ffrettl ve he~~?n ::~~~ it~ ıt • 
mili r . 

E'f.&t 17 41 ~~tt.. .J[o • 
nağmda bir çay zfyatetl vermJı vı 
aanatlcA.rl&r dUn akpmkl trenle An. 
JtaT&ya gltml§lerdlr. 

ihraç edilecek fındıkla
rın taksiminde ihtilaf 

çıktı 

Son anlaşma mucibince Alınan· 
yaya gönderilecek 1 milyon lira· 
hk fındığın ihracat koopcratifle
rile İstanbul ve fındık mıntakala· 
rı ihracat tacirleri arasında tak
sim §eklinde itirazlar yapılmıştır. 
ttiraz:ar Ticaret V ekalctince tct· 
kik edilmektedir. 

Rab 
DIJL...ııı-.S-~~f ~AKŞAM po6 Jitll 

SaltlW 11• N•,n.-' J/LJf ~ 
Hasan Ra•'"' ~ 

İDARE Eviz ~~~? 
,._ ..... llllııWtM T.... 2391• 

y •• lflert ~ ~ 2.ıJ'° 
1c1- • . • ~ 
ll&ft • • 1 - ,,. 
T ............... ,,.,. .. ..., ,... ... .,.,.~ ··ı . ,........,... , ....... 

1 
••••••••• ~1"Wf1.il,.. 
ABONE .., ~.,.. I ,..,. ..... J 

1 ....... ·- "'· ,,, •• • • .,-tak ...,. • ~ı• . 
1 197111ı ~ • I·'' • 

1 t .,ııı. .s ·---------- :;;;;"'' ~ 8u&lclı&> yWI VASJT il;;~ 

ıngııtere ve n~ıısı 
ıle ticareti~11.!., Bu sabah bir in~ı 1 toı1' 

bir Fransız fabrıl<ll 
geldi ,ti-; 

1ucWll vı Fraııaa t&~~ ı"' 
~· tem.uJanDl gtın J 
a.rt.tmyorl&r. rs&~ 

Bu mtieaııeMler, ııartıe e)t~~ 
TQrldyeye, diğer uıeı:ı:ıl ati' -

ta.rklı n daha mUMI!. ~d ~ 
amele yaparak sıparişl~e..&r· 
kabul etmeğe karar verın!Ügt ~ 

lngUiz pamuk ve yt11l 1P1,ıırt~ 
)"'.J müeueaelerinden blr ~.ti' 
!abrika.l&rıumm fpUk llJ ~ 
kar'§ıl&ma.k üzere bugoıık11 

_,.,,, 

ekspre.Ue plml§Ur. _ -~ıdS Jı1Y" 
Bundan ba.§ka b1r yra--l)ıılt~ 

ve iplik mtleMdeleri ııı O. 
gelml§Ur. ~ • 

Bu yolcular, Türkiye Jl! eı ~ 
cart mllııuebetlere ,ırwı1 ,ı~;r 
IUDd& olduklarmı, tıa.rblJı. .,, 
yerine getırmete engel ~. 
mulı&rr1 rlm1.ze tıöyleı:ni§leı""" 

~_...,... 

İngiliz ve Fr~ 
elçileri bu ~ 

gelmediler ~ 
Bir müddet evvel ~~ 

yeU hakkmda. teınu iç!lt rlP8 ~· 
ri taratmdan memleketle f4 f" 
edildikleri bUdirtlen ı:ııP ~ ~ 
m elı;llerin1D bU&1lJı ~ t ~ 
meler bekleniyordu. v&J.& ı"' 
elçl de burtınkü ek'Pretl' .c?./ı 
m1§lerdfr. _ . .-.'l.rl 

Ank&rad&D bucUD ııaı~ 1 
ınuh~l cih111mekted1t· 1~.;. • 

Btlyt1.k Klllet xecU-1 ~-,,,, 
Buan Bak&, ve Slv .. ;, ~ ,.t 
h&t Yenal, bugUnk11 ,t!'rt ~ 
dan g~erdlr. Japo:l t 
Utibt de bugünkü A.nl<•fll 

yolcu!&~~· 

P t~o T okatlıyan ve ~ ~·' 
yıldırım ccı ttl "~ 

ıııJ 1'° ı;r> 
Belediye reis muav duıı ~ 

lle lktısat müdürü sa.ffeteftl' e 'f>ı. 
lunda muhtelit oteııerl t 

1 
.;e rfO ı' 

ler ve bunlardan par1'~:c ~f!IJI ' 
Iıyan oteUn<le belediye) " ,e ,,..(1 

-cnıe tl"-
tırtlmemı, tarltelcrle lı ~ıe 
~ot görenık y:ldrrrtıl er 

Be~iktaıta kahveci Mchmcdi etnılşlerdir. ~./ ~ 
bıçaklayarak öldüren kayıkçı Ra- ' ~ 
sim dün a.dliyeyc verilerek aor- 1 KÜÇ;ÜK HABERLER ) 
guya çekilmiş ve tevkif olunmu§· : : • -
wr. Rasim. sorgusunda kahveci t ' 
Mehmetle karde~ Arifin kendi· "' Belediye iktısat mUdüı ::.iğU ''V 1 9 J ' 
sine sandalye ile hücum ettikleri- şehrin hamal ve amele i~lerinin 8 M 
ni, müdafaa maksadile bıçağını ıslahı i~in Avrupa şehirleri bele. 

çekerek salladığını ve bu esnada . diyelerinden getirttiği malumatı G a .., e t_e s '·ıs" 
Mehmedin yaralandığını söyle- tetkik etmektedir. "" t' 
miştir. • Şehrimirde bulunan Nafıa k 1 

Evrakı nakdiyemiz 312 
milyonu geçti 

Vekili Ali Fuat Cebesoy dün is- u· ·çuncü tertıP 
tirahat etmiştir. Bugün §ehriıd· 11 

ler yapması muhtemeldir. 
Taksim iUlnoııu il• Florya i:ILZi • Cumhuriyet Merkez Banka.ınndan 

zin nafıa müesseaelerinde tetkik· kuponlarınlı•dl 
• Dün öğleden sonra elektrik b şf 8 

idaresinin Ayaspaıadaki hamule neşrıne a._ıd" ~ noıınıu l~elmek Uzere belediye blr blldJrUdlğin• göre, bankanın açılıım
§1rket te~kil etml~ ve keodialnl de da tft&n1.11dek1 mevcut ll'S8 milyon 
· • olrkete iılııse<lar olmU§tu. Dahlll _ 748..563 Ura olan evrakı n&kdiycmlı 
ye VekAleU, belcıUyenln evvc.lce et baleıı 312 mllyon 542.165 liraya baliğ 
ılrketl vcRalre gibi ılrkctıerden ziyan olmı.ış buluıımaktadır. 
etmJş olmasını n.azan dikkate eln.rak Du banknotların lM milyon Urahğl 
bu ııirketc ıılt mulraveleyl tasdik et_ rMskont mukabili olarak çıkanlmıt· 
memtştır. Bu vaziyet ka111&1nda be - tır. 

tediye. tşUr&k edcmlyeceğinl ~rkete Evrakı nakdlyemlz (271) milyon 
bildirmie ,.o kabul edildiği t.ııkdtrd"' 446,823 liralığı yeni bar.11, müteba.kt. 
bu mUeaseae)1 doğrudan rloğrııya ~lr. 1 al eski harnerle ))Mılmı§ banknot -
ketin tda.re etme41nl teklif etml.§Ur. lardan mUte~ckklldlr. 

merkezinde hava tehlikesine kar. ,..-,. r .. 
§t pasif korunma tecrübeleri ya· Blrlnct " lldDd t,etdP ııeJ' ~ ~ 
pılmıştır. J.an:nın cördl\ttl ~~~-~ 

• Erzinc ... n ulzele mıntakaaı ratt>eı uzerlne "aıot en ~ ~,ti 
ahalisinden olup ta memleketle· oknşuculan lçla UçlU' ı.ısı" ..; 
rindeki arazilerinde zeriyat yap· bir kitap tıer~l aı.-sır ~""· 
mak istiyenlerin parasız ıevkedil- b&}lamıştlr. .->~ -~ 
meleri Dahiliye Vekaletinden vl- Bıı tertibe Ud blJ1 to1' ld 1,ı- 1_;, 
!Ayete bildirilmi,tir. Bu gibiler yük roman konabJlllf 

11
,,,el' ~" 

orada arazileri bulundu~unu is - hakkında tıır ttkir ~lı Jı;if'• -~ 
bat mecburiyetindedirler. DJZ ı ımıertnı öfrtııın ~_/ 

cekflr. ,,-.ıs•'" ~· 
Bunlar, JPetbUl' ~ı.ııı 

Htvı Ze~"Bknoon rıt f ,r 
olan: ~}\Jı t..tl' 
Pardayanııı 0 " 1'~'' ~~ 

dayanın kı~11rıd~ ,e· 
man kız, cuceıı1 

Pompadur, dıt• ti' 
kı romanları~cll' ~ 

Tatııtl&tmı ,.~ etl~' 
caksam. ııh~r .Je ı 

Pek nadir ~ 1'"1" 
bu fırsattan her 
tifade edinİ~· 
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~~~~~~~~rn~- ~~ · Sporcu ecdadı~ızın şanına 
a c a r B aş ve k i 1 i dogru yürüyüş ... 
~ 1 g r a d a g ·ı d e c e k ı T ANIDJG1'1_ e.ki '•?"~'·""".- bllh•"'• """' mrraldd&nmmWı Ç i hemen <lıuma acı ıdclıalar l~ıttlın, Ru 7.C\ nt ikide binle: 

. ......... -....... i - Ah, diyorlar. memlck<'ttc iiylc drlikanlılar dolu ki, <"ğcr ıe,. 

KONT TELE Ki. oı·voR Kı' 1 Fransız Nazırlar 1 ~:!:;:~;~z·: .. ·:d::::::·,:::·::~:·:: :::~:::.::::: :::: 1 
ı : du~unınckten kendımı alamadan: 

I
! - Geçtil< dünyaya cihan pehlivanlara fışkırtmaktan!, Gerek kız, 

H k Mecl l"s ı"nde l;Crt'k erkek ~U nesillerimizi biraL clJriltsck ... 

arp gapm a j ' Uunun için sporun mekteplerd<'n Ye mahdut Jıe\csliler kadro. 
Başvekil yabancı propa- i sundan dı')arı, bütün memlekete fı)l•mp yayılma....,1 la7nn. Sporun, bl.r 

; \ ücut fant<•zbi, bir züııp<'lik olmadığım, bir hayat, bir n~ll. bir millet 

l l k t gandalarla mücad ele i 'e nilıalet bir ntım meı;clesl ohluğunu, bilmrm ::u 7amancla anlamı •• zarar l o aca ır faa liyetini anlattı ı yan kalını-, mıdır? . : i Halk i~in 40 yaşmdakilerc ,·armcaya kadar sponı mecburi kılan S 

M h f 
- 1 Paris, 1 ( A.A.) - Nazırlar : 'e ~ıkmal< iizerc olan kanunun bir ifrat olup olma.<lığmı ,.e bu tccrü- i acar ıslan ede lerıne SU hçu yollar. meclisi, bu sa.balı Elize sarayın.. ~ h<'nin ne netice verebileceğini ben tahmine cıatahlycttar d<'ğilim. i 

da Reisicumhur Lebrün'ün riya- f J•'akat, Partinin M"lusu \'C salonu müsait bnhınan Halkcvlerfnde. f 
dan •• •• k ı · ı ı k • ı· seti altında toplanmıştır. : mahalli spor kabJliyeUerlne ~iire, halkı lrabmda. yurt müdafa.a<1ma n-yur Uffi8 şar 1 e U aşma IS ıyor Reyno, harici siyaset hakkın- i rıyacak ı.porlara. do~'Tll teş\ik hareketine ge.çl5ini·, ilk Trak~·a ,.e g~bi 1 

da umumi şekilde izahat vermiş ! Anadoluda faaliyete geçllmiş olmMını, bu uğurda mü~abakala.r tertip i 
lludapcştc, 1 (A.A.) - Ro

ma seyahatinden avdet eden 
Kont Teleki, şu beyanatta bu
lunmuştur: 

"Ziyaretim !talya ile Maca -
ristan arasındaki dost! uğu .ı 
yeni bir inkişafını temin et -
miştir·" 

Telek!, Mararistanın siyasc. 
tinden Ye hedeC!erinden bahst'
uerek demiştir ki: 

da sulhli muhafaza etmek. 
2 - Avrupa harbinden son. 

ra tesis edilecek sulh. 
Şimdilik sulbü muhafaza 

edelim, çünkü, Avrupa harbi
ni yaymak zararlı olacaktır. 

Nihai sulha gelince, Avrupa 
camiasının içinckki misiyonla
rınr hakkile nılldrik bUtıln 
milletler, adaletsizlik rejimine 
nihayet verecek olan bir sulhe 
teşnedirler. 

Ha.diseleri bugUnkli görUş -
lerilc değil, lıüsblitlin başka 
bir noktainazardan mütarna et _ 

tir. Mumaileyh, ali meclisin me- ! olunu~unu ta7lmle telakki C'tmekt('n kendimi al:ım"·onım ' 
saisi neticelerinden bahsetmiş i Ru hareket, sportif bir milletin · • i 
ve ittihaz edilmiş olan tedbir. i nl"'ili olan bl-Lc t.ekra.r bu ~ 'Y '7\0A4..llÇ İ 
lerlc memleket dahilinde komü- : iade edecektir. a&.-. .(,,/ tNıı.ı İ 
nist ve Hitlerci tahrik3.tı tenkil : .... - - .......... -.. ........ _._______ ........ ----... ---·-··--······· 
için tetkik edilmek üzere bulu-
nan tedbirlerin ne olduğunu an
latmıştır. Bundan sonra nazır • 
Jar meclisi. müzakerat ru.zname
sine geçmiştir. Bu ruz.namede 
muhtelif meseleler bulunmakta 
idi. 

"Milli terbiye 
• ve egoızm,, ôtedenberi söyledik ki, l\fa • 

c';.ristan, yalnız sulhçu yollar· 
dan yürünmesi ve Avrupanın 

umum! menfaatleri gözönUnde 
tutulması şartile hedeflerine 
ulaşmak Umidindedir. Tuna 
havzasındaki vaziyet bakımın
dan, Macarların te!Akklsi bu _ 
dur . .Macarlar, lııı suretle. bu 
mmtakada ı::ulh davasına hiz
met etmektedirler. 

Di~er taraftan mebusan mec. 
lisi, varın öğleden sonra topla
nacak ve B. Revno, ali meclisin 
elde etmiş olduğu neticeler hak. 

meliyiz. Muall!ktakl m<-saili kında izahat verecektir. Bu top· 
hallederken, milletlere devamlı lantıda bir çok istizah takrirleri 
bir sulh, itminan, feyiz ve re. verilecektir. Bunlardan birisi ra. 
fah vereceğini limit cttiğlmlz dikal sosyalist mebuslardan B. 
vasıtalara mUracaat etmeliyiz. Badie'nin olup hükfımetin wnu

A VRUPA dUnyasrnm ıstırapla- hn ve materyalist bakkala "diler ..,... 
rmx ve mahrumiyetlerini kadqlara da birer miktar ayırmah

yenl çekmeğe başladığı ikinci büyük ıın; hepsini memnun etmellsfn!., :na
.savaşın başlangıcmdan tam bir aene slhatlni vermfltl, Bu da Türk vata
evveı Berllnde bulundtu§ olan bir mes nmda aıtrulzm yani dlğerblnlye 
lektaşım meyvalar içinde portakala miaal teakll eden ve bizzat vahidi 
tlşıktır ve mlde.'!inin uaareslndeki ek- bulunduğum diğer güzel bir \"3.kladrr. 
şl madde az olduğu cihetle hergiln Bugünlerde genif %irat ııabalı ve bol 
Uç dört portakal yemeği ltiyat edin· mtatemlekell Fransa.da dahl birc;ok 
mtıtır. BJnaenaleyh Almanyada da gıdaların ve bilhassa lUks :ı.iyeeekle

bulunduğu ıııralarda bir gUnde <Ule- rin Yeıılkaya tabl tutulduğunu ve iç
diği kadar meyva yemek hakkmı ken- kiye ancak haftada Uç gün mU!!aade 

lki mesele var ki, gözö -
nUnden uzaklaştırmamaklığı -
mrz iktrza eder: 

1 - Kendi mmtakalarımız -

* >I< * 
Kont Teleki, Belgrattan geçtiği 

sırada, yakında Yugosla\'yayı 
ziyaret Umidlnde olduğunu 
söylemiştir. 

Almanlar harbin mesuliyetini 
Amerikaya yükliyerek 
işin içinden çıktılar 

Bütün tekziplere rağmen neşrettikleri "vesikalar" 
ın doğruluğunda ısrar ediyorlar 

Pariı, 2 - Fransız gazeteleri, 
Amerikayı Avrupayı harbe ıev· 
ketmiş olmakla itham eden Al
man Beyaz kitabını Alman pro
pagandasının en kaba ve en bece· 
riksiz manevralarından biri ola· 
rak karşılamakta ittifak etmekte
dir. 

Amerika hariciye naztrı Cordel 
Hull, Alman Beyaz kitabındaki 
iddialardan Amerika hükümeti. 
nin katiyen haberdar olmadığını 
beyan etmiştir. 

ALMAN lDDlALARI 

Berlin, 1 (A.A.) - t~giltere 
ve Fransa Almanyaya karşı harbe 
girdiği takdirde Amerikanın bun. 
tara yardım edeceğine dair Ame. 
rikanın Londra ve Faris büyük 

elçileri Kennedy ve Bullit tara. 
fmdan Fransız ve İngiliz hükii. 
metlerine ve Polonya mümessil. 
lcrine yapılmış olan vaatlara dair 
Varşovada P~lonya hükumeti ar
şivlerinde bulunan vesikaları ih. 
tiva eyleyen Alman beyaz kita. 
bı Alman efkarı umumiyesindc 
büyük bir heyecan uyandırmış. 
tır. 

Bu vaatlan tesbit eden ve Po. 
lonyanın Faris ve Londra büyük 
elçileri tarafından gönderilen res. 
mi raporların hakiki olduğunu ve 
bunların Berlindeki ecnebi gaıe. 
telerinin emrine amade tutuldu. 
~unu kaydeden Alman matbuatı 
Amerika hükumetini Avrupayı 
harbe scvketmiş olmakla itham 
eylemektedir. 

Bir Fransız harp 
g~misi taarruza uğradı 
Sarbrük üzer inde Fransızlarla Almanlar arasın

d a büyük bir hava muharebesi oldu 

Paria, 2 - Garp cephesinde 
dün mühim bir hadise olmamış
tır. Sarın garp mıntakasında sü
rekli topçu ateşleri olmuştur. 

Martın 30 uncu günü, ufak bir 
Fransız grupunun Alman ateşi 
altına alındığı ve 4 - 5 yaralının 
Alman müfrezeleri eline geçip 
esir edildikleri haber verilmekte· 
dir. 

Her iki taraf tayyareleri cephe 
hatları üzerinde, avcı tayyarele. 
ri himayesinde, keşif ve fotoğraf 
uçuşları yapmışlardır. 

Fransız hava ordusu, Alman 
arazisi üzerinde içerilere kadar 
girerek keşif yapmak üzere tay
yareler sevketmiş, diğer taraftan 
Almanlar da, Fransamn şimal 
şarki mmtakalarma aynı vazife 
ile tayyareler göndermişlerdir. 

İngiliz tayyareleri Şimal deni· 
zinde bir devriye kolunu takip 
ct.mişle:rdir. 

Almanlar, İngiliz sahili acığın
da, bilhassa Skapaflov üssü ü. 
zerinde uçuş yapmışlarsa da, 
bambardıman teşebbüsünde bu
lunmamışlardır. 

31 martta Sarbrukun cenubunda 
Alman ve Fransız tayyareleri a
rasında bir muharebe olmuştur. 
Almanlar yedi Fransız tayyaresi 
düşürdüklerini iddia etmekte ise· 
)er de hakikatte tek satıhlı iki 
Fransız tayyaresi düşürülmüştür. 

İngiliz hava nazareti, İngiliz 
tayyarelerinin evvelki gece Al. 
manya üzerinde uçtuklarını ve 
hepsinin de üslerine döndükleri
ni bildirmektedir. 

Bir Alman tayyaresinin Şimali 
Atlantikte bir Fransız harp ge
misine hücum ettiği teyit olun· 
maktadır. Fakat Alman tayyaresi, 
Fransız sahil muhafaza hava dev. 
riyeleri tarafından püskürtülmü~
tür, 

mi siyasetine mütealliktir. Baş. 
vekilin bu takririn müzakeresi -
nin tehirini istemesi muhtemel. 
dir. 

Japonya emrinde 
Çin hükumeti 

Amerika· J aponya 
münasebatını 
gerginleştiriyor 

Londra, 2 - Çinde Japonlar 
\arafından zaptedilen arazide Ja
ponya tarafından ve onun hima
yesinde kurulan hükumetin !n. 
giltere ve Amerika tarafından ta· 
nınmaması siyasi bir mesele ol
maktadır. 

Nankinde kurulan yeni Çin hü
kumeti hakkında Amerika harici
ye nazırı H ul tarafından yapılan 
beyanata dair hariciye nazırı de. 
miştir ki: 

Yeni Çin hükumetini Amerika
nın' tanımamak hususundaki hat· 
tı hareketine şaşmamak lazım
drr. Fakat Tokyo ve Nankin hü. 
kfu:netleri yeni Çin hükumetini 
tanımağa mecbur edecek va.zi -
yeti idame eyliyeceklerdir." 

General Çankayçek'in oğlu Şi
angweigö, yeni Çin hükumetinin 
teşekkülünü protesto etmek üze. 
re Nevyorkta yapılan büyük bir 
mitingde, Vangçingwei'' i vatan 
haini diye tavsif etmiştir. Miting. 
ten sonra Vangçingwei'in resmi, 
nümayişçiler tarafından yakıl
mıştır. 

Diğer cihetten N evyork Daily 
Ncws, isimli Amerika gazeteleri 
Amerikadan Japonyaya gidecek 
eşyaya ambargo korunası lüzu. 
munu ileri sürmekte ve bu tedbi
rin Japonyaya seferi kuvvetler 
gönderilmesini veya bir deniz 
taarruzu yapılmasını istilzam et
miyeceğini ilave eylemektedir. 

Bulgaristanda 
Yabancılar hakkında 

:;;.' n kayıtlar konuld u 
Sofya, 1 (A.A.) - D. N. B. 
Bulgaristanda ikamet eden ya· 

hancıların polisten müsaade al. 
madan daimi ikametgahlarını ter
ketmeleri menedilmiştir. 

Adi vize He gelen yabancr tüc· 
carlar Sofyada ikamet edemiye
cekler ve vilayetlerde seyahat 
için de polis müsaadesi almaya 
mecbur olacaktır. Bu tedbirler 
amme emniyeti için alınmıştır. 

U cuz ra dyo 
Ankara, 2 - Memlekette ucuz 

radyo satışı temin için geçen se
ne mcclisterı. bir kanun çıkmıştı. 
Hükumet tetkikat yaparak güm· 
rük resimlerini indirmek üzere 
ucuz radyo tipleri tesbit etmişti. 
Beheri 28 - 30 liraya malolacak 
makineler temini için hükumetçe 
tetkiklere devam edilmektedir. 

dinde bu1ı:n bu o- verildiğini ırazete-
bur karde§, mahal- Yazan : )erde okuyoruz. BU-
leıılndekl aart ma- /7' tün Fransız mllleti 
navda.n portakal .(,,IC, ~ Adcısat, buna pıınt §UUrla 
almaya ba§lar; fa- • • .nklyat etmiş ,.e şlm 
kat dördUncU gü- diden alı~mıştır; 

nU kocaman ıepet portakal 11• dolu bunun llajino hıı.ttı kadar '.kıymeti 
olduğu halde hayret fı;lnde ıu red ce- ve manaaı vardır. 
vabile karııl&§ır: Türkfyede Cumhuriyet hUkflmeU 

"Mösyö! size hergün portakal ve- de açık Hııanla mcmh!}\ettc her §eyin 
remem; çUnkU başkaları da yiyecek- bol bulunduğunu, bilhassa gıda. mad
tlr; halbuki memlekette o kadar mey- delerinin bir ihraç unsuru bile teı

va yoktur; ve haftada keııdi hesabı- kil ettlğlnl ve muhtekirlerin §lddetle 
nraa Uç portakal ile bu husustaki zev- cezalandınlacağmt millete ac;ıkça i
kinizi doyurabilirsiniz. Bahusus por- !An etmtıtlr ve (milll korunma) l'e§
takal mübrem bir ihtiyaç da defl.1- kllltı da bunun en açık iladcsldir. 
dir.,, Biz harp halinde bulunan ve top-

Alman manav bolluk içinde bUyU- raklarımızda ııebze, meyva, hububat 
mil§ olan blr Türkün bu portakal o- ve hayvanlardan mahrum olan bir 
burluğuna akıl erdiremiyerek kızıyor; memleket de değiliz; bin~~maleyh bu 
ve henUz reaml bir mecburiyet olma- hususta bir mahrumiyet tehlikesi u
dığı halde diğer vatandaşlarını da dU- la. me,·zuubabs değildir. Buna raf
§Unerek kendıllği.nden tedbir almak men bnzı egoistlerin ve daha dotrusu 
ve gıda taııarru!und:ı bulunmak !htl: ne!lstpere.şt muhtekirlerin zaman za
yncını duyuyordu. Bu hakiki hiklye, man habasette bulunmak cesaretinde 
mlllt terbiyeye ve diğerbinlye ve- bulundukları vakidir; bunların Şeks
clz bir misaldir. pirin me§hur Vencdik tacirindeki mu• 

Birkaç ay evvel Doğunun en uzak rabahacı Schylock'da.n hiç farkları 
bir kazasında, meıhur Palandöğen yoktur. Bunlnr (mlllt terblye)den 
dağlarının rnaverasmdaki Ucra Hınıs ve (insanlık) hasletlerinden mahrum 
kazasında ~ube muayenelerinde bulu· olan vntansız ve namert insanlardır. 
nuyordum. Bereket versin ki yeni Türklyenin 
Buranın en mübrem ve makbule kuruluşıındanbcri bütün cem inkı

geçen ihtiyaçlarından biri de taze lft.plarda, AtatUrkUn ıstırap verici 
sebzedir; c;UnkU bahçelerden ve hat- ölUmUndo ve Erzincan faciasında 

tl bunlardan mahrum olan Erzurum- milll rUıdtinU ve olgunluğunu, m~er1 
dan dahi doksan kilometre lçerde ve §Uurunu gösteren bUyUk Tilrk mlllett 
dağların ara.eında bir yurt güneııidir. çokluğuyla bir tek cephe ve bir tek 
Dir gün bir miktar yeşil fasulye ve ruh halinde bunları boğabilen bir um
bamya gelmi~ti. O sırada bakkal dük ma.ndır ve vakUnde biltUn tedbirleri 
kAnmda bulunuyordum; genç mUd· alan hUkQmeti de bUtUn mahir kaptan 
deiumuml kendisine yetişecek kadar larlle ve sUralll bir gemi \'azljfetlnde
bir iki kllo sebze ayırıyor ve teraziye dir. llodern harpler yalnız kahraman 
koyduğu sırada yaranmak ve biran !arın kan damlalarile değil, iktisadi 
evvel malını satmak istiyen bakkal zaferler ve bUtUn bir mlllctln mane\1 
memuru ''daha çok hattA hepslnl al 
beyim! çUnkU yarın bula.ı:nıyacaksm . .,, 
diye teşvik ediyordu. Halbuki şuurlu 
ve Hınıstakl diğer memurların aebze 
ihtiyacından mUtevelllt ıstırabı ru
hunda hlıısetml§ olan münevver gene: 
elindeki sebze ile kanaat etmiş ve ca-

kablllyetlcrile olçUlmektedir; binaen
aleyh sulh nnlarımızda dahi en kuv
vetli ailtıhlnr ve kaleler kadar mtllt 
ve moral terbiyenin en yüksek derece 
sine muhtacız ve buna her vakit sa· 
hip olduğumuzu bu sefer de ı;östcr

meliyiz. 

Beden terbiyesi iştişa r e heyeti 
dün toplandı 

Ankara, 1 (A. A.) -Beden ter. 
biyesi genel direktörlüğü merk~:ı.: 
isti.~arc heyeti bugün saat 15 de 
genel direktör general Cemil Ta
ncr'in reisliğinde toplanmıı;tır, 

Toplantıda istişare heyetinin ta
bii baları kanun mucibince veka
letlerin gönderdikleri mümessiller 
hazır bulunmuşlardır. 

Bu içtimaın ruznam~sinde, yapı

lan işler ve yapılacak olanla.rlıı 

bütçe ve hazırlanan talimatname 

ve projeler üzcıindc mtiz.akereler 
yapılmaktadır. 

'Topl:ıntmm birkaç gün devam e
dC'C<'ği anlaşılmaktadır. 

Romen - Yugoslav 

MılH takım ları 
1 - 1 berabere 

lliikrC's, 1 (.\, A.) - Romanya 
ve Yugoslavya milli futbol ekiple
ri, dün burada 30 bin kişi önünde 
Tunrı kupaın kin lrnrşıla.şmı!'lardır. 
Macar hakem Rublit'in i<lare ettiği 
maç, 3-3 beraberlikle bitmiştir. 
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Mısırda ihtiyatlar 
talime çağırıldı 

B'altlre, 2 (A. A.) - Milli mildataa nezareti, ihtiyat efradı bfr 
llf1ik. bir talim görmek üzere silA.h altına da.vet etmeğe karar v~

tk. 

lf ürkiye - Filistin dostluk muahedesi 
Kudil9_, 2 (A. A.) - TUrkiyo ile Suriye ~ akteclllmit olan 

6:ııltltıi muahcdenamC9iırln btlyllk blr memnuniyeUe kartı:lamnıı oldu
lıı ha.her verilmektedir. Aral> gazeteleri, demokrat deTleUerin itt1-
Mdmı ve yakın §ark devletlerfnJn tefrl]d meeaisinl alk.rllamaktadtr. 

a..bnlan bir Alman tahtelbahiri 
JIAiifaks, 2 (A. A.) - Vicrge adaia.rıııın talni.ben 900 mil p.rkm

* bir Alman ta.htelbahirl tarafından takip edilmekte olduğunu bildJ.. 
:ren .Elciervo i'mıindeki İngiliz petrol gemisinin ınllretUıbatI aemJnJ,n 
t.htel.balılrl. btı.tmnağa muvaffak o1doğmıu r.annetmektedir. ÇUn.k11 
:Alman ta.htelbalıiri petrol gcnW!ıinin takriben oto metro ilersinde ııu
:,m. eathma çıkmıştır. Fakat o aralık tahtelbahirc 16 kere topla 
liht edilnll!I ve milteamz gözden ka)"bolmu&tur. 

lrakın siyase.tinde değiıiklik olmıyacak 
B&lt\MI. 2 (A. A.) - Yeni mllll koalliJyon lu.binesiniıı B. Gilıuıdi 

1ııtAfmci&ıı tepili, lr:ı.kta ve komşu Arab memleketlerinde da.b.ill ı.. 
-tarar n nzmi.n lbir nişanesi olarak ~tır. Müp.hlUer. eski 
bafnldl Nuri paşa Said'in hariciye nc7.Uetinde kalmruımm İrakm da
füu llllyuetinde ta.kip edllın.ekte olan hattı lııı.reketin muhafaza ve tn
ıdltcrerle olan it:t.ırak mmlhcden.nm.emrun tatbik edilceeğtne delil ad-

~-

leyaz zehir kaçakçılarını takip 
Den zabıta kaçalr.çllıık bürosu 

aemurıan ile beraber dolqtml. 
Da, eehlr içinde entenean bir sez.. 
me oldu. "taııhulun girmediğimJs 
~ çılrmadığmıız semti kal
~- Bir arn KilçUkpaz&ra gittik. 
6rad.an Unkape.nma. geldir. Daha 
-.ra Toph&ııeye ;yollandık. Bura.
a. bUlkaç saat kaldık ve aankl tam 
~ymfş gibi, Şirketaıayriyo 

~~dan birine atlıyarak 
lıtandilllyo tık;tlk. 

Bu ~er. tnhll mabat.. 

n&rilnde Ortalr.6y - Aberay tnm.
ftym& bindik. 

"Men.zili :nıum,, a gelince. 
BoiukCMn yohfuıuı ~ 
bıııtJ•dık ve 4ı Jıtunaralt kahver:ı.1n 
i~e daldık. 

Vay sen m.ilıin ~ eirm? Ka,h... 
veci Ali, ocşkçılan HtlJıeyin ve 
Nevu.tt& ~ telltUr P9Y~ oldu! 

Momw-lar, dakik& aeçizmeden 
heı-~ de tuttular ı.-e U.Ueriai 
arama.ğa başladılar, • 

1 

lsovyatlerin siyası Alman "vesikalan nın 
taarruzu '' 

Lan-., l (A.A.) - Daily He
ralt gazetesinin yazdığma ~öre, 
Stalin bu sefer siyasi olmak ü.ı:e· 
re yeni büyük bir taarruz hazırla
maktadır. Bunun da hedefi Bcaa
rabyayı Romaayadan almaktır. 

"Bu, Bolşeviklikle hiç alikası 
olm.ryan bir emperyalis siyaset-
ti. " r. 

İtalyan gazeteleri 
kızdırılmış 

( Bat tarafı l incide) 
olan scvkülcey!J mevzileri dol:ıyı
llflo harbe girem!yeccğino dair 
"New - York Times" gazetesinde 
çıkan bir makaleyi mevzubahsedc
rek diyor ki: 

"'Bu 1talyaya: karşı yeui bir teh
dit midir! Herhalde ibayie bir tel: 
cüretk!ranc bir hlttyedcn baıfkıı 
bir leY değildir. Harb yalllIZ para 
ile kaı.anılmaz. Bllha.184 insanlar, 
silihlar ve maneviyatla kazanılır. 
Harb kolay bir iş değildir. ~aıki 
Avrupa !aclasrıun flk yedi ayt bu
nan yenl bir nıisalidir. 
Diğer clliettcn f talyamn tehlllce

li bir vaz.Iyetıe bulınıduğu iddlıun 
da halcjka.t• uyınanıMtadrr. lt.alya
nnı ta.hWln.\.oi.rIE.\j ve tayyareleri 
bini.hacette İngiliz ve Fnl.IU!lz filo
lan ic;in. müthl§ bir mania te.şkll c
deıbW.r ve h&rb halinde !ngilli; ve 
~ 16hilleri en. beklenmedik 
ve miltbi§ taamızlara heder ola-
bilir. . 

New - Yorll: TİJMe'in zikret.mcği 
unuttuğu b.ra harb meydanr hak
lnnda da. Giornale d'Tt.alia, mütte
fiklerin İtalyan ov&larma doğru 
DıtiyatJJız bir taa.rrutda. bulund\ık
lan t.a.k:dirde daha seri bir ~ekllde 
kemlklerini kırmalc frnmt?nr hula
caklannı yazmaktadır. 

Bu gazete netlco ola.rak yalruz 
kAlxt Uzerlnde yapılan hesab yan.. 
IışltJı1amıa: meydan vermemek n _ 
sere nziyeü aJdmlatmak için 
bunları hatırlatmak .istediğini ila
ve etmektedir. 

sahteliği anlaşılmış 
Amerikan gazeteleri vesikaların 

uydurulduğuna dair delitler 
ileri sürüyorlar 

Xevyork, % (A. A..) -Amerikan 
qcfirlerini Jmlı.cub etmek için Al
man ••Beyas kit:abl' .mm diplomatik 
vcsaikinin Berlia. mya.u vurtaai
lc gönderilırWJ olan !otoğramerl 
bunla.n yapmış olan l!tlhtekblarm 
aleyhine dönmftşt.ill'. 

Yeeikalarm tetkllıc ve tercllmeai. 
şu husu.alan meydana çıkarmıştır: 

1 - Bu veeaik hicbir aeftrbı 
kullanmıyacağı iptida! bir Leh lisa
nile yazılmııtır. 

2 - Bu hUStJSta çahann11 olan 
A lma.n mütercimleri, hiçbir lügat 
kitabm.d& bulUJmlJ)"ail bir takım 
yeıü ke~ler tnUarımD}lardır. 

Bu ~ ortaya at.aa 
'evyorlt Deyll Niyu gazetem di

)"Or .ki: 

i-
t-
i-
e, 
r. 
-
1 

-

".Alınan vesaik.i.nin sahte olduğu 
meydandadır. Bu vesikalardan· b 
rinde "nl>ıta'' manum:ı ifade c 
mesi Iizımgeleıı, pnakrelUy kel 
mesi vardır. Halbuki bu kellin 
Leh lisazımda müstamel değildi 
Buna mukabil AJman propapnda 
sının miltemadiym kullamnaJrta o 
duğu durch kreuıt Alman kelime
si, tamamile ayni manayı itada et 
mektedir. 

·e Alınanlarm vesikaları tahrif .., 
Lehçe durcllreut kelimesin 
harfiyyen almancaya t.ercllmc et 
miş olmaları ve bu ııuret.le przck 
ft8lly kelimesinin meydana gelmi 

1 
-
-
ti 

olması muhtemeldir. 

(Bu hususta dalın cl'WI Jtoiea 
fıelgn.nar 3 tne8 sayfumzdeda.) 

Harbin yakında şid
detlenrriesi bekleniyor 

(Bq tarafı l incide) f dirilecek, Norveç kara sulan vası,. 
den ihracatının inkıtaa uğramuı, tulle Almanyay& demir cevheri 

2 - Alman filosunun askeri nakline m\1.aa.ade cdilmlyecclttir 
hedeflerin stratejik merkezi olan Bundan BOnra. Almanyanm Baltan 
Skajerak'ın kontrolü için rnuhare Ia.rdan temin ettiği erzak \'e mal 

. 
--

be ctmeğc mecbur olması, zeıne bakkmda. kararlar verilecek 
3 - Hava lıarekatının artması, tir. 

-
4 - Balkanlarda Alman siya- MOZAKERELER BAŞLADI 

setine kar§ı mukabil tedbirler Londra, % - liııiliz ve Fransız 
alınmı§tır. eksperleri, Almanyaya kar1l ablu . 

5 - Propagandanın stratejik kayr Diddetlendirmek üzere alma.-
bir §ckildc idare edilmesi, cak tedbirler hailnıda görüşme -

6 - Alman limanlanna gitme.. lm'a bql~. Verttecek ka 
si muhtemel olan bazı §İleplerin rarlar gizli tutulacak ve mile.Mir 
hareketten memdilnteai olmam ~ ihtar :l"lttılmadn der 

-
-

ı : 

it 

' 

,, 
il 

avsz değildi. Her gittiğimiz yer
d.en bir m&ru- eroinle, f:fJtUla, af .. 
).j)nla, baUA. pırıl pırıl lrpmalc!a 
~yor; aynca birtakım zatlarla 

Eauen, biz kahveye sirerka 
.A1i "4" ile nıe§guldü. Yanı eroin 
satıyordu. Fa.ltat, hem onun ve 
ııuma de H\lıleybtlc N~ u.ue. 
:ri anmnica, her ilçllnüıı de adetl 
büyilk \'ıireı; p&trou. oldukla.n mey- . 
dana çıkt.r. Ce1lleri. eroinle iıklım 

7 - Ahnanyanın bitara.flan bal tatbür edileeekdr.. r ,, 
tehdit etmesine kar§ı mukabil .Alıı:ıanyaya N'OtteÇ ve ~lbn!& 

1: 

~oluyorduk! 

OtomöbiJ kazası 
teObriler alıpma~ nmtuue mUhlm aeYktyat yapılm&Jı: 

8 - Almanyanın tedarik ettiği t8drP. llmliıii~g illUM:tl~ 
- 1 

Bunlar, hep namı mU.stear taoı• 
)W:i ve IC:ıtrğı kıyafeti yerlndo ol
~-an. f'ak&t oe1>1erlnde bba.rık 
~WtQnlu paralar !bulunan kiauseler
dL Bir kmmmm birer de sanatı 
Y9k değildi, Fakat bu adamlar, a
rın terile pa.nı. bzaıımağı bir klil-

tıktım dotuyctu. . "' petrol mıntaknınrn-tahdit edil- Dılcr :taraft.&Jı ~De hudud 
mcsi... oran )ıünnemieltetferlıi Afi\~ 

u 

t addettikleri i!:fn olacak, çok 
ar getirecek bir ~e glrıtı1Jlerd1: 
Xaçakçdı:lr. 

Kendileri, suçlannm büyüklüğil
nil biliyorlar, memurla.nıı pençelcnm yak.alarmda. hissctt.iklcri. 7A -
man büyUk 'Qir korkuya kn.ptlıyor
JAr, inlcfır, tevil YQluna Mpıyôrlar
dr. Ftıkat l!!ıina.Ua.rtnm ehli ôl&n 
!iemurlamı buldWtları d~1iller 
lrar1famda da suçlarmı iUra! et -
mekten başka ~ bulamıyorlardL 

Bu ta.ktp sııfhala.rmı birer bJl"e!' 
)"'&%ty0rtım: 

Evvel! Un.kapanmdA lbrahim 
y&ka.la.rıdt Suçlunun Jtasmfilcr a.o
b.trnchtj, :ı:r numanh fS\i arımdi. 
BJI, tek :katit, cüi, ftlılJab b:tr bina 
lil. l~ C{rdiğjmlz zamatı, ağir Ef -usu l>ıımum112a .. ,.,.,. 

k&r.mhk ve lıUim.sız blrtôk 
lerl, bucaklan da vardı. 

Frlkat, ~~ılık ~ me-
11narıan. ~eak, i~ ve Jie.ztt
l.mnl!lf er6irt JM,ketlerl, Jtaalitı11 
~r, ~er ve dali& Dlrla
Mrı beyaz todar elde ettiler. Ba 
rntıiddelerln ne olduğt.ınu eortıum: 

''- Te~ ve ayni neviden o-
M lılrtaltıın m11.ddeler ... ,, 

Cevabtru verdiler. 
lılftakmı ft.rtm:ıştı. 
Dedim ki: 
"- Teıbetirlerl ne yapıyorlar?., 
"- Eroinin milttarmı çoğalt -

mü için tebeşiri Çakı ile kazıyıp 
paketlerin içine katıyorlar. Bövle
çe, cemiyetin içtJmat bUny~ine 
,yapt.ıklan fenalık yetmiyormuş gi
b.I. bir de hileye tevcsstil ediyor
lar. Eroinle beraber tebeşir tozu 
d& 8.'.Wyorlar .• , 

Unkapa.nmdan sonra KUçükpru:a. 
ra doğru ytirlldük. Memurlar, ara
dı:klarmı az sonra bulmuııtardı. Bu, 
Y~ adlı bir eroin satıcısıydı. 

Bundan lbqka H~~ ve ar
kaA:lq!a.rmnı ceblcrlndc kocaman 
ikoc&Dian çifte afı;z kamalar da 
çılanıuun mı? A.damtar, adet.a bi
rer seyyar silih deposuydular! 
'.rabil, .kamalar da mlliıadcrt9 edildi. 
Ama. kıilıvede ep<ıyce kalınlttık. 

Vakit dE! ikindi)i bulmuştu. 
Herkes, bu ea.atte çay ic;meği dll
&{ll'tili'ken, bizim k.uimetimize tıe 
~a. ve ~rom bulmak nmırş me
gerse! 

Topha.nedm ayl'lldl:kta.n sonra. 
B~taşa. gittik. Oradan Ullrllda
ııı ııktıu:mn ederek Kandilliye vu
dtk. 

Burada da karşmıaa Mehmet 
çtltt.r. lfemurlıır, ona da: 

"- Hem§crim, dur bnkalrın!,. 
Dediler. · 
Bu ttfer, §AIUlltn1'J: d~ti. 

Mehmedin ceblerlnde tane taııe 
afyonlar vardı! 

Ta.bil, meşhur hi.kiyc<le olduftl 
glbt, onları 1tetıdwine yutturma -
dık. 

Artık ort&lık da katarınafa bet
Iaın11tı. 

''- Kısa gUaUn kln u oh.ar ••. ,. 
Diyen memuı1&rl& beraber ,ebte 

d<Sndilk. 

Muhiddin Uatünda.ğ 
hakkındaki kararlar 
Aııkarada.n bfldhildiğine gör e, tem 

yü: mahkemesi umuml h~yetl, C3kl 
Yııli \'O neledlye Rclsi .Muhiddin Os.. 
tilndağ hakkında, temyiz dordUncU 
dalres!nlıı SUrpngop mezarlığı m~9e
lesinden verdiği para cezası ne Aart 
.Me:ı:.nrlık • 0 " dekl beraet kararını 

nakzctınlıtlr. Umumi heyet otol.ıUa 

yolsuzluğu h:ıkkmdakl beraet ka.rarı 
n da tasdik cyfem{şt!r. Nalu:adllc~ 
lkl dııvn hakkında. tebligatı :mUteaktp 
> 'den mu.&k o :rapııacal<tır. 

Şimdiye kadar şehri
mizden 2000 Çek 

mültecisi geçti 
Çok beklemedik. Yuaufa bir 

müşteri mUracaat et.ti. Tam pcar
lıktn. n.nln..5trklan sıradn ortaya 
memurlar çıkıverdiler. Son gilnl~rde Almanyadan ka1:ıp 

.. _ ikra\-a ~el Yusuf!,, memıekcUmizdcıı trtı.Mlt gcı=erek 
~ff'. Jt•1*• \>.ıln di.-. ~-

1 
·-d•k! Q!k lejyonuna lltlbAlı:& 

UIJU. YM'ift'Un htft e..""&!lm '"d!ı- .. ~ tllll •ımc:.nt ~~· 
ha bir miktar eroin bulundu. Ilu sa'b:ıhlıl ıtonvanstyotıeı ~ıtftte • 

( Ba4tanfı 1 incide) 
blLUken aorıra çık11.ral: caddanla kar· 
ıı k&ldınmma feçmek i.ste:mı,tır. 

BU aırad& cadde Umha olduğu fl:ha 
Slrkccl tan.fmdan Mlr&Uc l'eltm 1889 
numarıılt taksi otomobili birdenbire 
3ntıııo çık&n Hlllll'& ılddene çarpıarı, 
adamcağlu t.ekertelllert altmdıl ıl>rlllr 
leoılfUr. 

Kaaayt a6nıı ve ılKmadan çılcaı1 
halle otomobile dotnı :koomll§la.t, ta. 
kat bu ıırrad& foför derhal arııtMyı 
sUrmUf ,.. ort&daıı kaybolnıu~t.ur. 

Derhal fmda(! otomobili çalml&tak 
kanlar lc;lııde yerde :yatmakta. oıaa 

Hızır CenıLhp!Lf& haatanesrn. bldr • 
nlmıt~· Blr~k yerleri kirX1an Te 

ezilen yaralıya 1ııı.ıtlneı1e aıuell:rat 

yapılmqttr. 

Boğazlar 

lhUyQ.ÇlarJ.Ddan :fazla mal aldıklan 

ALMANY ANIN TEDBiRLERi ı~ıı,tar. Bu nokta da gözönnn . 
Evening Standart gazetesi de, 

alınan bazı haberlere göre Al. 
manyanm ablukayr §iddetlcndir
mek hususunda müttefikler taza
fından verilen kararın tatbikini 
ı:üçleştirmek için tedbir almakQ 
istical gösterdiğini yazmaktadır. 

Ziraat nazın Walter Darret, 
Avrupamn cenubu şarkiaindelri 
memleketlerin A~yay• gıda 
maddeleri, petrol ve iptidai mad.. 
deler ıöndermeğe devam etmele
rini temin için İtalya, Macariıtao 
ve Yugoslavya ziraat nazırlaril~ 
görüşmek lizere Bükreşe gidecek• 
tir. . 

LONDRADA BALKANLl
LARLA MOZAKERELER 

de baltıMurulmalctaclır. Franaız ve 
t.ngwz hUkQmetlcrlıltn ııe!lrlerile ya 
fllCaklan ıörQfmcler bu m-.le S1c 

-
&llkadardır. 

Kuruçeşmede 
.. yangın 

Bir ev tamamen, bir ev 
de kısmen yandı 

KuruçC§ınede bir c,ın tamamen 
dtter bır evin de lıaın:ıicıı yaıım.&alle 

JleUceleneıı. bır ;yuım obrıuttur. 

1 Yanan eT XUruçt!jUU~ Uztruıüe Kir· 

1 
ı.ado ıt0k&A'llıd& uultat lı[a.nıkoza a.. 

1 lttir ve fçındc B lçlka. teı.&eındau 

Londrn, 2 (A.A.) - Yı•g0&1a~ 1 Kurobc-1ıı l.sınl.ılclo biri otumıaktadır 
milli bancası mUdilt muavini .A tcş , e\1n hiı:incl katındaki soba 
Dr. gelin, bir Yugoslav ticaret bOrulımndan çılanlf\ı'.t'. Çatıya yakın 

(B t t 1 
• . • ) heyctile birlikte Londraya gdmif olan borular rtuarak kuruJnf tahta.. 

•f ara 1 ınc..- l 'l' üm il" S' E d kal d .. k b 
1 

· ;ı;· • ve ngı ız m "9 t ır re c- lan tutu,ıurmuı ve ateı lıird.:ıblte 
'dd7 end geçmhcsbınıl ·~ u ettı .. ını rick Leithre9s ile görüıtmUıtüt. bfttQn evt 8&rnuftır. 
ı ıa c en a er erın tamamen y ı d ı · · ıı as 

1 
ld ~ ı·h · 1 ugos avyamn Lon ra e ~ısı, u N~~n sonra röriJlen yaısgm " & 

ıkstıaz 0bildu~~11 sakat 1d~ettar kay- t görüşme esnasında hazır bulun. leY~r ı~i~ kaldıktan aıonra it.taiy; 
na n ırı mc e ır. -mu1hır. ye blldlrilmif ve itfaiye gelinceye ka-

Montl'ö mulaıvelesin'n, butün 
ikitlı!ri Türkiycnifi bitaraf kaldı. 
ğt her hangi bir harpte hiç bir 
mllJctin hatp gemilerini ~rıak
kaledefi geçirmek hakkını haiz 
olmadığını kabule mef!bur cttii!i •• 
aynı kaynaktan bilhassa kaydedil· 
mektedir. Mullur mukavele 
münderccatına göre, Türkiye mu. 
harip olduğu takdirde, harp ge
milerinin Boğazlardan geçmesine 
müsaade kararını vermek hakkı 
yalnız kendisine aittir. Böyle bir 
müsaadeyi ise ancak istisnai hal
lerde yani kendisini doirudan 
doğruya bir tehdide maruz ad. 
dettiği takdirde verebilir. 

Fakat öğrenitmi~tir ki. mUtte· 
fikler Türkiycye halen doğrudan 
doğruya tehlikcyt maruz bulun· 
du~untı beyan etmesini telkin ct
memi~lerdir. 

Bu görütmede ablukanm te- dar ev eıyıı.la.rile beraber tamamen 
sirleri mevzuu bahıolmuştur. Yu· yanmı tır. 
goslav murahhası, memleketinin 1çlndckller uykuda. olduklarından 
halihazırda muhtaç olduğu mal- ynrıgını pek geç haber n!mı§la.r \"e 

lan ithal etmekte teıadi.ıf tyJe.. ancü r ecn kıyateuıe ktndlkrtm stJç 
mekte olduğu mükkülittan bah- flurtarabllml~ıcrıtlr • .Bıı aırada at.cf 
sctmiştir. blU§lktekl eve geçmlf n - ye_ 

Alman haberlere 1töre ingilte. utm ltiaJye bu ev kJ3111e1ı yaııdı&ı 
re ile YugoslaYya iki memleket tıalde ateıt tn.ondl'rmil§tUr. 
arasmdaki mübadelelerin haeınını Tamamen yaıuı.n nfn 1000 ve kıs. 
arttırmak maksadile birtakuu iti· men ya:ıanm 2000 liraya ıılgortıı.ıı 

laflar akdetmek için hazırlıklarda otduğU arılıtfılmlJUt. 
bulunmaktadır. 

Pek yakında Londraya bir Ro• 
men ticaret heyetinin de geleceği 
ve Balkanlardak İngiliz mUmes
sillcrinin Londrada toplanacklan 
da göz önUne alınmca, 1ngiltere
nin yaptığı ticaret müzakereleri
ne mUttdikler tarafından Doğu -
Cenup Avrupasında yapılmak iL 
zere oln.'l tiddetli diplömıttik ra· 
aliyctin bir tezahilrti olarak bak-
mak icabedeeektir. 

Paris muallim mektebi 
müdürü aeldi 

rarıı J.lualllm Mektebi mQdUrU 
proruar Sldel tnıgtınld1 .empıaıı ıks. 
preaue ,e1u1mı.ze gelmlfUr. Fıımm: 

pröf~rn Jcmdidl8 glıt12,leıl blr ınu .. 
harrlrim.izo §Unları ıııaylcmıUr ; 

··- Harbe ratmcn Fraı:ı:mtıa m k
ı..tıpıcrtıı. bepsl ııçık ve narm111 t:tr ııaı. 

~-
Frııruıada TUrl.1er ha.klund& bOyUk 

I\:üçUkpazardan Tophaneye doğ- <lo ınOlilm lllr k~mı orta tıı.h!rll çağın_ 
nı yollandık. Giderken knzıjmuza dıı.kl Çek g~nçl~rind~n mUrekktp 67 
1:ıJr lmmet da.ha. ~ıktr. Abdllrrah _ kl~tllk bii' mutteeı. kattıe.l g'elmıour. yaprJmı 
man. Bu da Yusut dbi ~roln satr- Bunlar yarm Toroa tksprütlt Suttye- nam~iz kısa hizmetltlerin ı ma. I tUr. Birkaç gUn evvel topl&Dan 
Yordu •8 ~1."le Y~uf gibi suç üs- Y• hareket edeeeklerdir. yıs 940 ta yedek 9Ubay okuluna yUk~k barb meclialn!n kt.rt.r1an, 

4:0k arzu ediyoruz. Muallim mektebi -
ınl3dau. yeUJtn birçok &açler Suriyo
de vulieı.riDl lt& etmekte41r. JiSı,ill -

&arı •önn•k ü.Mn yanza SUrl1919 
har9ket ~aım. I>öDütt. IUMl 
mellllekaUımde dahe. t&Ma kalarak 
Tllrk kUltUr hayatını tetkik etme'e 
çnlı ııncağım.'' 

iilnde )"lı!ıafandt. Şimdiye kadar böyle fehı1mladen !!'önderilcek!erinden hemen şu - İn)tllu bahrJye nazın Ç~rçilln aon 
Kisa blr istirahat ı:c;;lp giıkn Çek gaıı.umuert 2000 ıtt- beye mUracaatla muamelelerini nutku buna dclilet ctıneJttcdJr. 

·Laııwuı.aa.--ı..a:12.m.ıl.lt...i.4i.<1...1Cittı.i.--J..lll1 :ı.l __ımn;ı!!!ltn:m!.luut.!!!tır~.-------~-\'8.' n ·ıru1 oh1nur. H e r Re ·den C\'\'Cl ablııkn ııiddctlcn-
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Yeni~ 
hır Frm1sız 

~-. koıniği 
~t..cı ik 
lltt\}i erı. aktör olan 

b aırıernaya 
~iladı 

Cin Harlunun 
benzeri olmak 
On senedir figüranlık 

yapan bir kadını 
yıldız yaptı 

An Sotern 

1 

Bofü-udd!m yatılıyor: 
Yedi yaşlarmda sevimli bJr m 

sahneye çıktı ve 5arkı söylemeğe 
başladL Fakat birden salona 
göz gezdirdi, ayağıyla yere vurdu 
ve şarkıyı bırakarak bağırdı : 

- Hayır, bayır! Ben bu kadar 
az dinleyici karşısında şarkı söyle. 
riın. Salonda pek az seyirci var! 

Sonradan An Sotern (Ann Sot
bern) ismiyle sinema artlırt.1 olan 
genç kız işte sahneye llk defa böy
le çıkmıştı. 

Fakat bu kadar iddiaklr olınası
na rnğmen An Soter:ne Bi:ıeına ha
valında evvela yıldızı hiç gUlmedi. 
11k bli)ilk rolilnU ancak birkaç ay 
evvel ve M. G. M. şirketinde on 
sene figliranlık yaptıktan sonra a
labildl M. G. M. şirketi "Masie,, 
isimli bir film çevirocektl. Şirketin 
erkanı bıı h·lmde ha.ş rolü yapacak 
artisti bulamıyorlar ve ik.ido bir
de= 

- Ah: diye söyleniyorlardı. Za
vallı C'in Harlu (Jean Harlow) öl
meseydi, bu rol onun için h..:,lmiş 
kaftandı. 

Birkaç gUn llônra direktörlerden 
biri stlidyoda An Soterni gördü ve 
hemen k~up arkada.şlan:ııa mlljde 
verdi: 

- Gelin. gelin! Yen! bir Cin 
Ha.rlu buldum. • 

Yarxm saat sonra §lrketln direk
törler meclL~i toplandı ve An So. 
tern fevkalAde bir mukavele ne 
yıldızlık mertebe!hıe yUkeeltlldl. 

Şimdi vaktiyle Cin Harlu için 
ya.zılrp da kullıınılams.nuıt ne kadar 
senaryo varsa çıka.nlara!c An So
tern için yen!l~tlrllmekW!r, 

ZAYİ 

935 senesinde Fatih 11 inci 
mektebinin 4 üncü sınıfından al· 
dığmı (Belge) yi zayi ettim, ye
nisini çıkartacağımdan eskisinin 
hükrr.il yoktur. 

Fatih Haydar eac-.:ieıi No. 42 
Abdullah; (14595) 

H A B E R - Ak1am Postası 

-~11 -
Kendisini müdafaa etmek istiyen Mist-ar Cuppy. 
nin elleri ancak çenesine kadar l:.atkaoiımişti ki, 

lamba da sarı saçlı, beyaz kafasına yapışmıştı 

"- Size şimdi üçüncü defa ola. 
rak soruyor'Jm, Bay Chiba~-ı tam 
yor mu:;unuz· Bizim sana bunu 
isbat edeceğimize emin olabilir
sin.,, 

Sekunai şimdi daha ziyade kork· 
m'Jştu. Bu adamı daha ziyade kız 
ciırmak i~.temiyordu ve "tanrrun .. 
derse adamın büsbütün hiddetle -

aldım!., Kiku bu söıleıi ba~. 
rak koşuyordu. Öyle ki Gelincik 
çiçeği ona yeti~şti. 

"- Yajiamaya rast geldim. 
Tesadüfen sokakta. .. buraya ge:e. 
atini söyledi. Hem şimdiye ka. 
dar da gelmeli idi-,, 
"- Bu zat bir tanıdık mı, yok

sa babanızın bir dostu mu? Ya. 
n"':eğinl ve "tamm.ryonını., derse hut iş adamı mı?,, 
ad~cağızı hiddetlendirmiyeceği. Kiku gülmekten katılıyordu. 
ni zannedi>·ordu. Bunun iç;n kı- Ne tuhaf şey, iş adamı .... Yajiama 
saca: babasının hademesi idi. Onun 

"- Hayrri,, cevabını verdi. paketlerini taşıyor, şuraya bura. 
"- Hayır mı, bu ne demek! ya koşuyordu. O §imdi "Mavi • 

Yani siz bunu tanıdığınızı itiraf Ejder" otelinde çalısryordu. ls· 
mı etmek istiyorsunuz?., Sekunai higa bunu işitince: 
selameti "evet., demekte zannetti "- Kiku San, bu güzel bir ha.-
ve "evet,. dedi. vadis,, dedi "bu küçük bize her 
"- Bu adanıJ ne vakittenberi halde yardım edecektir!,. 

tanıyorsunuz?., Bu sualin karşı. Dışarıda. eofada telefon çalını)
smda Sekunai şaşırmı~ kalmıştı. tı. Gelincikçiçeği özürler dileyerek 
Onun korkusu şimdi cevap ve. bunlardan ayrıldı ve pek Çok af 
rirse acaba nasıl cevap vermeli i. diledi·- Fakat lshiganın da 1'iku 
di ki, bu beyaz şeytan kızmasın ile konuşacakları olduğundan bu 
ve hiddetlenmesin. O en münasi- telefon meselesi omm ho~una git. 
bini tebe$üm f tmekte buldu ve mişti. 
te~üın etti. Bu hareket Mist.er Hele bu Bay fshiga ne tuhaf 
Cuppy'yi daha çok kızdırdı, r.aten bir adamdı'? O herhalde küçücük 
o bu tebessOmleri görmek bile is. J bir Geishanın ifinünil nasıl ıeçir
Wni:,.ordu. Sf>Jmııai'nin tehessümö.i 

1 dığini bilmek istiyordu. 
onunla alay edildiği zannını ver - Küçük Kiku San da elinin bir 
di· l\1ister Cuppy iskemlesinden parrr.ağır.ı burnunun ucuna değ • 
bağııa ağıra fırladı \C bo)lu bo. dırdi ... oh, bir Gcisha'run ne kadar 
}'unca yükse!di. çok işleri vardı... Evvelemirde 

" - Biraz dddi hareket ederse- mektepte neler ne!er öğrenmeliy
niz çok iyi etmiş olursunuz! Sırıt. di? ôyle şeyler ki, taşradan gelen 
mannl Yalanlannızla beni kan- bir kızcağız bunların isimlerini bi. 
dırmak mı istiyorsunuz?,, Mister le evvelce hiç işitmemişti· Ders 
Cuppy bu sözleri pek ciddi olarak programını Kiku daima cebin. 
söylemişti. Ve şahide de dikkatli de taşıyordu. Mesel! eski ve milli 
dikkatli baktyordu. danslar, yeni ve modem danslar, 

Sekunai'nin yüzünde hakikaten 1 müzik, şarkı, resim yapmak, gü. 
bir tebessüm eseri kalmamıştı, fa. :ıel yazı ) azmak, mü.1<a.leme, çiçek 
kat 'bu çehre şimdi tamamile baş- demetleri yapına1', çay ikram e~ 
ka bir şekil almıştı. Mister Cup. mek, tarih, ingiliıce, terbiye, adabı 
py söze devam etti: muaşeret, çoğrafya .... dersleri •. .ı 
"- Evet, s.ına söylüyorum, bu lşt.e, bir Geisha diploması ala. 

pis yalanlardan vazgeç!,. Ve bu bilmek için de sonunda bütün bu 
anda da Mister Cuppy'nin yumru derslerden bir de imtihan \-ardı· 
lu masanın üstüne inmişti. Kiku San bu diplomayi alıncaya 

Şahit Sekunai'nin vücudu ileri kadar, kimbilir Japonyaya kaç de. 
geri hareket etti. Bu beyaz şeytan falar kar yağacaktı. Fakat, Kiku 
ona iki defa yalancı demişti. Göz- elinden geldiği kadar çalışıyordu. 
terinde, bakış1arında büyük bir Ve Gelincikçiçeği de ona çok yar
değişiklik olmuştu. Sekunai bir dım ediyordu. 
yalancı, hayır, bu hakareti Seku. l shiga Kiku'nun çahşka:nlığıru 
nai katiyen hazmedemezdi. Se- takdir edercesine başını sallamış • 
kunai'nin göz bebekleri dönmüştü· tı. Ishiga, Kiku'nun pek az zaman 
Gözlerinin yalnız akı görünüyor. zarfında mükemmel bir Geisha o. 
du. lacağından emindi. 

Mh•ter Cuppy bu deği~ikliğin işte şimdi Yajiama da grlınişti. 
farkına varmaım~tı. Gerçi lshi.ga Yajiama'nm üstünde koyu yeşil 
farkına varmışb amma, işte işten renkte bir uşak elbisesi vardı. Ç-eh 
geçmişti. Aşağıya doğru eğilen resi mehtapta top gibi yuvarlaktı· 
Sekunai birdenbire boylu boyun. ve saçları da bol bol pomat koku. 
ca yükselmi~ti. Eli ma~anın üs. lo·ordu. O zabıta memurunu mem
tünde duran ağır bakır l!mbanm nuniyetle bayının emri üzerine 
ayağını yakalamıştı... Kendisini gittiği bütün yerlere götürmeye 
müdafaa etmek i~tiyen Mi~ter hazırdı. Buraların adreslerinin 

Cuppy'nin elleri ancak çenesine hepsini o pekAl~ hatırlıyordu· Za. 
kadar kalkabilmişti ki, bu sırada ten bunlar da çok değildi. Yajia • 
lfunba da san saçlı, be}·az adamın ma uyku sersemine benziyordu •. 
kafagına yapışmıştı. belki de daha ıiyade sersem ola • 

lshiga Sekunai'nin kolunu tu - caktı, eğer !<arşısmda bir zabıta 
tunca, bunda artık bir mukavemet memuru bulunmasaydi! Fakat 
bir kuvvet kalmamıştı. Sckunai lshiaganm gözünde Yajiama ser
heyecanmdan yere düşmüstü· Çeh. sem değildi, he!e Kiku'nun gözün. 
resi kül rengini alını~ gözleri de Meta en büyük bir film kahra· 
sönmüştü. Sekunai birdenbire bir manı gibi idi. Her ikisinin de göz. 
çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlama- terinde bu genç adam Meta sema-
ğa başladı. dan yere inmiş bir mele.ktl. 

* * • Mister Cuppy yaralarını tedavi 
ettirdikten sonra Londraya avdet 
etmişti. O Tokyoda birçok şevleri 
feda etmişti. i stikbalinin plAn. 

ları. ~efi ve vazifesi ... Hep ora
da kalmıştı. Yalnız alnından, sol 
ka~r:un yanından çenesine kadar 
giden yara, izini beraber götür. 
müştü. 

Sekunai dört sene hapse mah • 

* • * 
••- Abunat, Abunat... Dikkat, 

------------1 ktlm edilmişti· Her ikisi de bu me. 

dikkati" diye Rikşa)i çeken adam 
hem bağırıyor ve hem de zilini 
çalıyordu. Ayaklarındaki hasırdan 
papuç!ar ayni ritmile yol üstünde 
hareket ediyor, ara sıra da sağ bi. 
leğine bağlı ;pek bir mexdille yU. 
zünün terini siliyordu· lshiga göz. 
lerini Rikşayı çeken bu i· nsan 
hayvanın hasır san şapkasına dik 
mişti. Dudaklarında gayri ihtiyart 
bir isim dolaşıyordu. Bu isim de 
Ichitaro Hr.segava idi. Bu adamın 
yanında Ryutaro Chiba ikamet 
etmi§ti. 

ZATİ - İstanbul liman dairesinden 
aldı!ıım 7 ;201 numaralı Uman cUz -
danımı zayi ettim. Yenisini çıkaraca
ğımdan. eskisinin bUkmU yoktur. 

Haflm oflu Ali Ruıa Vwnay. 
1"5H 

selenin neden çıktığını bilmiyor
lardı. Her ikisi de yanılmışlar, bir 
birluini anlamamt;lardı. 

KANDA'DAKt EV 
.. _ tshiga, tshlga bir hat>. .(D....mnr) 

• 

1HJ11cave 

Çıldıı a~ 
kasadar 

Nuri Şaşmaz ça:ıro,ı: 
- l3ay Ahmet Kaşkavaloğlu. •• 
Çekin sahibi olan uzun boylu, 

somurt.kan tavırlı adam parasmı 

almak üzere yakla§ınca da kaaa -
dar muhayyel bir tüfeği omuzlı
yara.k bağırdı: 

- Dan... Dan ..• Av mevsimi 
geldi! 

Sonra bir avuç para alarak uzun 
boylu somurtkan adamın yüzUne 
&tıp ilAve etti: 

...__ Ben karga avlıyorum, tane
sine on kurl.1§ veriyorlar! 

Bu sahnenin phitleri h!di.seyt 
garib bulmakta tereddll.t etmedi
ler. Bir banka veznedarmm mil§
teı-ilerl para bombardımanına tut
mMJ o uunana kadar görlllm\lş, 

lşitllmjş ııey değildi Orada bulu
nanlardan birkaç keskin zekA sa
hibi veznedarm oynattığı teehlsini 
koydu. 

Banka direktörilne haber veril· 
dl. 

Nuri Şaşmaz bu srra.da avcılığı 
bırakmıştı. Cebinden b!.n llnı!Ilc 
blr Jı:!ğıda ısanlmı§ bir aa.ndviç çı· 
kararak bir~ lokmada iştlha ile 
yedi. Sonra aand~ln sanldığı ko. 
yu em.tun rengi kAğıda bir kib
rit çaltar&k bununla clgaraamJ 
yaktı. 

Df.rektl5r nef• nefeee celmıtti. 

1 

Ş i FA 
Bulmuş 

A G R 1 
Bay J. O. C. Yazıyor 

Ekseriya okuyoruz. Tedavi g 
ren il!içlar varmış fakat. AL 
COCK vakısından bahse-diline 
lrat'iycn mübalağa değildir. Bi 
ıat akşam tatbik ettiği b" 
ALLCOCK yakısı. bir gece zar, 
fında tesirini göstererek ve d 
vamh stcaklık tevlit ederek ağ 
van mahalli teskin etmiştir. 

A LLCOCK, Romatizma. Lu 
bago, Siyatik, delikli ALLCOC~ 
vakılariyle şifavap olmuşlardır. 

ALLCOCK yakılarının tevlil 
ettiği sıhht ııcakltk, OTOMATt 
BİR MASAJ gibi hemen a~rıvat 
verin etrafını kaplar. ALLCOCJI 
yakılarındaki Kırmm daire •l 
Kartal resimli markasına dikkı 
ediniz. Eczanelerde 27 buç 
kuru,tur. 

2.4.940 Salı 

Yanma yaklqa.n bir hademe Nu
ri Şaşmaznı kendfııine blru evvel 
beıı yU.z Ura verip bununla c;.iko
lata aldmnağa yollamak btediğinl 
söyledi. Direktör daha ne olduğu
nu iyice aıılıyamada.n llitfyar bir 
k.:ı.dm g:Şeye yak~ para aldı- 12,30 Program ve memlek~ 
tı mada. :uıa ver'Jen iki tane yib ıaat ayan, 12,35 Ajana •e met~ 
liralığı iade ettl. oroloji haberleri, 12,50 Müzi 

Kasa.darm c;:ıldı:rdığma ~phe K4ıdınlar koro heyeti tarafınd 
yoktu.. !çeri ıtrmektc.n lcork.o.ra.k halk türküleri programı Sadi Y~ 
dl.rektör ona dışarıya çı:kmasmı 

1 
ver Ataman ve San Recep rcf 

kemıü.J nezaket ,.e müllycmetle katile. 13.30 • 14 M!lzik: Karışı 
wyJe<li. Nuri Şa.şmaz direktaril hafif milzik. 18 Program ve me 
komik Lorel şeklinde gördilğU iı;ln leket saat ayan, 18,5 Müzik: B 
kahkahadan kmlryor, onun rlcala- konçerto (Pl.), 18,40 Konuşma 
rmı anlamıyordu. (Çiftçinin pati), 18,55 Serbe 

Nihayet l)Vli.s çağtrıldr, bJn m~- ıaat. 19,10 Me~lc!ı:et saat aya 
ktllltla kasadar dışan çika.rıldt. ajans ve mcteorolcji haberle 

Bu sırada kaaadann karısına da 19,30 Mü:ı:ik: Ankara radyos 
tel!ltonla haber verllm'ştl. Kadm- küme ıeı ve 18% heyet idare ede 
eagız kan ter içinde geldi. Koca- Mcaut Cemil. 20,15 ıı:oncş:n 
emm o zamana kadar akıl tahta- {tktısat ve hukuk saati), 20,3 
lımnd& hiçbir ekııikllk veya çat- MUzik: F:ısıl Heyeti, 2 ı.ı S M 
lakltk fatketmedlğini bildirdi. dk: Oda mUziği, 21,35 Müd 

DlrektörUn burnundan d~ bin KUçlik orkestra, 22.15 Memlck 
parçaydı. Söylendi: ıaat ayan, ajana haberleri, :ı:ira 

- Koeanrs ban.kaya blr haydut esham, tahvilat, kambiyo, nuku 
çetesi kadar zarar yaptı. borsası (fiyat) . 23.25 _ 23,30 Y 
~ kamının bu ıM5z 1ı:ze. nnk:i proJ?ram ve kapanış. 

tinefsıne dokundu: 

- ~iz nam~u bJr aileyi~ _MY tJ Sabık kMada.n IJÖyle bJr 8UJ 
direktor. Zararı yavaş y&vq öde- ·k 
rtz re : 

• - Sen mJain moruk! dedi. 
- Ay?a, on Ura vererek m1 M.1- Sonra içeriye seslendi: 

yeceksinız. On bin lirayı ~cak bin _ Saniye, senin herif geldi! 
ayda ödiyebllirsiniz. B Saniye Şa..,cmıaz arzı 

Sonra bir bıınka direktörll ol- damay~ Kocasına baktı ve al 
mak sıfatlle çabucak bir ı:f.hnt he-

1 
dl e · 

sa.b yaparak derhal il!ve etti: e~: Şişmanlamış. Göbeğini 
- 83 

1
sl!!Oe 4 ay sonra borcunu- marhanede bUe erltememişler. 

zu ödem ş olurs~n,uz.. kisinden daha berbat! Sen kon 
- Öderiz tabil. ylizUnU görmeğe benlm ta.hamm 

• !Um yok. 
Kapı lSnllnde, pşkm eaokm 

Nuri Şqmazm çıldırmut akıl ka kalın!§ olan Nuri Şaşmua d 
ve afıtlr baatalıkJan müteha.9Sısla- likanlı l!uball bir tavırla 
rmı ve guetelerl eney mel'~l et· verdi: 
ı.t Doktorlar mOnakııı,a ett'ler, bl- _ Sen yokken kamım eanı 
ribirlerlne zrt raporlar verdiler v~ kılmıuıın dive ben onu teselll 
nihayet zavallı kasl\darm hastalı- tim. Şimdi ·bana alıştı. Sen lst~ 
ğmı dedelerinden birinin bir ~:ı;ll diğln yere gidcb!Ursin. E~er 
hastalrk ~erirmiş olması ihtimal!nJ nt başına toplar da dilini tuta 
ileri sürerek ~ln içinden sıyrıldı- sana ayda yüz lira veririz. 
lar. Nuri Şaşmaz inledi: 

Bu esnada Bakrrkay!lnde hava _ Benim paramdan değil 
tebdllt yapmakta olan Nuri Şaş. ·Bayan Saniyenin tesellici.si 
mu doktorların sebeblni lzah ede- sözU tashih ettl: 
nıedfklerl ha.sWığmr onlardan da- - Bankadan ~.aldığın pa.rad 
ha iyt izah edebileceğine kanidl Aklını b~ına almadığın tak 
ama bu izahatı kendisine aaltlama- ise seni ele verlrl%. Bu eef'er 
(':ı ihtiyata muvafık buluyordu. bapirhn;:~·e g1de~1n. 

Nuri, elll sene mUddPtle hfc; - Siz de benimle beraber • 
§aşm&ksrz;m doğru yolu taklp et- dersiniz ama .•• 
tikten eonra kamının teş"ikile iğ- - Biz budala değilJz. .Banka: 
rl yolu tecrfibe etmek arzusuna dan çaldığın paraya dokunma 
ltapılmIŞtı. Defterleri tahrif, dlp olduf;u gibi başka bir banknda 
koçanlarmı yanlış yazmak ~ekllle- ruyor. Saniye tunarha.ne<!en çı 
rl tehlikeli. kan mevcuc'llle kaç - kınca ilk işinin onları aakladı 
ma.ksa bunl:ıi'dan daha tehlikeliydi. yerd~n sıkartmak olduğunu po!" 

Fakat, şUphe ~llmE'k akli\ gel- ıılSyleylverlr. Haydan gelen h 
.mfypcek olan kamma OD bin u~- ı.,rider. Catdığın paradan istifade 
yı testim ettikten sonra deU rotil demez!ln. Senin yerinde ols 
oyntya.ea.k bir ka..~adnra, mahkeme ayda yUz lirayı knbul eder~im. 
!er ne yapabilirdi? Medeni cemi- aylığını da şlrudJ peşin verirh. 
vetler muvazeuP...si2lerl cez,'\landır • - Verin aylığı! 
~a.dıklarma g~re hiçbir ıeyt Maksadı bu yilz lira ile he 
EıUsf sene, gilzel bir bazlrruı bir tabanl'rı alıp kans~yla fı .. :.., 

sabahı, Nuri Şaş:nruı akli ha_,tane- öıdilnnel:~. F:lknt yUz lirayı ~ 
ı.lnden taburcu olarak c;ıktı. HUr- len giderl:cn biraz düşünmek 
rlyet!'le tekrar kavuştuğu için 1 zere girdiği bir meyh uw.r..'<:! d 
memnun, fakat hastaneden çıka- kadeh rakıyı mUteakip kanlı P 
cağı bUdirllmiş olc'uğu halde kan- jesinJ terkcttl. Yaşını almıştı. 
amm kendlıılnJ atmağa gelmemiş şmda kendlıılnl fazla murafa 
olınaema mUtebayyirdi. Hemm kacak bir karısı yoktu. Ayda 
trene Sirkec;den de bir "tomobt- lira ile tek başına gtil gibi ge 
le atl~·nrnk doğruc~ ev!na Mttl. mek nek lltı ı;ıUmldinken ad 
Apartımarun UçUneU katmcla. ~de- ölC:Urllp lhır vaktinde tmıarh 
ti olduğu ıı,.~rl'!, ı.m !ld defa çaldı. de veya hnnishane kö~elerlnde ı 
Geniş omuzlu, kaytan bıyıklı ve 1 rllnınck budalalık olmaz mıydı~ 

;yağlı saçlı bfr delllranh kapryı ~· Nakleden: l'otlııl UBDl!:f 



6 -.... 
Askerı 
Kamus 

Herkese lazım olan 
mühim eser 

Yeni çıktı 

Baş, Diş, Nezle, Romatizma, 
Siyatik ve Kulunç 

ağrılarını geçirir, gripe ve soğuk algınlığına kar· 
!l iyi bir ilaçtır. Günde 2-3 adet alınır. 

Sıhhat Veki.letinin ruhsatını ha.izdir. 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
(ikametgahlarını değiştirmiş olan borçlulara) 

takibe dair DAD A)aktda yuıh bon;lular gö terdiklerl lkametphlarmı t.-rketml3 ve yeni si meçhul bulunmu, oldutuncıan haklarında ~lan&C&k 
yollle tebligat 

Uortlwı un adı Gösterdiği ikametgah 

.N'a.mık (Osm:uı oğlu) Beşiktaş Şenlikdede Aziziye 
Caddesi No. 104: 

Ta.hsin (Hamit) Beyazıt Harikzede sokak 
No. 5 

MclB.hat Gümll§i Kadıköy Mısırlıoğlu Mah-
(İbrahlın kızı) çeşme sokak No. 14 
F..aa.t (Doktor mühen- Gcdikpaşa Azak.zade apar-
dis) tnnanı No. 35 
Yudn (Salamon oğlu) Balat Toptancı sokak No.46 

Sillcyman (Mehmet 
oğlu) 
Süleyman (Mehmet 
oğlu) 
Muk'hilo (Fahri kızı) 

Pangaltı SilAhşor sokak No. 
61 
Pangaltı SilO.hşor Sokak 
No. 61 
Şişli Bomonti Kır aokak 
No. 41 

Rahime (Şevket kızı) Üsküdar İmrahor cad. No. 
55 

Fit.ns.t Pamir (gene- Şişli Bomonti Saman sokak 
ral Bahri kı:?.ı) N'o. 30 

Jorj Yanapulos Beyoğlu Karanlık sokak 
(Dimltri oğlu) No. 6 
Bohor Refall Abuisak Şişli Osmanbey Rumeli cad. 
(YakO oğlu) Rumeli apartmıan No. 1 
J'Xtlı!ıya Aksaray Mcsihpaşa cad. 

Hacer (Canlli K.) 

lrfn:n (Naim kızı) 

Pa.rnnzen Karelin 
Akkozen (Vnrtun 
oğlu) 

No. 8 
Heybellada Ayyıldt~ Cad. 
No. 24 
KUçilkayasofya Mehmet
paşa ca.d. No. 20 
Kunıçeşme ök.-.UrA;ocuk 
sokak No. 16 

Nahne Orbay (Suphl Eren.köy Sa.hrayıcedid 
km) No. 4: 
Talit ÖZCcral (Meh- Fatih Hırka.işerif Kiaeciler 
met :km) Cad. No. 39 

Yegd.ne Binnaz Duru· Fatih Fevzipaşa cad. No. 
u (Vc.:hbl kızı) 110 

],atma Güray (Ab- Sa.raçhanebaşı Horhor cad. 
dullah kızı) No. 150 
Seyldo Yurdoğlu KasmıpS§& Dörlkuyu dere 
(Mehmet kw) boyu sokak No. 15 
lbrahim Doyuran Aksaray Kı:zılminarc Top-
(Tevfik oğlu) rak 80kak No. 21 

Dm.ya. Hesap 
Xo. 

39/263 

39/423 

391509 

39/528 

39/529 

39/540 

39/541 

39/551 

39/554 

39/591 

39/601 

39/604 

39/612 

39/640 

39/642 

39/667 

39/672 

391680 

39/682 

39/697 

391703 

9401755 

No. 

57826 

67369 

4322 

74491 

79850 

8:";985 

85986 

86230 

86366 

92129 

92358 

92371 

1052 

75546 

79695 

87447 

87670 

92596 

92623 

92884 

92924 

90721 

Bortlandığı Aldığı Teıninatm ne olduğu 
tarlh borç 

llra. 

17/12/932 45 Bir çift prrlantalı kilpe 

5/ 21934 15 Bir pırlanta yüzük, bir el-
maslı kol saati 

61 4/938 15 İki adet yirmi beşer liralık 
istikrazı dahili tahvili 

15/ 4/935 40 Bir elmaslı tabaka 

21/ 3/936 05 Bir çüt hurda küpe, bir al
tm yUzük, altı güınUş kaşık 

50 Bir prrlantalı hurda ger. •• 
danlık 

•• 150 İki roza iğne (bir taş yok) 

251 3/937 20 1ki pırlantalı iğne, bir roza 
iğne 

3/ 41937 12 Bir çift roza küpe (hurda) 
bir çift roza ifne bir roza 
bir pırlanta yüzük 

8/ 4/938 37 Bir altm mineli saat (mi
nesi kınk) bir altın hurda 
bilezik 

25/ 4/938 07 Bir roza tek ta.'j yüzUk 

251 4/938 75 Bir pırlanta tek taş Yüzilk 

17/ 6/936 100 Bir adet beşibirlik dört a
det ilci buçukluk 

21/ 6/935 25 Bir çift roza klipe bir altın 
mineli saat 

11/ 3/936 16 Bir çift roza. ktipe 

51 6/937 07 Bir rom tek taı yüzük 

17/ 6/937 00 Bir roza iğne 

9/ 5/938 25 Bir a.lt.ı:n kolye madalyonu 
elına.!lt bir çift altm küpe 
bir altm aikke bir illtm yü
zük blr çift roza kilpe bir 
roza yüzük 

10/ 5/938 25 Bir pırlanta panta.ntif 

25/ 5l938 50 Bir altın sa.at ile kordon 

27/ 5/938 40 Elli beş gram inci 

29/12/937 08 Bir çift roza kilpo 

Takibe ba.,_ 
lam.ak için 
yapılan he-

sa.p ta.rihl 

10/ 8/939 

17/10/939 

11/12/939 

11/12/939 

,, 

.. 

., 

" 
,, 

,. 

" 
.. 

17/ 1/940 

•• 
,, 

" 

,, 

" 

" 
" 

" 
ti 2/040 

Jşbu 
hesap 

tarihine 
göre 
borç 
mlktan 
Lira K. 

22.83 

11.11 

14.84 

29.00 

04.99 

54.20 

54.22 

23.39 

l 1.78 

39.45 

08.39 

89.07 

78.93 

23.20 

14.65 

06.93 

09.18 

26.69 

29.84 

59.49 

39.13 

10.31 

Yukanda aıruile ialmleri ve aalr ta!aUltı yazılı bulunan her borc;:lu va.desinde borcunu vrrmf'dltf,nden dolayı takibe b&.§lanmak için yapılan hesap ta
rihinde borcun falz, komisyon ve muıırif1le b&ll~. olduğıı miktar kendilerine alt ınrada gfüıtrrilml!ltlr. Her borçlu yazılı borcunu vermı>diğindcn 3202 No. 
ıu kanun mucibince lıaklcmda. sandıkça taktbe başlanmak U:ı!ere tanzim olunan ihbarname borçlıınun muka\'elene.mP.de göstt'rmlıı oldı1ğu lkam .. tg!h& gcin· 
derllm!§ lae do tııbu ikametglhı değl§tJrdlğt anlft§ılmrı "-e yapılan tahkikat& rağmen nerede olduğu da öğrenilemediğinden lhbarnam., kendUrlne tebliğ 
cdllme~Ur. Bu ecbeple illnen tebligat& lUzum gör11JmUı:ıtUr. Yukanda isimlt'ri yazılı her bo~lıınun lııbu llln tarihlndı>n itibaren bir ay içinde borcu
nu ödem~l IAzımdır. A.k8i takdirde verdiği rehin mezkOr kanun hUkmUne tevfikan aat.ılmttk llzerc Sa.ndığmıızca doğrudan doğruya hakkmda takip 
ynpılacaktn-. Bu husus lshnlerl yazılı borçlular taratmdan bilinmek ve her bitine ayn ayn ihbarname tebliğ maka.mma b.lm olmak üzere nıuı olunur. 

Sayın müşterilerimize MüJDE: -
&brk ŞA!ILI ve yanan ATA ATABEK mııpzaıundaJd fanil&. TRiKO

TAJ, çaın.~ır. vesnlr TUHAFiYE ~ltlerfınlz.1 ayni sırada ııabık Tayya

re pl.)'llngn mUdllrtyett blnumm sat tarafında "7.2 No. da bulabi111"9lniz.. 

HAYRIKO~UNCU ......................................... 

Ankara Caddesinin en işlek yerinde 

Ki a ık dükkan 
Vak11 ıı/i atbaası ıdaresine müracaat 

(2~7) 

Maarif Vekilliğinden: 
1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan tallmatnameye göre orta 

ticaret okullarmm 3 Uncu, 4 Uncu ve Ticaret Liselerinin ~ inci, ve 6 ncı 
emı!lan için 4 elitten mUte§ekkll bir "Mal Bilgisi'' kitabı yazılması mUııaba 
kaya konulmu§tur. 

2 - Mil.sa.baka mUddeU U_4-1940 tarihinden b&.§lamak ve 14-2.1941 
cuma gUnU akpmı bitmek Uzcre on aydır. 

3 - lfllaabakaya l§tlrlko karar verenler 14-11-1940 pcrııenbe gUnU sa.at 
17,30 a kadar bir dUekçe ile Maarif VekiUiğf:ıe mUracaat ederek bu mUsa· 
bakaya girecekler defterine adlarını yaZdırarak bir numara alacaklardır. 

Müsabakaya girenlerin yazdıktan kitapları 14_2-19H cuma gUnU ak§amı 
saat li,30 a kadar Manrit Vekllllği Neorlyat MildUr!Uğüne teslim etmeleri 
§arttır. 

4. - Müsabakada blrinclliği kazanan kitap seriıııl Uç yıl ıUre ile okul. 
larda okutulacak ve mUellltıne her yıl için 2600 lira telif hakkı \'erilecekUr. 
tkincl ı:ıkan kitap ıerlsinl yazana bir defaya mahsus olmak Uzerc birincinin 
mUelll!ine verilenin blr yıllığı mUkA!at olarak verllecekUr. 

:S - MUaabakaya glreceklerJn eserlerini Uçer nilıha olmak üzere makine 
ile ve kAğıtların yalnız birer yüzUne yazılmt§ ol&rak Maarif Vekilliği Neıı· 
rlyat MUdUrlUğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya. göndermeleri JA. 
zımdır. Kitaba konulacak resim, ıekU, ~kler vesairenin uıllarmm yal
nız bu nllı!ıhalardan birine ve yerlerine konutmuı bulµnnıa.aı kAfldlr. MU
aabakaya baaılmııı bir kitapla girenler de kltabm Uç nllı!ıhasmı verecek veya 
göndereceklerdir. 

6 - MUsabab.ya girenlerin eser mUsveddelerlle birlikte, eserleri kabul 
edildiği takdirde eıscrlerlnl illn edilen teli! hakkı mukabilinde ve her tUrlU 
tasarruf hakkından VD.T. geçerek Maarlt Vekllllğine Uç yıllık bir devre için 
terk ettiklerini ve kitabın o devre içindeki her bamlıııınm aon tashihlerlnln 
kendileri veya kendi me.t'ullyetlerl altmda. ta~ edecekleri diğer bir zat 
taratmdaiı yapılacağını gösterir Noterlikten taadlkll bir taahhUt ~nedi ver
meleri de ~ zımdır. 

7 -H: t ıplnrdn bulunmaaı IA.zmıgelen pedagojlk ve teknik vasırınrı göa_ 
teren ~artname ile Noterliğe taııdlk ettirilecek taahhUt senedinin formUIU 
Maarlt Vekllllği Ne§rlyat MUdUrlUgilnden alınabilir. Mektupla isteyenlerin 
btr kuru§luk posta pulunu da blrllkt.e göndermeleri fcabeder. (1148) (1879) .. 
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~-------------------Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat BankııSl 
Kurulu§ Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lira'' 
Şube ve Ajans adedi: 265 ~ 

Z• .. . .. h . b k Jelt ıraı ve tıcarı er neva an a muaıne 

Para biriktirenlere 28,800 Li'8 

ikramiye Verivo~ 
Ziraat Banknsmda kumbaralı vo lhbar"'17. ta'!>ıırrtı~._ıl~ 
rmda en az 50 IJrfüu bulunanlara scn~le 4 tıel~ı.t·•~td· 

kur'a ile aşağıdaki pUlna göre ikramiye dağıt• ,,,.. 
' Adet 1.000 Liralık 4.000 .. 
' liOO 2.000 ,, 
4 250 

" LOOO ,, 
40 100 .. 4.000 ,, 

100 6C'I 5.000 ,, 
120 40 4.800 .. 
160 ıo uoo de 

ıçlll"', 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sen~ırde <I 

liradan aşağı dlişmlyenlere ikramiye çıktığı tal<. l :fj.~ 
fazlaslyle verilecektir. Kuralar senede 4 defa~1'ııeee 
1 Blrlnclk!nun, ı Mart ve 1 Haziran tarihlerinde C"""f 

ıstanbul Beled 
ı ı a n ı a r ı "' ~ 

y• oÇ1 ,.,,ıı 
İtfaiye mUdUrlilğü için lUzum olan 300 kilo bakl renk ııcı ıeıtr ıJ' 

me ıruretlle satın alınacaktır. Tahmin bedeli 780 lira ve. !11'1<ıııcf1l~ 
lira 50 kuru~tur. Şartntımo zabıt ve muamelAt mUdUrJUğU 1 eıı 

0
) 

1 ~~ ~ rUlecektir. hale 1~/4/040 pazartesi günU saat 14 te \'O oıı' 
yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz: veya ıneJttupl~ıJll eııc 
~"''" odas< v"lkolarilo ihale gUnU muayyen ..,ıoo d ,/. 
bulunmaları. (2456) ~ ~ 

• .••• .-..... .. .......... , "J-~ ·~_.,..,_ ~· ~ • - .. 
VA K 1 T matbB:a;! 
Kitap kısmını gell 1~ 1 
tanzim edip açmış 1 

b sar· 
Kitap, mecmua, gazete . 3 fır· 
Tabiler namına diz2'i iı;lert 8 ----·-


