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Beyaz pclerfnlcrle karlar araınnıla ::b:lcnml~ bir Fin kf'şlf kolu ••• 

(So\'yet • Fin harbine dair t<>lı;raflar 3 nt'ü sa;rfamızdıulır.) 

Lcınclra, 10 - Amerika Cum. 
. i hurt'Cisi RU%Telt, Hariciye rnU.. 
1 tefUI Summer Veles'in İtalya, 

Fransa. tngiltere ve Almanyaü 
bU memleketlerin vaziyeti etn. 
f mda tetkikler yapmak üzere 
Avrupa.ya gönderileuğini bildir. 
mittir. Bununla beraber mu.te. 
tar hiç bir mesajı hamil bulun. 

mıyacak, yanında kimse bulutlımJ
yacak, hiç bir teklif ileri ailrme
ye<:ek ve ziyaret ettiği memle. 
Rtlcr arasında hiç bir t&vat11Ut 
teıebbiliıünde bulunmıyacak Ye 

hiç bir taahhüde giripneyecek -
tir. Ancak kendisine ban tekHf. 
ler bildirilirse bunlan dinleye. 
cıektir. (Devum 6 meıda) 

Bira buhranı 
var mı 1 

Dumanlı hava bekliyen
lerin elaneğine yağ 

.. . ı· ' aurmıye ım ..• 
Bira. buhranı vardır diye cıcta.. 

ya çıkan n.,ıyat dunıp d~ ta
zeleniyor. 

İnhisar umum mtldtırltıi1mln 
ıuetelere Terdlğt malGmatm hu .. 
l'8umı okuduk: Bira ucuzlatılJDo. 
ea sarfiyat artmıştır. 

Fabrika en son verlmlle çalııstJ. 
fı halde istenilen miktarı yet:lfti
remiYor. 

Çare! 
Ya fabrllı:ayı gen)eletmek: 1L·• 

Evet, ya "bir fabrikayı" aatmaı
mak ! ... 

İnhlııa.r mUdUrJnftl anladıfmua 
(Denmı 6 ml'ıda) 

Şehirde temizlik 
mücadelesi 

Bir otel ve bir hamam 
piı görüldüğünden aa
hipleri cezalandınldı 
Be~~.ae~• yeniden umıı 

vakaa çıkmamam l;bl pı.u,. karfı 
mQeadeluinl flddetlendlrm!ıtlr. 

Belediyeden aldrfmm m&lQmala 

,ere. temlzllfe 11ay9t ·~ ha· 
1DMDmler Te otelallerd9a lıtr lı:mm. 

Dlll ~ teeblt edllmlf" haklarm
da takibata bqlınm11tır. 

x.reatecllerde laman Bakla JCOr. 
otıuna ait 62-M numaralı Bal otelin· 
de bazı yataklcmn pu ve bitli oldu· 
1\1 g!lrUldUğttnden otelde tcnnt tatht. 
rat yaptml.mlf ve Ahfbl cestaıaıı

dr:nlı:ıuıtır. 

civarındaki abideye 
sefirimiz bir de levha asıtı 

Londra 
ll'mdıklı h•mammm da!dll .,. Jru]. 

lamlaıı peıtemal Te havhdana temia 
nma takıyonµn. Gelibolu yarnna. olmadılı aıılqılımt ve hamamcı tec· 
dasında yatan kahramanlar artık, zlye edilml§Ur. 

edilmediği, sigara içildiği ve bll-

Iclerinde çalışan müstahdeminin 
çoğunun srhhi muayene cüzdan. 
lan ol:r.adığı anlaşılmıştır. 

Bu müesseselere, sinemalar ta. 
(Denmı 6 mcıcJa) 

Londra. 10 - Umumi Harpte 
Çanakkalede harbeden 29 uncu tn. 
giliz fırkası maktulleri için Lon
dra. civarında bir abide vardır. 

Türldyenin Londra sefiri Dr. RUıı
tü Aras dün bu abideye bir Türk 
bayrağı ve bir levha asmıatır. 
Levhada: "Bu bayrak Türk mille
ti tarafından Çanakkalcde ,,erefli 
bir çarpLsmada her iki taraftan 
ına.ktul düşenlere ithaf cdilınigtir., 
yazılıdır. 

Sefir bu münasebetle söylediği 
nutukta demigtir ki: 
"- Kahramanlığı aeveı '" ln

aanlrk tarihinin her devresinde 
kahramanlar yetiştiren TUrk mil -
leti kahramanları daima mefüın1-
yetle takdir etmiştir. Ezell ve • 
bedf an'anesine riayetle kahraman. 
ca harbeden !n~lizlerin hatıra.11mı 
taziz için bu hayrağı getirdim, İn
giliz ve Fransız bayraklarının ya -

Maarif Vekili tetkikle-
rinin neticelerini anlattı 
Universitenin bütün ihtiyaçları temin 
eoılecek, yeni gramer hazırlanıyor 
Maarif Vl:klli Hasan Ali Yücel, 

dün gazetecileri kabul ederek, on 
iki gündenberi şehrimizde Univcr
sitedcn başlıyarak muhtelif maa
rif müesseselerinde yaptığı tetkik 
ve teftişlerden edindiği kanaatleri 
ve ald:ğı n<?ticeleri anl:ttmıştır. 

Vekil. Ünıversitf'nln lhtivaçl:tn
nı mcvzubalis ederek bu mm mil· 
e5Sesemizin tekamül yolunda oldu
ğunu. bazı noksanların tamamlan· 
mn.,ı için 3 mil.> on lirnvıı ihtiyaç 
hulunduğuııu, bunun da peyderpey 
· ·apılacn~'lnt söylemi§. dilekler a-

rasında bulunan tıb faklllteıd ıtaj 
müddetinin arttmlacatmı, tınlver
sitenin şimdiye kadar 224 deni • 
nin kitabları tamamen basılmıı ol
duğunu. 36 dersin kitablarmın 

kısmen basılmıl} ve tamamlanmak· 
ta olduğunu, 14 ders kitabının ya. 
ztlmış bulunduğunu ve 36 denıln 
de kitabı olmadığını bildinniotir. 
Kua b{r müddet içinde bUttln bu 
lrltabları:ı hazırlanacağını aöyll. 
yen Vf'kil hundan sonra, ll:ıe ft 

orta okul kilablarmd&n mUddetle-
(Deftllll 6 mesda) 

yekdiğcrile döğüşmeyi düşünmU - Bwilardan bqka umumJ.Tetle p!& 
yorlar, ''Biribirimfaden ayrılmıya • maddeleri aahcııan ve bllhuu flrm
cağız., diyorlar. Yaş~ın Türk - lardakl teftl§ler de arttmlmıfbl'. 
İngiliz • Fransız dostluğu... Nok!an ve eUketahı ekmek. '9mlf 

Merasimde garnizon kumanda - ' veaalre •atan H emat yakalammı· 
m, Fransız sefareti erkaru, Çanalt-ı tır. 
kalede kumandanlık eden gene- 10715 kilo noltıwı ekmek mtıadln 
ral Hamilton bulunmuştur. edllmfgtır. 

iki Alman deniz
altısı batırıldı 

Alman tayyareleri Şimal denizinde 
ingiliz vapurlarına taarruz ettiler 

lngttt4're ıaltllkrlnıll' :nlldafaa ..,_)fan ~4 ~in "4m!maa 
lııglllz ma,.ı..n ••• 

(Yamal~; 
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Yazan: OTERO. (28) Iercüme eden: V. G. 

O gün Baronun eşyalarını karıştınyordum. Bmı
lar rasında, antika oldu ğu anlaşılan bir çekmece 
buldum. Açtım; içinde bir dizi inci çıktı. 

Baron şaşırdı: 
- Kulağından mı? diye sordu. 
Kendimi tutamayıp baronun bu 

aptalca sualine az kalsın güle -
cektim. Fahat kendimi tuttum ve 
roliımil butün zekfunla oymyarak: 

- Hayır, dedim. Operada sıkıl· 
:ı:ruştım· Çıkarıp koynuma koy .. 
muştum ... Düşmüş ... Şimdi ben ne 
yapacağım! 

Yalancıktan ağlamaya başla -
mıştnn. Fakat sahiden gözlerim • 
den yaş akıyordu. Böyle yalan • 
cıktan ağlamasını ben ~k iyi ~ 
cerirdim. Karşımdaki erkeklerin 
çoğu da bunu sahi sanıyor zanne-
derdim. Halbuki sonradan anla • 
dnn: Aşıklarım arasında biraz ze
ki olanlar bu sahte gözyaşlarına 

inanmazlar. fakat inanır gibi gö -
rünürlenniş. Bu da her halde er
keklcrm şövalyelllilerinden biri ola 
cak: Kadının, yalancıktan ağla -
yacak kadar hileye tenezzfil etti -
ğini görünce, kendileri aldanmı~ 

olmııyı tercih ediyorlar, yine ka -
dmm izzetincf sini kırmaktan çe
kiniyorlar. 

Fakat benim baron çok saf bir 
adamca&'Izdı ve operadan çıkarken 
küpelerin kulağımda olduğunu ha· 
tırlamıyacak kadar dalgındı. 

Benim "sahiden" ağladı~ 
görünce yanıma geldi, boynuma 
sarılarak gözyaşlarımı sildi ve: 

- Ağlama sen yavrum, diye 
rslak gBzlerimi öptü. Ben sana da
ha iyisini nlınm... Sabah olsun, 
sana istediğin küpeyi alırım ben.. 

Baron sözünü tuttu ve ertesi 
gün bana binlerce mark değerinde 
bir çift pırlanta küpe aldı .. • 

Fakat, baron Allestrederln bana 
hediye alması için ekseriya böyle 
ağlamaya Ulzum bile yoktu. iste
meme bile kalmaz, kendisi hemen 
her akşam bana bir hediye getirir 
di. 

• ~ r. 
Vlntergartenle olan mukaveiem 

bitmek üzereydi. Kazandıktan 

sonra sarf etmek devrinin yakla~ • 
tığını hissediyordum. Fakat bu 
sefer yanımda canlı bir banka 
varken, çek defterimi taşnnayı 

muvafık bulmuyordum. 
Baronu Monte Karloya gitmek 

için kandırmak da pek zor bir tjK:'J 

olmadı. 
Mukavele bittiği gUn hemen se

yahat hazırhğına başladık ve iki 
gfuı sonra Bcrlinden ver elini 

. Monte Karlo dedik, trene atladık .• 
Monte Ka.rlocla gene, ilk defa 

:Augusto ile, sonra yalnız gelerek 
kaldığım otele indik. Bu sefer ben 
Augusto roh.inde idim ve paraları-
nı demet demet yeşil masanın üs
tünde eritmek Ozere Baronu oraya 
sürükledim. 

Baron Allstreder parasmm hesa· 
bmı bılmiyecek kadar zengindi. 
Fakat ben ona, bir çok şeyler gibi, 
parasının hesabını düşünmesini 
öğrettim. 

Bir akşam aramızda bir hadise 
geçti: 

O gün Baronun eşyalarım ka
rıştırıyordum· Bunlar arasında, 
antıka olduğu anlaşılan bir çek· 
mece buldum. Açtım; içinde bir 
dizi inci çıktı. Baronda bu inci ne 

arıyordu? O inciyi ancak bana ver
mek için alabilirdi. Almıştı da ne
ye vermemişti? 
"Şuna bir oyun olsun,, diye in

cileri boynuma taktım ve akşama 
karşısına öyle çıktım. 

Baron birdenbire bir tuhaf ol· 
du. Rengi uçmuş. gözlerinin ma· 
nası değişnişti. Bir şey söylemek 
istiyor söyliyeniiyor, kızmak isti· 
yor kızamıyor gibiydi. Ben gülü· 
yordum. 

Nihayet, yalvarır gibi bir hal· 
le: 

- Çıkar o inciyi boynundan, 
Nina, derli. 

- Neden? dedim. Sen benim 
için almadın mı bunu? 

- Hayır, dedi· O annemin ya· 
dig!ndır. Biz üç kardeştik. Olüm 
d~e iken boynundan bu in· 
ciyi çıkarmış, ilçe taksim edip he
pimize birer parçasını venni§ti. 
Bunu en mukaddes bir hatıra ola· 
rak saklarım. 

incileri boynumdan almak için 
elini uzatmıştı_ Geri çekildim: 

- Bu gece dursun da yarın çı· 
kam gene çekmecesine koyanın, 

dedim.. 
- Peki, dedl. 
Fakat inciler bir kere benim 

boynuma geçmişti, kolay kolay çı· 
kar mı hiçi Ertesi gün, daha erte
si hep boynwnda kaldı, ta Monte 
Karloda parasız kaldı~ıın bir gün 
birkaç altın franka satıncrya ka· 
dar-· 

Hakikaten, Monte Karlo benim 
Amerikan dolarları gibi Baronun 
san san altınlarını da bir nefeste 
eritmişti. Parasınm hesabını bil· 
miyen Baron bir gUn hesap tut· 
malt zaruretini hissetti. 

Fakat hesabın ucu bir kere altr 
na kaı;mrştı. Düzeltmek kabil de
ğildi. Hergün çeklerle bankadan 
çektiğim paralar Baronun nakid 
parasını geçmi~ de iradının senet· 
leri üzerinden kırılmaya başlan· 

mıştı. 

Gene bir gün Monte Karloda 
elimdeki bütün paraları yeşil ma· 
sa üzerinde ortadan yok etmiştim. 
Otele k~um Barondan para iste
meye. 

Her zaman derhal: 
- Peki, der verirdi. 
Bu sefer: 
-Yok, dedi· 
- Nasıl olur? 
- İşte öyle. Yok. Bitti! 
- Ç.eklerin mi bitti? 
- Çek de bitti, para da bitti. 

Bize buradan arabayı çekmekten 
başka da çare kalmadı. Yarın Ber
line dönüyoruz. 

- Ben Berline gitmiyorum. de· 
elim. Viyanaya gideceğim. 

Baron, son kalan parasını ya· 
n yarıya taksim etti. Yarısile ba· 
na Viyanaya bilet aldı, yansile 
de kendisine Berline. 

••• 
Perim Viyanayı da gezmişti a· 

ma, herhalde orada çok durma· 
rnıştr. Vfyanada ancak bir kaç gün 
kalmak nasip oldu· Çünkü, taliin 
orada karşıma çıkardığı ilk adam 
da gayet zengin bir konttu ama, 
Viyanadan artık bıkmıştı. 

(Devamı var) 

~'°'YMVN s~iMiN 
811.Şı (iZERiNDEJI 
.su;. R A Dı ve 

KAÇ-Dl,,. 

'I 
Ziraat alalı 
fabrikası 

Makine ve zirai ali.t al
mak için Londraya bir 

heyet gitti 
lng'lltere Ue yapılan aon UcarS ve 

tl{Usad1 anJB.§ma neUceaı Ziraat vekA.. 
ıeu tsOO btn 1ngU1z lirası Juyınetıııde 
ziraat. ve mUcadelo &lAt ve edevatı 

mUbayaya karar vermJ§Ur. Bu m&k. 
aaUa kombinalar kurumu mlldUril 
Necatı, Devlet Ziraat i~letmelert ku· 
rumu meclisi fdare reıst Cemilden 
mUtee§kkll bir heyet Londraya hare· 
ket etmi§Ur. 

Heyet aynca pulluk ve dtfer ziraat 
alAtı lmal etmek ve memleket1ınttln 
her tUrlU z1ra1 ihUyaçlarmı k~ıta
mak tl%ere Ankarada kurulacak fab. 
rtkaya alt maldnelerln mUb&yaası 

~tra!mda da temaslarda bulunacaktır. 

ithalat birlikleri 
kuruluyor 

Limitedlere giren tüc- ' 
cardan taahhütname 

almıyor 
lth&la.t llmltet ılrketlerlnlrı hep 

birden lthalflt ·blrllklerl ballne itrafı 
muı.-ıı.tık gOrWmllftlll". Tlcant TCkAle
t1 bu hUBUlta. btr nı.zamnaıne hasrrl~ 
maktndu. • 

I.Jmitedlere giren lthalAtçı " sıı· 
nayicllerden ma1m hariçten mUbaya. 
umd& asgari flyatm tercih olunaca
ğı, en u navıunıa naklolunacağı. 

devletçe g68tcrilecek klr nhıbeUıılr. 

dıııma çılalmıyacağl ve icap ederse 
malm devleUn e.mrlne Amade tutula
catt hakkmd& taahhUtna11\e atmmak• 
tadır. 

Yeni kurulacak blrWdere blltWi 1 t. 
halAt ve ihracat tacirleri glrmeğc 

mecbur tutulacaklardır. 

italya ile ticaret 
anlaşması 

800 milyon liretlik e§ya 
mübadele edilecek 

Bu sabah Parlateıf &'elen haberlere 
gl!re, hllk1lmetlmlzle ltaıya arasuıda 
b1r ticaret anl8.§D18.3I akdi hususunda 
Romada cereyan etmekte olan mllz&· 
kereler bttm1J ve huırlanan anlaşma 
para!• edll.ml§Ur. 
Yakında imzalanacak olan bu an· 

lll§lD&ya gOre, mübadele edilecek eı· 
ya 800 milyon liret kıymettndc ola. 
caktır. ltaıya memlekeUmlzden ytln, 
pamuk. tohum vessire gibi maddeler 
alacak. bunlara mukabil manifatura, 
otomobil ve eskiden Almanyadan cel· 
bedllcn tıbbt ecza verecekUr. 

Belediye 
Halk operetine yardım 

edecek 
Uzun zamandanbert, belediyeden 

ayn bir teşekkUl olarak tomaillerlne 
devam eden Halk OpereU, 6grend1ğl· 
mlze gOre beledlyemlzin hlmayealne 
!&.yık bir te§ekkUl olduğu gıszönUne 
almarak bu teııekkUle yardım edil· 
meye karar verllml§Ur, 

BUyük fedakArlıklan ıcap eden 
bu operet tee§kkUlünUn bugüne kadar 
muntazam btr oek11de temsillerine de
vam edebil~ olmaaı halkın Uyatro
nun bu lmunma gösterdiA'i rağbete 

~aret aayıla.blllr. Fakat bu tc~ltkll· 
lUn kO.r cttığl ıOylenemezdl. Onu de
vam ettiren aebeb, bu teşekkWU ellıı· 
de bulunduraDlarm aanat atkıydı. 

Belediyenin böyle b!.r teşekküle 

yardıma karar ve~ bulunmam §Up
he yok ki çok ycrtndedlr. 

Bu yardım, bu tegekktllllıı noltaan· 
ıaruu tama.mıamaya ve halkm ral· 
betini k&r§ılayabUmesl.ne yarayacak· 
tır. 

F ransadan külliyetli 
manifatura gelecek 

!lY eni anlaıma üzerine bir buçuk milyon liralık 
tütün almak ve Ankarada temaslarda 

bulunmak üzere 

Bu sabah dört kişilik bir Alman 
ticaret heyeti şehrimize geldi 

Almanyaıun cıgara lhUya.cmm yUz. 
de Mlaıeıı1n1 temin eden Remma tab
ıik&ları dirlk~rU V.ngellıı re.lsllğl 

altmd& dört kl§llllt bir heyet bu aa· 
b&hkl Semplon ek.spreafle Berllnden 
,.hrimize ıel.m1ıUr. 

Alman heyeU, Sirked ga.nııda TU· 
tün Llmlted ŞlrkeU KUdUrü Saffet 
Bqtım&r ile b&§l.ıca tütUn ihracat 
mUUMMlerima mUmıeaalllert tara
tmdan k&rıı.la.nm.ıf n doğruca Park· 
otele gttml§tir. 

Yapılan yem anl&fD1&, Atmaııyaya 
ı btr buçuk milyon llralık kadar uıuın 
ihracına lm.kAD vermektedir. Alma· 
cak UltUnler1 gl!rmek ve tıyatıarmı 
tesblt etmek tızere bugtınden iUba· 

j ren plyualanmızd& tıemaaıara gtrt,e. 
cek olan A.l.man be79Uııln relal ven. 
gel, çok ne,.u blr baldı bit muhar
ı1rtmlze fWllan IMSylem.1,tlr: 

04- Tllrldye 11• yenJdm il yapmak 
ve esk1deııbert taıııdıgtmıa bUyUk 
TOrlc lhracatçılarile tekrar Sllril§mek 
lmlclnmı bulduğumwı: lçlıı 1oı1 derece 
memnunuıı. 

Vakla &1lmd1kl aııl&fl'JI& bUUln ihti· 
Y&CI k&rJılamaktaıı uzaktır. Fakat 
bunu daha ıenlf Ucart mtınaaeblUe. 
r1n bir bql&ngıcı olarak telA.kkl edl· 
yoruz. Temutarda bul-X ıçm bu 

İngiltere için alınacak 
tütünler 

MemleketJa:"-"~ faaliyette buluıuuı 
bir Amerikan ttıtUo tlrkeU, Ankam
d& lnglllz heyeUnln yapbğı tetkikat 
ve temaslar neUceainde İngiltere na. 
mm& da tUtUn mUbayaamna memur 
edllml§tir. 

Bu sabahki sis 
Bugtııı abaha k&r§I limanı kapla· 

yan ais tabakası, k15pr1lııllıı aaat dört· 
te açılmuma mani olmuetur. sı.s ... 
at & den <IOllra haf1fledlA'i lçtn vapur. 
lar aeferlerln1 yapabllınl§lerdlr: 

Koçuk Sehir 
H ab erleri 

• Tak:ı1m gaztııosunu i§letec4ık tlr· 
ketin nlza.ınnanıeal hazırlo.nınal<tadır. 
Belediye bu §lrkete yüzde otuz ser· 
maye ile i§Urak edecek ve ka.rm yUz. 
de sekizden tazıasm.ı alacaktır. 

• Ticaret vekllet1 tqkllA.Uandırma 
~kontrolörlllğU Omer Abid hanın& 
t.a§ınınııtrr. 

• DUn de bir çok memleketlere lh· 
racat yapılrruı ve bu arada Japonya. 
ya da rakı gönderllml§Ur. Rakıları· 

mız Japonyad& beğenUmloUr, 
• KUtteflkler TUrk ıUeplerlnl klr&. 

la.mata devam etmektedırler. 1nal 
ıilebl de kiralanmıgtır. Böylece klnı· 
laııan ouepler be§l bulmU§tUr. Bazı!&• 
rı üzerinde de mUzalcereler oımaltta· 
dn'. 

• Kahvecller eıınat ccmlyeUn!n ae. 
nelik kongresi dUn yapılmı§tıT. Yeni 
idare heyeti aec;llml§, mU~ten:k yar· 
dmı te§kllAtma aaaml yardım yapıl· 
muı kArarlaştınım11tır. 

• Beyoğlunda atnemalar, Uyatrolar 
ve nakil vaaıtaıarı emrazı s!ı179 mU· 
cadele heyett taıa.tmdan dezenfekte 
edilmektedir. 

• Kadın hamamlarının çok pis oı. 
duklan görlllmll§, kontrolleri de g1lc; 

husu.ata bir Utl gtıne kadar Ank&raya 
gideceliJ:. Tetkik n g6ı:11ıımeler1m1zl 
tamamlamadan ne kadar tUtUn mil· 
bayaa. edeceğ:lmlzl kestiremem.,, 

Alman beycU, yalnız bir firmaya 
b4glıuım.ıyara.k mubtellt mUesseso
lertmizden tUtUn almak niyetindedir. 
Bu ma.llarm mUhlm bir kısmını Ege 
lUtUnlerl tcııkn edeceği blldlrlllyor, 

Karabük tabrlkalan lçlıı göndert. 
len t.aıılDDll§ 1ngiUz çellk mUhendta
lerlnden R. Martin da bugünkü Sem· 
plan ek.sprealnlD yolcul:ın araamda
dır. 

Bundan ba§ka memlekellm1z.le il 
~rmek fmkAnmı arayan bir ltaı:yan 
tabrtk.aWril gelmflUr. 

BJr mUddet evvel Fraıı.saya giden 
tadrlerlmizden Kem.al Benk de bu. 
sUn konva.nalyonelle dönm~t.lll". Bu 
t.aclrln, verdiği lzabata göre, Fransız 
t'abrtkaWrlerl, aon anla§madan eonra 
plyaaammn l.eteklerlnl çok memnu
nJyetıe karJllaaı.qılardır. 

Bl.lha8.sa ms.n1tatura ihtiyacımızı 

temin edeblleceklerlnl bUdlrmlııler· 

dir. 
Bıı fabrikalar, hUkQmet hesabma 

evvelce aldıktan siparişleri ı.ıı.-mııı.. 
dıl<t- ııonra JtUlllyeW miktarda mal 
g6ndermeğe 00,,lıyncaklardır. 

Kaymakamlar arasında 
nakiller 

Şuıebrl ka)'r"'\kamı Kcmnl Çum
raya, Koyulhl. ar kayır:ıkamı Sabri 
Mccldöztıne, r..cşadJye kaymakamı 

V1ranoehlre, Şibinkarahlsar kaymnkn 
mı Halli .A.rtıpklrc, Nlkaa.r k'aymalı:a. 
mı Şcklp ua ·~ft. Alucıa Raymaluı.
ını N"r 'Un Da,.,.,. • · •. Vlrıı.nşehlr 

knymakamı Emete, Aşkale kaymıı. 

kamı Necatı Rcşa.dlycyc, Yıldızeli 

knynıakamı Ullml Şuşehrtne, Çumra 
kaymakamı Feyzi Koyutıııaara, .Me· 
cldözU ka)'Ma ,~-· Ş!blnkarıumıanı. 

Darende knyrn:ıkamı Kerim Alucra. 
ya nakledilml§lerdir. 

olduğundan bunla.rm temülJğt bele
diye ebeleri maritctlle kontrol etUr
mc~e karar vcrllmlgUr. 

• Edlrnekapı dıguıda yol g&ıtermek 
bahanesııe llalıkcıılr muallfmlerlnden 
lı"abrlyi tenha. bfr yere götUrerek dliv· 
mck auçlarmdan dolayı AbaillmUtta.. 
llp admıla bir gençte d6tt arkada.gı 
yaknlanmı§ ve adliyeye verUml[lUr. 
Yol kcamck mıçundan ağır ~zada 

muhakeme edileceklerdir. 

• :tbWtD.r komisyonu, ihUktr yap.. 
tıklan a:.ı.b!t olan lld Uca.retlıwıcntn 
muvakkat blr mllddct lqıpatılmasma 
karar vermiştir. 

• Ankarada. doktor Mehmet Aliyi 
&ldilreıı ebe Naciye hakkında .An.kanı 
ağır c.ezasxvm 6 ııene hapla karan 
mUddeiumumlllk tarafmdan temyiz 
edllmlgtlr. 

• Beşiktaş balkeYinde fotoğ'rat ve 
resim sergileri 2ı şubat ~~mbıı. gU
nU ac;:ıtıı.cı:ı.ktı ·• l 7 gubat cumartesi 
günU akşamma kadar getirilecek e
aerler kabul edilecektir. 

• Beyoğlunda lsUklAl caddesinde, 
197 numaralı evkıı.t apartunanmm 
ı sayılı dafre.sln.de oturıı.n Ohanes oğ
lu Yervaııtm aa.hlbi bulunduğU Elgor. 
tastz fotoğrafhanede mııngnldan ıııç

rayan bir kıvılcımdan yangın çıkmı~, 
aöndUrillmll§tlll". 

• Bu sabah Fmdıklıdakl Gll%el ııı

naUar akııdemlslnln kalorifer bacası 
tutU§IIlUŞBa da sönd\lrUlmUııtUr. 

AKŞAM pos'f~ 
Salıibi .,. NeırtTlat 1" uf 

.. Hasan Rasim 
iDARE EV/ ı lstıııııd ~ ,...._ ...... , .. ,.,... ... .,, 

Yazı !Jlen telefonu) 238...ıı 
•~ 2AJ•• 
taar• .. " ' ~ 

""' • • 1 "" iT .................. -,, 
.-.. ,_ wrt.Jioo ,,,.,. ,_.. 

,.. 11111' hnt --- • ' 

l ·Aaö'Nf:. ş.ı·R;.L.~fll 
hrtıp ~-• e.--16 e JIO e;,. 1 :I • 

ı ı .,.,.. t..n - •·,, • 
1 • •Jlllr. :.00 • ... • ' .,..ıı. tS • •·'' ------------ "' Buıldı&ı Jeti VAKiT auTS~ 

Finlandiyaya gid 
lerini söyliyen 

400 Leh 
gönüllüsO 

M ar sil yaya çıknı~ 
üzere dün limanıt1" 

dan geçti 
Almanya.nm Lehlııta.nı l§gtlf 

no Bal.kanl&ra kaçan PolonytlJ 
kerlerden mUrekkep 400 wfııtJ 
muıtecı kafilesi dUn Romanya 
lo Kııraden!zden Ums.nmıız& 

Ur. t 
Polonyalılar, buradan trana' 

rak geçtlklerlnden karaya 
lar ve aı::aam llzert FranBIZ 
Teofil Gotye vapuruna aı.~ 
lerek Marsllyaya hareket e 
Bunlıır, Finltındlyaya gfderc1' 
lerlo çarpıgan kuvvetlere ııtfJl" 
ceklerlnl aöylemi§lerdlr. 

Alınanyad!ı.n YugOBiavyar-_,., 
~itlerden ııs kl§lllk bir P''~ 
Yunnnlstruıdlln geçerek b 
Konvanslyonelle ~ehrtmlze :,/ 
Bunlar da Frıı.n.s:ıya gtdecet<lt 

Gr. Did 
Ankarad8 

T eberrular 3 mib' 
7 81 bin lirayı bul 

Zelzele felfınetzedelcrl !çlll ııı' 
cltı§larm yaptıl:ları ve A.nkıı.t 
zılny umumt merkezinde t~ 
PS.l'll.I11n yek1"ıu ayın yedinci 1 , 
§lln\I .;, roı,<Joıı u- "" ı-<•"''_. 
mll§tur. 

Türk • İngiliz yardml 1' 
mllmesslll general Dld zeızel~ 
t.ıı.Jmsmd ki tet.klklcrlnl b!ttft 
aqam Ankaraya dönmU:tUr· 

...... ---40l-----
Türk- ingıliz tıca 

anlaşmaları f 
Lontlra, 9 (A. A.) - ı\.'~ 

mnra.~ında, Tilrklye ile yıı.Jll~ 
caret anlaşmnfa.rına d:'.lir #Y,, 
bir suale denizn.5ırt tlc:ı.ret·c;I 
HUdııon BŞab"ldakl cevabı ' "' 
tir: 11·. 
~·- Tilrldye il~ lngiltert ~ 

smda 3 şubatta lmzalıı.na.Il ~~ 
carct ve tediye rouktı'; 
Türk - lnglliz ticaretini tsJlı.ı ~ 
den eski anlaşmaları ~ ,~ 
mektcdir. Bu mukaveleler tlt' 
da meclise nrz ... clilecek et ".J 
memleket arasındaki ti~ tı'-ııl' 
nnsebctlerinin mlihlı!ı hır ,,.., 
göstcreccı'.;1 ümit ediliyor.~ J 
şa!ı kola~ lnşbrmn.k için pıır 
kQmetfnln elinden geleni )" ,;/ 
ta olduğunu biliyorum... ~ 

Avam kamnra.sı-Ma b~.f'l. ,._ 
cevab veren ticaret mUst~ -~ 
nl Türk tUllln mahsuınn.aeıs fftl,J 
bayaa yapmak Uzcre ..bil' 'd~ 
heyetinin Türkiyede bultJJl 
söylemiştir. 

o -- " "Afrodit", yüziİl'd1~ 
dört gazete mahkeıl' 

Yerildi ~ ~ 
"A!rodlt.. d&vn.sınrı ~ ~ ~ 

esslr olacak mı>"iyette t.el~~ııt'll ~ 
bazı yazı.larmdıın dolayı CU -,,_',,!. ıııı. 
Tan, Akşam ve Son Telgraf ~ ır 
r1 aleyhine birer do.va 11~t'/. 
Bunlardan 11- Udslnln wull~ ~ 
altmcı, Son Tclgrıı.t ve Al<!i t!" 
hakemeleri de scklzlncl asıJY' 
yapılacaktır. 

Makinist lok;;tift" 
niçin düştü? ~ 

Dlln ııa.bah ı;elen scınPlotı h 
sının Florya ne YeşilltlSY edill Jl".1 
geçerken makin1sU :MebJJl~,ıı~ 
moUften dll§crck ağır ) o1P" 
le neticelenen bir hAd!S8 /. 

Yazml§tlk. e4fP ~ 
Te.hklkat ııonunda ?Jebtıl tıJ~ 

meırtne, ma.ktnenln tnıan:ı JC1l ,ıııııı 
yağdanlığı aldığı sırada bil tc"# 
mcsl aebeb olduğu rcsıneD ııııJlıJf 
dllmlf ve .Ankaraya bDdirl 
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Düşündüğüm gibi: 
.,.,,.,_....._ ...... ,._.. ---

Sovyetl 
ayyaresi 

erın· 308 
düşürülmüş 

RADYO MiDEVE DOKUNUR MU? 
• 

Geçen gO.n gazetede bir havadis okuduk. Bir vatandaş lklde blroe 
vDAyete müracaat ediyor ve komşu evine ta.kıl:ın bir radyo anteıı1nln. 
neşrettiği elektrik mevcclcrlnin tansiyonunu arttırdığmdnn ve mide
alııi bozduğundan eikAyet ediyor. Biçarenin şuurunda bir bozukluk 
olduğunu anladıltları için onu milşs.hcdeye sevketml~ler. 

Radyo a.ntcninln mide bulandırdığını iddia etmek hakikaten p.. 
rlb ve aeaib bir iddia ve vuurlu bir insanın böyle bir iddiada bul~ 
mıyacağı da muhnkkak bir şey. 

Fakat radyonun mideye dokunduğunu bil.sbUUln de kabul emı.
mczlikte bulunnnıayu:. 

, .. ~ 100 Fin tskerinin 1000 
Sovyet askerini öldürdüğü 

muharebeler oluyor 
her farafta 

şiddetle 
Mannerhaym hattı 
Sovyef hücumfanna 

mukavemet ediyor 
Lond.ra, 10 - FinlAndiyada 

Sovyetıerln muvaffakıyet kazan. 
mağ& b3.§ladrklan yolundaki ha
berler doğru çılunanııı;tır. Helain
kide resmi mahfeller Manncrhaym 
battmm Kareli berzahında yarıl· 
dığma dair radyolarla verilen ha
berleri en knl't bir şeklide tekrar 
tekzlb etmektedirler. 

Bun unla beraber lnglllz Rl5yter 
ajansmm Finllncliyadald husuat 
muhabiri, Sovyetl~rln Mannerhaym 
hattma yaptıktan taarruzun de • 
vam ettlğini haber vermektedir. 
Flnler, hattın en zayıf noktası te· 
lA.ltld edilen Summa'da bile kahra.. 
manca mukavemet g5eterm<?kte -
dlrler. 

Ftıılbdlyalılar, g5nderilen tak -
viye kuvvetleri sayesinde, Ruısla.ı1 
pUskllrtmektedirler. Ve Ruslar, 
bir defa, Mannerhaym hattını ya.r. 
mat projesine kat't surette veda 
etmek zanıretindeclirler. Krztllılar, 
mllhlm miktarda malzeme kullan
maln.rma ve kUtuyeUl e[rad feda 
etmelerine rağmen, hat, kahra -
manca mukavemet giistermekto • 
dlr. 

Sovyet tebliği 

Mosko,·a. 9 (A. A.) - Lenln
grad a.skerf mmtakası genelkur -
mnymm 8 ıuba.t tilrlhll tebliği: 

Rus mevcudu ve levazımı tUken • 
mez gözUküyor. Ruslar harbin hi
dayetindenberi S08 tayyare, 600 
tank, 3 kUçUk ba.rb gemisi, bir de
nlıaltı. 203 Bb'll' top, 1294 mitral• 
yöz, 552 kamyon, l 650 beygir ve 
iki baraj balonu kn.ybetmlglerdlr. 

Finlerin kahramanlığı 

Fin nınretall Mannerhaym be -
yanatta bulunarak auzılan söyle -
mJ.ştir: 

··-Yalnız bir tek muharebede 
yUz Fin a.skerl, blıı Sovyet askeri· 
nl öldünnUştUr. Diğer bir harbde 
80 l<'in Mkerl 600 Sovyet askerine 
bUoum ederek, 300 UnU öldUrmtlş, 
birçok da esir almıştır.,, 

FlnlA.ndlyaya giden İngiliz ame
le pıırtisl heyeti rcl.slertnden NoeJ 
Barker Londrada gazetecilere yap
tığı beyanatta FiDlAndlya ordusu
nun bUyUk kabnunanlığmı tebcil 
etmiş ve demi§tlr ld: 
"- Finlfuıdlyahlar fevkalbeşer 

D'ka meneub bir millettir. Dört or
dunun muhtelif dört cephedeki 
harblerine biziat şahid oldum. 
Finllndlya askeri mağtnb edile -
mez. Fakat dUşmanm adetçe ezi
ci fA.i.kiyetine binaen Flnl!ndlya 
yardana muhtaçtır. Ve kendlBine 
mutlak s••rette yapilmam 11.zmıge
ten yarüon da hava hUcumlarma 
k&J1ı koyacak sllA.hlardır.,, 

Almanyada 
yiyecek kıthğı 
Hastalara fazla gıda 

tavsiyesi yasak 
Parls, 10 - Polonya lailkilmetl 

istihbarat merkezi. i~ga.l altında 
bulunn.n Polonya.da mevcut el'Z3. -
km, Iilzumu halinde Al.manyaya 
gönderilmek Uzere kayıt ve tcs
bit edildiğini haber vermektedir. 
Erzak sahiblerinin, mll.sna.de i.stlh
sal etmeden mallarını aa tmalan 
yasaktır. Köylilye ancak tohum -
luk buğday ve eJdleeek kadar pa
tates ve pancar bırakılmıştır. Fa
kat bu ihtiyat erzaka el sUnneleri 
yasaktır vo aksi takdirde ağır ce
zalara çarptırılacaklardır. 

Havas ajansmm aldığı malOına
ta göreyse Alman sivil heklmlerl, 
gıda noksaııtnda.n veya yiyecek 
maddelerinin kOtnlnğUnden mUte-. 
vellit hastalık teşhisleri koymak -
tan menedilmi~lerd!r. Gestapo a -
jNJlan hasta kıya.fetfne girerek 
doktorları kontrol etmektedirler. 
Birçok Almanlar doktorlara mU • 
racaatla, erzak vesikalarında ya • 
zılı olanlardan fula gıdaya ihtl -
yaç gösteren rejim rapor1an al • 
mak i.stemiıJierdlr. Alman matbua
tı, bUtUn bu tnleblerin reddedildi· 
ğin1 yamıaktadtr. 

Gr. Veygand Mısır
da bir nutuk söyledı 

K&blre 9 - a.ıeraı Veypnd uld 
Franaıs muh&riplerine .Oyledlğt nu. 
tukta Fransanm en az bir UU'lık .n
lı:Cn temin etmek 1stediğl.n1 eöylemi§
Ur. 

Mısır gueteJert Vr8n.m pneralt 
b&kkmda çok barareW makaleler ya
zıyorlar. Gazeteler Orta Şarkın, ber 
ne tant.ttaD ıelecek olunıa oLIUn ta. 
a.mWa.ra kar§ı koymaga huır oldu· 
tunu tebar11s ettlrtyorl&r. 

Alman taarruzunun 

Şuursuz değil, blltJds şuurlu Türk vntanda.:ılan radyolarının ha 
ımda oturup da Avrupanın bUtUn bilyü.k merkezlerinden kendilerine 
tUrkçe hltab etmekte rekabet gösteren radyo lstnsyonlarmı dinle
dikçe, ve yapılan n~riyatm da mnhlyetinl işittikçe midesinde gaıib 
!lir hassasiyet bulmaktadır. 

Tilrldyeye gösterilen bu kadar alA.ka, Londra radyosunun t11rkçe 
aeslni bastırmak için Berlin radyosunun "tllrkc;e" gfüıterdlğt bu gay. 
ret, Roma radyosunun öz evliıtlanna hltab eder gibi bir benlmeeyif 
tonlle TUrk dinleyicllerilc konuşması veya Berlln radyo:!•mun teslr
lerlni gidermek için Franeanm Paris radyoslle ynntrğı neşriyat kltl 
gclmlyerck Nlste de yeniden tnrkçc nc>şriyat ihdas edişi. muhruib 
devletlerin kendi hesaplarmn. ölecek fedat avlnmağn çabaladık}&. 
rt bu devirde hakikaten Türk dinlcylclsinin midesini bulandır
makla kalmamakta, kafasnıı da rahatsız etmektedir. 

Tllrk milleti şuurlu bir millettir. DUnyanm bütUn radyo mer
kezlen ne alSylerlcrse s!5yle.sinler o kendi menfaatinin ne olduğuna 
mUdrlktlr. Ve hiçbir ecy l~ln kendi milli ve bayati menfaatlerini 
çiğnemez. Radyoların bu gayreti bize çok beyhude gibi gellyor. 

SUAT DER~ 

.... ,....,, - - -
KEŞiFLER, iZAHLAR 

Yunus Emre Aıık Paşa mı?- Faraziy,,. 
lerin cazibesi. - Bir ıiir ve iki yazı. -
Y eti§en bir münekkid. 

Y UNUS Eı.m.E .\tık Pqanm llOylQyor. Cemal Refik o filrl befee
mUatear adı ımı,, yahut A,ı.k meml§, olab1llr; çok aoğuk bulmUft 
Pqa Yunua Emre'niD- o 4a ol&lıWr. Fakat aıanuı olmadıtJ.. 

Ralt Yelkencl'nln bu ldd1a.. nı da iddia odlyor, anla11ılmıyorm111-· 
gııu edebiyat taı1hçllcrlmla lllAka lle lıte bu olama&. "ŞUkllr'' lllrl, Ok.. 
karfılamt§la.r, Ali Nihat Tarlan bu. tay Ritat'lD bUtUn §llrlert &1bl, SL 
nun peka.ı& b1r bakikat ol&blleceıtzd 7et açık, oe söylemek lltlyoraa 0011 
IÖyleml§. aöylUyor, rUmuzlu konu;muyor. Oo-

''Bunda.n ne çıkar? Tunue ıtmre lan anlamamak lçln, anlamamak la. 
lle ~ Pa§&'nın aynı adam oldukJ.. temek l&zımdtr. Cemal Retlk '1A b07. 
n labat edillr&e otmdiye kadar Sld le tılr lnadı olduğwıu hiç bllmeı.d111a. 
ayn p.1rin diye tanıdığının: eserlerin Herhangi bir ~yt aevmck, hiç oL laymeU değlıecekl'* ___________ .._.. muaa kavramak ı. 

mit" demeytnıı.. Y azaa: çLD ugart b1J' bU.-

Gerçt ben de ıçmı_ N il h ATA ç au-ıııyel cOatermelr; 

::: ~ d:: uru a ::,ı::;1erıır:: 
mı: o eı1erıertn ıu,. çoru yen.ı yazıı.,. 

Cephenin muhtelif bölgelerinde 
keşif faaliyeti olmuştur. Son gün
ler ı.arfmda Kareli berzahmda de. 
mm eden piyade ileti kıtaatı çar
pışmnlan neticesinde, Sovyet la • 
taları, Summa bölgruılnde Hotinen 
mUstahkem mmtakumt işgal et • 
nıiştir. İşgal edilen mmtaka, lop
çu teçhir.atmı havi sekiz beton 18-
ti.hkamdır. 

SovyP.t krtnları Ladoga gaıu ile 
Suvantojlll"\i arasındaki bölged~ 
de, topçu ~hlzatmı havi bcı be
um istihkam işgal eyl~tlr. 

nasıl yapılacağı 
etrafında tahminler 

meU dell§Jr. Tunua .i:lml'9 çoJ& oku.. karııı bu bUSılUıılyeU ıöatermek uı.e. 
nur, oııu mllnevverlertmla MVdlJ1 ıt- mlyorlar •• göat.ermedlklerl "1ll de 
bl balk da tanır. Balbuld A,ık Pqa.. UUhar ediyorlar. Cemal Refik benU.S 
11 okuyan çok udit. Ra1t YelkencL. geoç, çok ıeııç bir adamdır: kendı.L 
nln kqtl veya lddtaııı A,ık P~a·nm ne bir lhUyar ball vermealnl, blr 1ur 
daha çok okunmaaı.na, yeni b1r alA.. bak.kında lkJ lhUyaruı konuııtuklarmı 
ka ll• tedldk edilmealııe eebep ola • mUhlm bir bUkUm diye kaydeLme.lDl 
blllr. O uerde flmd.lye kadar g1z1l &nlıyamadnn. 

kalllUf blrtalum ıüzelllkler bWwıur. C.maJ ReClk'lD yazısı AJttam'ıa a. 
lk1 Mer blriblrt Ue ~dmlanır. ctıocu uytaamda idi; altıncı aaytada 

B1r aanal eaerlnln aıAnaaı, kıymeti Okl&J RUat'uı ollrl bir kere daha 
)'&ima kendlal.nd4' deC1lc11ri kıymeti, yuılmifll: faltal ou aetu aofuk H 
m&na1l bl..raa da, batta oldukça IJO. &Dl8.§11maz bir 7uı diye deftl, blJL 
)'tık blr mlk,y&lta, o oaeri okuyan. k.la •)'mpuUılque bir hava içinde. Onu 
eeyr9den veya dlnllyen Yerl.r. A~k 1Ll&D fUptıe91a Şevket Rado'ch&r. 

Dfişman her iki yerde de bilyUk 
zayiata uğrat.ılml§tn. 

Sovyet hava kuweUerl aakcri 
hedefleri muvaffakıyetle bomb:ı.r
donan etmiştir. 

FınlAndiyaya gHen 
8elç1kah geDera 1 

Brllkselden gelen • bir haberde, 
vaktilc Mannerhaym hattnım in
enatma iştirak etmiş olan tekaUt 
general Badunun, Bclçlkadan Fin· 
Jlı.ndlyaya hareket ettlği bildiril -
mcktcdlr. 

Diğer cepheJerde 

ll gUndenbcrl, Kuumo ch'arm
da, SuomusalmJ'nln .fO kJlometrc 
cenubu §arkınlnde muharebe de -
va.m ediyor. Bir So\o:yet ftrkasmm 
bu noktada, mUşkllllt içinde çır . 
puıdıfı zannedilmektedir. 

Şimal cepheGinde, FinllnclJyn.lı -
!ar, ht'rbirf tnkrlben 100 kişiden 
mUrekkeb birçok Rus mUfre,te!inJ 
hnha ettiklerini söylemektedirler. 
Bu müfrezeler, me\·cudlarmm çok. 
lu~dıı.n dolayı, dUşman kurşun· 
!arma daha iyi hedef teşkil et
mektedirler. Buna mukabll. Fin 
mUfrczeleri o derece kn.labahk ol -
nıa.dıftndan ayni tehlikeye. manı7. 
deflldlrler. 

Sovyet zayiab 

Eenebt ve bilhassa İngiliz tay
YarelerinJn FlnlA.ndlyaya gelml§ ol 
mut teairl.n1 ~stermi5e benziyor. 
Filhakika Sovyet hava kuvvetleri 
bu aon g1lnlerd.e hareketlerini mll
'trn surette tahdit etmişlerdir. 

t>tfer taraftan, Rualarm harbtıı 
batnidanberl uğradıktan ağır in • 
~ 7e ~ a)iatma balalırısa 

Bil hassa tayyarelerine q uvendikleri 
ve yen ı tipte tanklar yaptıkları anlaşıhyor 

Pqa'ıım eaertnı Yuma Emre'nlndlr 
okuyua, ıöreoekalııiııı ld o eaer ha.it. 
kmd&Jd bUkmUııUz ( bltl&bl bir bWc.. 
mUııtla vana; 1Urat edeyim ld be.ilim 
yok) hemen detifecektlr, onu ba§ka 
tUrlU okuyacakaum, bapa tUrlU an. 
lıyaca.lumıs. Yunwı Emre A,ık Pa
p'dlr demek eauen batıl olab!Ur; 
:arar 70k: o batıl hUk11m •)'MlDde 

m )'dl ••klen. yen! !lazl&ra crer
aiıı1a. 

Parla, 10 - Ga.rb cephesinde 
yeni blr hAdlae dUn de olmamıştır. 

Diğer taraftan Fnınsnda aıskerl 
muharrirlerin bUyUk bir kısmı beş 
aylık harpten sonraki vaziyet 
hakkında ve Fransız ordwıunun 
vazlyeUne dair mUhlm makaleler 
neşrotmektedlr. 

Pötl Pariziycn gazetesinde ıe
neral Döböne diyor kl: 

''Bitler son nutkunda, miltte • 
fikler harb levazımı lmalAtmı hız
lattıklarmdan bcri Almanyanm da 
vakit kaybetmediğini blldlrmlş ve 
şimdl mllt.hiış teçhizata malik bu
lunduğunu ilave ebnlştir. Bu lddl.
alarm ne birine ne de ötekisine i
tiraz edllemcz. Dllşmanr aşağı glSr
mek hatasına dUşemeyiz. Hattı 
biz öyle zannedJynız ki. Almanya
nm son fınal!t ga~-retl yalnız mlk· 
tarı değil kaUteyt de tst!hdat eyle
miştir. Almanyanm İspanya har
binde pek de t emaynz edem.iyen 
tanklarından daha iyi tankla" yap
mış olduğunu ssnıyoruz. Dahası da 
V"Br: Almanya mU.Stabkem hatlan 
yarmak için çok kuvvetli yeni tip
te tanklu da yapm!sa benziyor. 
Diğer taraftan İngilizler fevka

llde mU.SellA.b yeni Alınan tayya. 
releri mUşabede etm~lerdlr. Bu 
tayyarelerde sll!hla.r ve mllhlm 
kısnnlan r.Irhlarla muhafaza altı· 
na alınmıştır. Bu tertibatta İspan
ya harbinde de tezahür eden Al· 
man dilşOncesinln allmetıerinl g6-
rebUirlz. 

Atmanlarm hedefi harb tayya • 
nlerlle kara ordularma, piyade 
ve hattA. topçuya kareı Jı.arekete 
ıes;znekijr. 

Hava ordusunun bu euretle ka· 
ra harblerlne doğrudan doğruya 
f:tlrakt modern tablyenln yenlllk
Jerlndcn bhi olmağa namzettir. 
nu ıuretle esasen mUhim vazifesi 
olan bu aiWım rolü a.rttırılmJt o
luyor. 

MUstakbel bUyilk taamıslarm 
ne olacağı pek Ala tasavvur edile
bilir: piyade rırkalarmm latlaınar 
edeceği mUıterek topçu, tank ve 
tayyare hUcumlan... Bu 11eklldek.I 
taarruzlar biç oUphesb mllt.hlt o
lacaktır. Fakat mukavemet götUr
meı de değildir, 

Meseli Fransrz cephesinde My
le taarruzlar, kıymeti her gün 
geçtikçe l\rtan teçbi.ıat ve bu teç
hizatı kullanan cesur ve zekt aı • 
kerler, mUkemmel bir kadro ve 
barb yapma.smı bilir bJr yüksek 
kumanda heyettıe karşılaşacaktır. 

muer Fransızlan muharebe 
meydanmda görınOl)tUr. Blnaena • 
leyh bevanatile Fransıs muharlb
lerlnl UrkUteceği ıannma bir dakl. 
ka bile dUşeeeğlnl tahmin etmiyo-
nıs.,, 

Denizlerde 

R
UJ' YELKENci'nbı tddlumm 
ubab bittabi ıayet gilç, hat.. 

t.& lmkA.ııaızdır. Q&terdllt 
deWler bul klmMlert fevk&. 

l&de a1Akadar edebllll'i takat Uwa ~ 
ç1D 1'9ddl kabil olmıyaıı, kaU dellller, 
Yaikalar ~öatennek 14.zmıdlr. Hal • 
buk1 hemen her nalkayı &enldd et. 
mek, fUpbe ile karfılamak mUmkUn.. 
dUr. 1ııgillzlerin ,.,_, problem de
dlltleri Sb.akeapeare meseleaine ba • 
km: !>lldlfiml.& draml&n •• komedlL 
lan yuaı:a Sbakeapeare değ'llınif, 

belld Bacon, belki Lord Derby, belki 

bilmem ldm ımı, ... Bu ldd1alan orta.. 
ya atan adamların aözlert bl.rçok ka.

r.ıan kurc&lamıı. ıııptıey• dU1Urmtlf. 
tar; takat )'IJl~beri bu meaele 
bir tUrlU balledUememlftlr. Ra1t YaL 
kencl'nln lddlaaı da o eureue labal 
edilemez. Zllılnlerde bir lhU.mal ola.. 
rak kalır. Bu da u fe7 deftlc11r; 
batı& lhUmaJlerin, faruiyeleriD, 

Loadra 10 _ Dftn Atman t&J- mevauk. artık mtıoakat& edllme& 

yarelerl fngill.z a.hllJert açığında, bak.lkaUerden daha YelQd oldukl&n 
mUteaddld tUccar gemilerini bom· iddia 9'Uleblllr. 
bardıman etmışler ve lnglıts tay-
yare lertnln geldlğinl görUnee ita~ o KTAY RD"AT'm VAl'I~ ça 
mışlardır. Hiçbir gem! batmaıı111 _ ı ku ''Şökllr,. laim.11 filrtnden 
tır. b&hMt..mltUm: ondan A.kfam 

Oslodan gelen haberlere ~re paet.ulııde Cemal P'etık de 
harbin ilk bet ayı urfmda Nor- bahMW. Zannederim mecmuada de
veç ceman 8:5 bin tontnk il n.pur 8ft, tıeıı.ım yuımda olrumuıı olacak 
kaybetmiştir. Bu vapurlarm mQ - kl, trkrumm b1r yerinde o ııurt bir 
rettt'batmdtn 21$0 lda 6laQoutr. •u.ıan. 1ıU ,..... ~ 

Ş
~KET RADO çok ıq oL 
maa ve ben yıllarüıuıberf 

fıkra yuan arkaı1a.flarımı 
cUcendlrmekt.en korkmaaam 

onwı, bugUııkU tıkracılarımJUD eıı L 
)'iaı olduğtıııu aöyUyeçeğim. Her ~ 
zıauu okuyorum, çUnkU Ankara'da 
her ıün gazete ellme geçmiyor. ır... 
kat Şevket Rado'nuo ba.ag1 yuıaw 

okuduı:na içinde bir t.u~llk, lnC41 bll" 

nllkte veya dogru blr aezı, bulıwdıı.. 

funu gördUın. Onda tıadı.elert de, G.. 
kirleri de kavramak, lçlCD Sörwek 
arzusu var. Birçok tıkracılan.ıwa, 

bo.lki kendllerine uzun za.maııdaı:ıu.rl 
7u.ı )'alllliwun, bir •tltUn işgal etm .. 
oln verdiği ıurura bwrı.zer tıuglnllk.. 

le (Y&Dl gurur zaıınedllır de d<.ıf""9U 
OOzglullkUr) her ,eye yukandaa 
bııkınagı daha kvlay bUluyorıar, YL 
nl bir lddlayı, yen! bir yıwyı wu.b&.b
beUe okuyup aırrını anlauıaga Çallf • 
makt.aruıa onu &laya alıveruıegı ter _ 
clb ediyorlar. Bu hal biz yaştı veya 
orta • :yll§lılara gençlerin etUklert 
bUcumu haklı, hiç olmazsa mazur 
CÖ.lA:rlyor. "Gençler bl.zi anlamıyor; 

blzlm de vakUle genç olduıwnuau, 
blzim de blrt&kım bulyalanmı.z bu • 
lunduğunu va yasılıırımıza yalıua 

yıuarıo verdlg1 tecrübeyi değil, gÖIL 
1Umll%U. k&nımw karı.otıniığımm 

dUfÜIWlUyorlar" ıliy• flkAyet eı.ım • 
yellm: bl.z ıeoçlerı &nlamaga Ç&llf • 

mıyorua k1 oıııar b!Zi anıaaıaga ca
lıpın; bla onlan adetl keııdlml&e 

huıuı diye bakmakta devam etUkçe 
onların da bizı hasım nymala.rı tab&

lc11r; btz onları laUhdat •LUkçe oolar 
da az çok ciddi kara U.ı..kır 7apıp 
biz1 LIUakat edeceklerdir. 
Şevket Rodo'da benlls o benMrWr 

~lamada; lllç bir saman da bafla • 
ID&mUltll temennı ederim. AkfaDI 
rueteainin yine o •yıamd&, yaı:ı.l 1 

'Li&li ----' • • • ). 
.. - --.r.-~ pYWml&' 
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Bı\IlADDİX'in yaıdı~t n~ 

b<'~telc<llği Udnc~ 

BiR MASAL 
,\lemlekctlmlıdc tlmdlye 

görülmemi' Ye 

tatbik edilmemiş bir müzik tekniği ile 5aJ1neye konan bo e~r san· 

atı hilen \"C onu M \ ·en halk itin beklenmlytn bir ~iirpriz t<'~kll l't 
mcktNllr. Do rc,·Ucle MUAU,A A~llyi, SAL.4.JIADDİN PINAR Ke
remi temsil edccckl('rdir. Re,11 l('lndo o dene ait K(~ÇEK OYUX-
1.ARJ. Ma.z:ıv nı.ıet Talnrz nlonunıuzdatlrr. sı artistin jc;ttraldle 

1 ~hEnrRml1<1pc ~AkroZb:ıAt ~R .. ,,.:.•: ::~::::· AiLELERE ~AYLI 
n pro~ıar MATiNE 

• n T"I. 437'76 • 

Altın Aslanın Peşinde 
Tarzan, .Altm aalllnm arrrını or - Kraliçe doğru .ııöyJUyordu ama, onun 

manda ra.stgeldiğl kndmdaıı da öğ • bu .ııözlerl on&, alay ediyor gibt gell
renememl~U. Ormanlar krallçesl ol - yordu. Kadını\ kar~ı mahcup olmak 
c.luğunu .eoyllyen bu kadın Tıın:anın, ve korkak görünmek de lııtcmlyordu. 

• uJıll1ll'. bu sırrı öğrenmeyi çok lstedlğlni an- - Evet, dedi. Benim de lstcdlğim 
ILll - lanu§tı. Ona: ; zaten bu. Madem ki aslanın sırrını 

c Filmlerini daima §aheserler dizisinden seren, prorrramlarmı 
·" b - Altın a.slanm sırrını ben söyle - ııl.ı vermiyorsunuz, ben kendim öğ_ 

her :zaman dünyanın en büyük artistlerinin yarattığı harika- ınlyeceğim, alz öğrenecek.siniz, dedi. reneceğim. Bunun için ic&p ederso 
Jarla süsliyen F&kat bunun için çok ugraşacak.l!ınız hayatımı tehlikeye koyacağım. Fa -

LALE 
Gfuıel lSA MlRA~'DA : Sevimli RAY MlLLAND'ın 
yarattığı ve günlerdenbcri bütün !stanbulun takdirle alkışladı~rr 

1 O TEL 
EMPERYAL 

_ dünyanın en büyük zaferlerine l~yık bir şerefle gösteriyor· 
Programa ilave - RENKJ,J MIKI ve Paramunt Jurnal 

Bugün 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler . 

mil!llf:l!llm'nıınr:~r~ımı~m11uır-1 

~! ... Bugünkü tatiliniJJden i!!tifade ederek ~milli 

1 S A R A V Sinemasının 
en zengin ve en cuip programı nr görünüz. 

2 büyük ve mükemmel film birden: 

CEBELüTTARIK~G C N 
CAsusu1 BATARKEN 

Orijinal fransızca nüshası 
Başrollerde: 

Viviane Romance ve 
Eric Von Stroheim 1 

Saat 2.30-6. 20-9"40 da ~ 

Emsalsiz .bir his ve ask filmi 
Ba,rollerde: 

Victor Francen v 
Madeleine Ozeray 
Saat 1- 4.25 ve 8 de 

İlaveten: FOKS JURNAL en son harp ve dünya haberleri 
Haftanın en zengin ve güzel filmi 

mım~mnııınımımım--ınırıııı 

Şarkın en güzel hik~yesi. Türkçe !lozlü Ye şarkılı 

• 1 MEM 

Belki bug1ln öğrenir.siniz, belki yarın 
öğrenirsiniz. Belki gUnlerden, ha!ta

lardan, hattA. aylarc.lan .sonra ... Onu 
da bilmiyorum. 1''nkat ınuhaklmk blr 
gUn öğreneceğinize emin olabil!' si -

n1z. 
T &rzan dUıUncell dU§~Celi duru -

yordu. Ornı&nlllr kraliçe.si on& (Ü • 

lümsiyerek: 
- Böyle olaı.a.aı d&ha iyi detll m1 T 

dedi. Ben §imdi size altın a.slanm 
bUtUn aırrını bir iki kelime llo anlL
t&billrlm. Fakat ondan ıonra al%1n 
için bu ormanlarda dol~mak bUtUn 
zevk ve heyecanını k&ybcder. HalbU

kl timdi: 
"Altın a.slanm .ııırn acaba nef "' 
".Altın ulanın ııırrmı §lmdl bula.-

cağım!" 

"Altm u la.nm muaı:rıma.emı nihL 
yet çözeceğim" diye ormanda ııer an 
merak ve heyecan!& dol~acakunıı:. 
sız de zaten buraya her halde ticaret 
için gelmediniz, heyecan ve maoen. 
y~amak için geldiniz, değil mi ya T 

Tarzan biç ae.slnl çık&rlllryordu. 

Şubat Bilmecesi 
Slı:e bu ay dalı& eflıneell bir bil. 

mece .soruyoruz. Bunu da yapmllk 1. 
çin belki biraz uğr~nc&kııınIZI F a
kat .size o kadar eğlenceli vakıt ge
çlrtecektlr kl. 

İşle bllmeceıııU: 

Elinize domino l&1larm.ı alm Te 
onları dört klSşe bir ıeldlde yanyaııa 
toplııym. Fııkııt o tekilde yanyana 
koyacalµımıı: ki, .sıraları sağdan aola 
veya y\lkardan L,ağt)'a topladığmız 

zaman hep l:: g-elecek. 
Blrinclyo blr kol aut!, ikinciye bir 

dolma kalem, UçUncUye güzel bir ki
tap, iklyUzUncUye k&dar muhtelit he
diyeler. 

kat §U cehennem ad:ı.sından Altm u
lanın eırrını öğrenmeden gltınlyece -
ğlm. 

Orm&nlar kraliçe.si Tarzanm bu 
.sözlerin! takdirle karşıladı ve: 

- Bravo! dedi. Kahraman erkek 
l§te böyle olur. 

Sonra T!lTZana elini uı;attt ve: 

- Size iyi bir tal! ve muva!lakıyet 
dilerim, dedi, Umld ederim ki, çok ya_ 
\.:m bir z:ımanda aradığınızı elde e

dersiniz. O zaman beni görme:ı-1 lh. 
m&l etmeyin. Sizi, muva!!akıyetiniz
den .ııonra. da bl7.zat tebrik etmek Is. 
terim. 

'l'•r&uı, asıanın aırrmı elde ettikten 
.ııonra, kr&llçeyi gelip göreceğini va
adedcrck ayrıldı. 

• • • 
Tanan lçln bitmez tllk,nmez ma.. 

cer& yolculuğu yeni bıı.~tan ba§lıyor
du. Şlmdl artık altın ulanın aırrmı 

ötrenlp geleceğine dair ıöz vermlıtl. 
Şlmdl, buna muvaffak o\madnn kro.
Uçenin yanma tekrar nasıl gidebilir
di? 

Tarı:aıı bu dUıUncelerıı ormanda 1. 
!erlerken birdenbire UZllktllıı sly&b 
derili birkaç klşl gördü. Evvela. a -
ğ&çların arkaııına sakJanRnk baktı. 

Sonra, bunlıırın zarar.ınz kimseler ol
dufl.lnu görerek, yanlarml\ doğru git

ti. 

Ji3unl&r iri iri dört zenci idi. İkisi 
önden gidiyor, lklsl ark&dan geliyor
du. önden gidenler, üzerine blr ı;cylk 
geçirdikleri uzun bir ııınğı omuzla -
rma. almıııl&rtlı. Bu geyiği her h&lde 
ormanda nvlamı§lardı ve bir yere gö
turUyorlardı . .Ama nereye götllrUyor-

!ardı? 

························1 
1 Oyun ve 
1 eğlenceler ı 
ı ........................ ~ 

bu adamlar 
ne yapıyorlar 1 

Buradaki rcııimde 11ltr aıl:ım görU
yorsunuz. Bunların 11ltıııı da birtakım 
işlerle meşgul. Fakat ellerindeki şey
ler görUnmUyor. Acnba cllcr!ııln ha -
rcketindcn onların ne yaptığını an -
lıyablllr misiniz? 

Lvvell kendiniz bulmaya çalr§m. 
Numara 11rulle yazın. Sonra bul • 
duklarınız doğru mu, değil mi diye 
öğrf'nmek için, bu 11Utunıın en a.,,ağı. 

ımda verdiğimiz cevaplan okuyun. 
Hemen cevapl&ra bakmıy&.sınız diye 
onları gö;ı;UnUz önUndcn blrıız uzağa 

koyduk .•. 

l--~-:-e~-e-b-:-~-~-1:-~-ı r_ 
BabMı sordu: 
- Öğretmen seni der.ııten çıkarını~ 

neyeT 
Çocuk cevap verdi: 
- Kıskanıyor da ondan. 
- ?? 
- öylo ya. ö~retmen çocukl&r 

ç&lııırken durup onları. bakar. Ben 
de bUtUn çocuklar 1:alışırkeıı durup 
onları .se)TClmesini seviyorum. Öğ -
retmen kendisine rnldp çıkıyonım di
ye kıskantlı, beni dersten çık&Tdı ..• 

"Bu adamlar ne 
yapıyor?" Cevaplar 
Ad:ımlar ınraııile §Unları yapıyor -

lar: 
ı - Marangoz taht& rendeliyor. 
2 - Kemanlst keman çalıyor. 

Tarzan işte bunu merak ettl ve 3 - Makaralı çıkrıl'1a .su çekiyor. 

Ş'i 
~ Pek yakında meşhur komiğimiz Dümbüllü lsmailden dinleyiniz 

H A B E B adamların gittiği yere kendl.l!I de gtL \ 4. - Şoför otomobil kullanıyor. 
ÇOCUK SAYFASI mıyı karar verdi... ıs - Garson elinde tcpııl ile koıu -

Bilmece kuponu yor. _.TAKSiM Sinemasında ~ 
fUbat tarihli aayı.ıımda çıkan "Kapı_ 
c1tar ıllr ynznr mı?'' bn§lıklı yazıBn
nı okuyun: son zamanlarda tUrkçede 
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B 
ediyor. 

LJ~Cırı ~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

okuduğum en iyi, en doğru tenkld 
yar.ıla?"\Ddan biri. Blttabl fıkra haçml 
Şevket Rado'ya tikrlnl tevsi etmek, 

etrafı nı anlatmllk LmkA,nmı verme. 
mtı: yazı .sadece blr nottan ibaret 

ka.lml§. Fakat buna rağmen meseleyi 
vüzuhla kavradığını gösteriyor ve 

.ııöylemck i.stcdlğin! kuvvetle sezdiri
yor. 

,. ASR"ı · d '--,••11-~••11-111-~ ı sınema a i I ! •• • • . tİ İ 

1 ~ül!i~ ~üy~lm~ J ~ •A• AOLRLIEAODm::ıBER T TA YL QR WALLACE BERRY 
i! İlaveten : iJ ti FLORENCE RtCE 
ff MANUELLAll ~ 10 binlerce figüran - Görülmemiş derecede heyecanlı _ M uazzam ve müthis .sahneler· 

F İzyonoınide", .. ıı· anlar mı51 ... 
aıııııııl' * Bazı klmıırıcrln ut' 

nıı benzer §ckl\dc nıa\-\111 
ı;örUlür. Açık bir aıınd• 
d:ınıar yfıltSck bl r zekA· 

rl\kler i~:ırctldir. al' 
* P.lyaziycuc mu'-a!!1' 

daha ziyade erkeklerde 5' 

saçlılar, kadınlarda d3 sil1 
olduğu tctıul•lcr ııcllcc 

!Si' 
mı§tır. Kızıl .sncııınr d 
sınıflarının r.onun::u.sU 
.saçlılnrın ise yl\zı ı~ıcrı~ 
muvaffak oldııklarınll dı 
lir. ı~tl * l •zun yUzlll ,.c b3• 

benzer §Ckildc, bunın:srı !I 
tazaın. gözleri parla I<. ç~tf 
lal< \"e çıkık olan l;irıı•C ~ 

f o'ı; dık, Alicenab \"C zck ı,e 
Ba,,ıarı tavşan baş:n:ı 

runları kanhurlu, ııgt.ıtl • 
ru inmiş olnn. ı;ozıcrl 11~ 
b:ı.şın iki tnrafınn do1t:1l ~ 
Utrekçe klrusclcrin de t 

k&k, içinden paznr:ıldl 
dedikoducu ol<lulc1arııı~ 
mlştir. 

. I~ 
Başı !iiımılc \•e a).ı 

111 rlo~ı·u u:ı:atarak vatın&ll 
o ~ bC' 

söylcnır. I<'a:uıt nt'drn · 
ırızım;;cldlği !7.ah ct1ılcll1t 

Buna mukabll başın 

olma11ının nar.arlyc ıtıl>lrl 
ğu muhakl,n,l,lJr. çunı<il 
bayine kan fazla -:cıc1'i 
uyumak kolayıa,ır. 

SırtUstU mU yatmıı1'· 
yatmak mı <lahn iyidlrf 
tınCA biitUn 1LZ&nın dalı' 
ceğl muhakkak olduğuıı• 
tU yatmak lablatıle d~ 
kat mtitemadiycn .ıırrtU• 
Bu taltdlrdc .sağ tara.• ) 
iyidir. ÇUnkll ııol tar<t!• el
de ve kalb rahat edcııı 

İyi bir uyku uyuına1' 
1 

reyanını vtıludun hiçbir 

VllSlatmı:vacak §eldld~ 
m~k ba§lıca §&rttır. BU 
ıılrlerl gerı:-ln bıraknlatt' -ti 

Çok yumuşak yastı!< 'I, 
iyi değildir. Bunuula. ıı;ı 
gibi .ııert yatnlcda yattnP 
ıo tavdye ctmcr.. 

Bunlar• 
biliyor mu! 

• Sağ-lam bir beYgtr. İ 
dar au ver!lmck ~&rtil9, 
meden yirmi bir gUn, 1' .O I 
ıey yemeden altı aYı yıl 
varlar. ,~ 

• Dünyanın seneli!< .,. 
lltı 1500 senesinde 6~o0 I 
ıenesinde 8790 kilo, ıı'1°' I 
kilo, 1800 de 40.00o el 
200.000 kllo, 1932 d~ıı j 
1933 de 789.000, 193:1 

lo idi. ~ 
* Yıldırım bazı 

fazla düşer. M~e ve ı>°' 
cins ağaçlardandır. S , 
yıldrrnn d~budak ııl' 
kaym ağacına jse Jı~ 
cek derecede ender .~ıı 

Bir ut: ''Yuık oldu SWeyman • 
t e.nd.lye"• •özUnU pckA.lA. kapıcwıım 

da aôyllycceğini iddia etml§. Şevket 

Rıı.do: "Kabildir, diyor, fakat o za.. 
man §ilr olmaz; çUnkU ıur olBwı dl. 

ye .ııöylcnmcmişUr, herh&ngl bir söz
dUr. Nitekim l\laldx•r'de gördUğUmUz 
Ben ölmcfıı gelmlıılm bu Hlnd'o sözU. 
nU, AbdUlhak Haınid'in zevcesi Fat
ma Hanımın gerçekten .ııöyleml§ ol • 

ij Ü ~~ Filme ilave olarak FOKS DÜNYA IIAVADlSLERl 

!! Dorothy Lamour ve.~ • !'lillll!illBugün saat 12.45 ve 2.30 da tenıiliitlı matine~---· 
i! Ray Milland 
li tarar ından me.şh ur a .,k opereti : ~ ~~ınr"~~ı1m~mın~~~lfü~~lm~D.WMl~mOOlll.lrn~~~mw.nı~11oomıı1mın11m11!illlOOllllllm!IDllMlllllıml~llllınl~Mllfımmmnı11~111~Jlm~ 

•=~-:::-~===~~ •:::ım:ı. 1
[ Bugün T \ K Si M Sineması l 

* Borneoda ys.11' .... 

paraııütıüdür. Bunlat1'1 ~ 
geniş zarlar va:c111'j,~ 
hayvan yüksek bır ! ~ 
den kendisini attığı ~ / 
yavaıı yere dU!irnc1'te ,ıt',;. 
hiç bir zarar geııxıc~ç ~' 

mut pek kabildir; !o.kat o .ııöz Fat
m'a Hanımın ağzında bir mısra, bir 
ellr değildir; Mukocr·c glrdlkten, bir 

mıarl\ diye ya:ı.ıldıkta:ı sonra §ilr ol
muıtur." (Şevket R&do'nun sözlerini 
a)"DPn almıyorum, hUltl.a& ettim.) Şi-

irin ıuurlu bir tnallyet olduğu pek 
a..ıı zaman o fıkradaki kuvveUe .söy -
l.nmtıtir. Şevket lwdo böyle devam 

ldenıe bl7Jm yalnız cm !;>1 fıkracımız 
d"fU, ın anlayışlı ve en anlatıcı 

m!lnı"kkldlmlz olacaktır. YllZıar beni 

~"1ndlrdl, hadiatııe t4"~ekkUr ede -

Nıuullab ATAÇ 

,: ... w ... _,_..._ ğ , filyonln rn mal olmuş, mn .. •Am <l okor lar a m u ulA f « k•IA<le h~r tigilran küll e. 
li Turk Tıyatro Artıstlerınden 1' ~ ı;in in" i-:tirftkile korsanların h n3nt ,.e a';'klarına dair çeHılmi' 

ii Meşhur Bayan Ü -

~ LEBiB E 1 ~KORSJ.4N/Nintikamı 
P. Bu ak~mdan itibaren Iİ .- · "N o v o T N 1 'd .. i ı>en l :t. ın ulınrcbclC'ı·I. •• A-:k , .o kahrnmnnhk m :lc·cr a laril c dolu cmsal~lz f ilim hn-:;Iıyor. 

1 ~ k . I 1 eı 1 Baş ro'.11,:~:.~ : ... ,~~ .. o~~.,.~~:,.:,:::~ !.::~::lı ,':~:.~~ ~·:: .. ~~r.~:~.: .. , .. 
_ uyaca dır. ı: ı ~ 5 ıaılRilHflf!!fımıııllMllllllillll1!!Hııııııı!lllllMillKl1111111u1111Jlll•••••••••••••• .. --=•1111mrrım ı w ının ı ili .P 111...aıı=:~IDl9lllllMi!lllllDI 

* BUtlln dllnyad• ~:,. 
oldu#tu yeni .ııtati.!tJl<İ ,ı 
mt,,tır. nunların yUıd9 

Ç-"inll ve Hintıldir. 

oe 
Almanca -

13 e;tı 
Seri ve asri tt.4 "' 

dCr 
ve m utedil Ucretle li 

1 

teyr-nlerin " AJrnaJi"ıc'' 
ismine mektupla gıı 
racaatı. 
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son arzusu 
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Greta Garbo Jan Gaben 
Yeni filminde ilk defa olarak sempatik 

bir rol temail ediyor 
Niçin istifa etti ? 

Atka yenilen bir Rua 
rolünü oynuyor 

Greta Garbon.un son filmi olan 
''Nit~ka,, Amerikada alfilca ile 
karşılanmış ve beğenilmiştir. He· 
jisör Ernst !ubiç (Lubitsch) in 
çe\'irdiği bu filmde Greta Garbo 
şimdiye kadar temsil ettiği şahsi
yetlerden büsbütün başka bir rolü 
üzerine almış, n~li \'C hafif mev
zulu bir film \ ılcuda gctirilmi~tir. 

Filmin mevzuu ~dur: 

Greta Garbo Sovyetlerin bir me· 
muru sıfatile, hükumetçe müsade
re edilmiş bazı mücevherlerin ne

den satılmadığını tahkik etmek ü
zere Parise gidiyor. Diğer taraftan 

müce\·herler So\Tetlerce müsade· 
resinden evvelki sahibi olan bir 

sabık dıl~ de mücevherlerinin 
Pariste olduğunu öğreniyor ve bir 

ahbabından müce\ herleri tekrar e· 
le geçirmesine rica ediyor· 

Greta Garbo, mücevherleri sat· 
mağa gönderilmiş olan üç Sovyet 

memurunun Parisin eğlencelerine 
dalarak vazifelerini ihmal ettikle

rini öğreniyor. Düşesin ahbabı da 
bu sırada Moskovarun kadın mu· 

rahhası ile tanışıyor ve onu aşkın 
her şeyin fevkinde olduğuna ikna 

etmeğe muvaffak oluyor. Sabık 

dü~s de ı11ücevherlerine ka\'UŞU· 

ror. 
Mevzuun fevkalAde olmamasına 

mukabil Greta Garbonun ve reji-

sörün sanat kudretleri birinci sınıf 
bir film yapmağa ki.fi gelmiştir. 

"Sıvaatopol zırhlısı,, 
Berline götürüldü! 
A 1 m a n 1 a r Sovyetlerin 

meşhur propaganda filmi 
"Potemkin zırhhsı,,na bir nazire 
olmak üzere ve Bol~evik aleyhtan 

propaganda için yapmış oldukları 

''Sıvastopol z-rhhsı., evvel~ İspan

yada gösterilmiş ve büyük bir arn
ka görmüştür. 

Fakat Berlinle Moslrovanm an· 
laşmasr dolayısile Berlinden gelen 
bir emir üzerine filmin kopyeleri 
toplanarak Berline gönderilrni~tir. 
Nazi Almanyası artık bu BolşeviK 
aleyhtan filmin gösterilmesini mu· 
vafık bulmamaktadır. 

Jan Gaben (Jean Gabin) in baş· 
rolünü temsil ettiği "romorkör., 
filmi tamamlanmasına üç haf ta 
kalmışken harbin ba~laması üze
ı ine yarıda bırakılmıştı. Bu filmin 
tekrar çevrilmesine baslanmıştır. 
Jan Gaben bu filmde ilk defa ola
rak sempatik bir rol almı~tır. Fil
min mevzuu Atlantikte Fransız 
tahlisiye efradının hayatından a
lınmıştır. 

Küçük 
Haberler 

• Alber Prejan (Albert Pre
jean) m ''Paria Geceleri" filmi 
1stanbulda göıterileli bir ay ka • 

dar oldufu halde Pariste heniiz 
gösterilmemiıtir. Filmin askere 

alınan rejisörU izin almış ve ilk 
gösterilişte hazır bulunmak üze_ 
re Parise gelmiştir. 

• 
• Mi~l Morgan (Michel Mor. 

gan) Holivuda çağmlmzıt.ır. Mü. 

him bir Amerikan sinema tirke. 
tile müzakere halindedir. AmerL 

kal:U bir film çevirecek w bundan 
alınacak neticeye göre orada ka. 
lıp kalmıyacağı anlatılacaktır. 

• Reiai maruf Fransız şairi Pol 
Valerl (Paul ValEry) olan ''Ak 
deniz üniversite merkezi,, bir si. 
nema k:UnilsU ihdasma karar ver. 
miştir. Bu ktinü meşhur Fraıwız 
rejisörü Röne Kler (RenE 
Clair) e verilecektir. 

• Fransu rejis~rU Röne Kler 
Franaızlarla İngilizlerin sinema. 
cıhk sah.asında teıriki meuiye 
batlamalarma iSnayak o!r.ın'lh ı. 

İki rnill~tt )!\ :trtiıt ft teknfsyen. 
lerle bir film çevirecektir. Fil
min ismi "Pariste randevu" dur. 

• Fransız artisti Röne Sen Sir 
(RenEe Saint.Cyr) ttalyada bir 
tulyan tirkcti hesabına "Kızıl 

güller'' filmini çevirmektedir. 

Evvelki günkü sayımızda, An. 
karadan hususi suretle bildirilen 
bir haberde ajan Abdullahrn is.. 
tifa etmeyip ettirildiğini biz de 
yazmıştık. 

Buna da sebep, olarak Anka. 
ra - İstanbul muhtelitleri ara
sında cereyan eden maçta, İstan_ 
bullu oyunculara para verildiği 

ileri siirülmüştü. 
Bu hususta Abdullah demiş • 

tir ki: 
"- istifamın 9Cbebi pyet açık 

ve hadise de gayet bisittir. Bir 
akşam gazetesinin elinde bulu. 
nan ve neşrolunan mektuptaki 
imzayı görmediğim halde bu im. 
zanın kime ait olduğunu katiyen 
biliyorum. Çünkü tanıdığrrn spor 
muharrirleri dürüst arkadaşlar. 

dır. Gazetede neşriyat yapacak. 
larına her vakit oldu~ gibi be. 
nimle karıı karşrya ve arkadaKa 
konuşmalannr seven ve yapan 
kimselerdir. 

Bu arkadaşların yazmakdrkla. 

& .-or. Kemal OZSAN-. Holandalt kadın atlet YtUromv 

1 
Uroloı Operatör Beyoflu lı· 1 Koen leılip edilen bir müsabakada 
tiklaı caddesi 380 numaralı 100 metre koşıwa birinci gtlmiş-
Ohanya~. ~partmanı Bursa tir. Kendisi ayni zamanda 5,97 
Pazan ustu. Tel: 4.1.2.35 d l'k 'b· b" tla 
••••••'• erece ı gı ı ır uzun a maya 

sahiptir· 

t Sislerin tesiri 
J.tanba1 Dkbllluda ft cl&ha lltya
de IODb&h&rd& ili.ali •balılar& alı
gıka& da bu aeneld pbi kıt orta.. 
amda _ eski t&Jı:vimlerin diline gö
re hamrin içerainde - U.t üste ld.ııll 
ıtınıer burada biraz nadir eör1llUr. 
Nadir olan bu m vakalarmm da 
bu aeııe görUlmeaini rökyUztl n 
hava mUtehaaaıalan belki rene 
gUnq üzerinde meydana çıkan le
kelere hamledeceklerdir. 
Şimdiki halde bildiğimiz atanbul
da iki tUrlil ai.s olduğudur. Bir tilr

JU.aU - en çok olanı - denizden gelir. Bir tUrlUall de karadan 
l<:lğrthane deresinden geçerek Halici ve bUtün tehrl kaplar. 

Denizden gel.eln, karadan gelsin, sislerin ilk tesiri havada 
elektriği arttırmakta, aynı yerde, sisli havadaki elektrik aiali 
olmryan bir ıünde havadaki elektrikten daha fazla olur. Bun
dan dolayı alali havada insanlar daha fazla sinirlenirler. Sisli 
havalarda vapurun hareket edememesinden iskelede kalarak te
pinmeler, .it bqma gidememek endişesinden ı.iyadc havadaki 
elektriğin failalığından gelir. Bilhassa Adalardan sabahleyin 
sisten vapur kalkamadığı zaman ~u sinirlilik daha ziyade mey-
dana çıkar. 

Sisli havada elektriğin artmaaı mn-ıl.me de bağlıdır: .kış 

mevsiminde llkbahardakinden, sonbaharda da yaz mevsl.minde
klnden daha ziyade artar. 

Sis hasta olmıyanları yalıtm ırlnlrlendirmekle kalır, fakat 
astına hastalarile nefes bonıiann dap rahatsız olanlara daha 
ziyade \\okunur. 

Yazan: Dr. G. A. 
iti 4elmd• pldill T&klt, ba.vanm elektriiini a.rttırmakatn 

bqka bir mahzuru o~ Sia ta.bekaamm arasında pek ince 
tozlu au habbeleri bulunmakla beraber, bunlar mikrobeus ol
duklarından denizden relen aisin ha.atalığa aebeb olabileceği 

hatıra relmeı&. 

Fa.kat aia b.r&dıu &'•ldiii Ta.kit o rtıtubet tabakumm &ra

amda ne bulundufuııu kestirmek rtlçtt1r. atanbuld& kAğıth&

ne vadisinden gelen ai.I gibi, bUsbUtUn hUcra bir mmtakad&• 
geldiği vakit bile ai.9 tabakaamm arasmda hiç olmazsa toz hab
beleri vardır.Bunlarda da yerine gö re tlirlü türlü mikroplar bu. 
lunur. Daha milhlmmi, ka.r&dan gelen ataler en ziyade hava-
daki tazyikin azaldığı zamanlarda olmasıdır. HaYada tazyik a
zalınca topraktan tUrlU tUrlU gazler çıkar. Sis tabaka.smda za
ten mikroblar varsa bu guler mJkrobla.ra lll yf'm olur. Onla
rm zararlarmı arttırır. Sl.a taba.kuı a.rumda hiç mlkrob bu
lunmaaa bile, topraktan çıkan guler koku verirler. Onun için 
kA.radan, Kflğıthane vadisinden gelen sis günlerinde ağır blr 
koku olur. lstanbulda zaten nadiren görülen bu Kağıthane va
disi sisinin başka bir mazarrata aebeb olduğu bilinmez. 

Fakat fabrikaları çok olan memleketlerde sislerin haylice 
zararlı olduğu meıhurdur. Londra.da 1880 aeneainde bir ala Uç 
hafta içinde 3000 kişinin zehirlenip ölmeeine scbeb olmU§tu. Bir 
de Alzaıı'da 1930 11cnesinde bir sis birçok kimseleri zehirleyip öl
dUrmil§tU. Bunlar hep fabrikalardan çıkan zehirli kükUrt gaz
lerinin sis tabaka.sı arasına yayılmasmdandır. 

İstanbul sislerinde bunun gibi tesirler hatıra gelemez. Bir 
gUn Kağıthane \'adisi fabrikalarla dolarsa ... O zamana kadar si
sin yapacağı tesir lstanbullulan aadece sinirlendirmekten iba
~t kalır. Si."Ilerin .!algm hastalıklnn yaymaya sebcb olduğu la
pat edilenterul~tlr, 

rına eminim, çünkü istifamın .._ 
bebini çok iyi bildiklerinden, ba.. 
na muhalif bir kanaatle arkadan 
vurmak istemiyccekleri §Üphesiz. 
dir. 

Ben, herkesin bildi~i gibi apa. 
çık ve her şeyi gene her türlil 
külfetten ari, görür ve sö}ler bir 
adamım. Kendim, aldığım işi ya.. 
pamıyacak kanaatinde ·sem, isti. 
fa ederim; işi yaptığnn kanaatin.. 
de isem, ne istifa ederim, ne de 
istifa teklifini kabul ederim. Fa. 
kat, tabiidir ki, mutlaka oturu.. 
rum demem. 

Bu hadisede, beni istifaya dL 
vet edecek kadar aldrğım işin ma. 
hiyetine vaktf bir kimsenin mey. 
cudiyetini kabul etmediğimden 

tabiatile istifa teklifi varit olma.. 
dığı gibi ve olmadı da, buna ıe.. 
bep te yoktur . ., . 

Bir alqam gazete.i olmakhfı,. 
mız dolayısilc bu haberi bU do 
neşretmi§ bulunduğumuz için a. 
janın kastettiği aqam pzeteal 
eğer Haberse §Urasıru tebarli% et 
tirmek isteriz ki, bu haberi guc.. 
mizde n~rederken, ajanı - aöy. 
lediği Uzere - arkadan TUrm&k 
gibi dürllstlliğe sığmayan bir ga.. 
yemiz yoktu. Yalnız gazetecilik 
vazifemizi yaparak bir glln "· 
vel Vakıt gazetesinde çıkan TO 

An.karadan almmı1 hususi bir 
haberi ıUtunlanmıza geçiriyor • 
duk. Aja.n Abdullah 2 Te 3 JU. 
bat tarihli haberde ne§redilen is.. 
tifa haberinl okursa, orada bu is.. 
tifayt tCCSıSürle ka?Jıladığnnjzı 
n üzerine aldığı itte en ehil bir 
kimse olduğundan yerinin doldu. 
nılması müşkül bulundufunu bil. 
ha.a itaret etrnit olduğumuzu 
görilrler. 

Balkan güreş . 
şampıyonası 

Güreşçilerimiz dün ç.a
lışmağa batladılar 

:Fatihte, GUreı klUbUnUn açbQI 
kampta, Balkan güreı p.mplyonuı
na lftlrak edecek gUreoçller dünden 
itibaren ı:alı§malanna b&§l&mI§l&rdır. 
Kampta ıtmdikl halde Ankara ve la. 
tanbuldnn ıs güreş~ bulunmaktadır. 

Bu aenekl Balkan gUreo p.mptyo
ııuı, blldlrmio olduğumuz gtbl Cem• 
berllla§ alnemaaı.nda yapılacal(tır. 

Bugün yapılacak 

Mektep maçları 
latanbul mc!t~plerl futbol uı "" 

leybol lik hPyeıtindm: 
Ta.kaim ırta4ı ı Takafm L. Ha,..S.. 
p~ L. ııaat H hakem T. Ozuensta. 
Hayriye L. - l§ık L. saat l:'.i,10 hakem 
Şazt Tezcan. 

Şeref .tadı: Botu.içi L. - Ytıee 01-
kU L, aaat H hakem Jı... Adem, Darllf 
ıataka L. - Kabata,, L. saat 15,10 ha
kem A. Adem. 

Cumartesi gilnll yapılMU 
voıc, bol ~lan 

BeJoflu Halkc\1 anlonu: Erkek K. 
Mektebi - Galataaaray L. ıaat U ha
kem T. Ok r, Sanat mektebi - Tica
ret L. ıaat l' 30 hakem T, Oker, YU· 
ce O'll il L. - Şl§lf Terakki L. sant 115 
hakem T. Oker. 

Hakem Eşrefin annesi 
öldü 

Devlet Denlzyollan memurlarm· 
dan arkadll§ımız ~ret Mutlunun 
anneııl, sallhatı nls,·andan Bayan Erut
ne Mutlu senelcrdenberl ı:cktfğf oeker 
hastalığından kurtulamıyarak 7 .2.940 
ı:arşamba gecesi 18.40 da, elll sekiz 
Y!!§tnıla hayata gozlerlni yummuştur. 
Çok hayır sever bir kadın olan mer. 
humenln r"rrlde bıraktığı ihtiyar eoUe 
llederll ~oeuklarma Cennbl Haktan 
aal:ııı ve merhumeye de Allnlıtan rah
met dilerts. 



iki Alman deniz-. 
altısı batırıldı 

Lon(lra. 10 (A.A.) - Bir kafileye l Alman tayyareleri bundan ııo:ıra 
yapılan taarruz esnaamda bir lngillz vapurun güvertesine tnltralyl'.lzle ate~ 
dutroyertntn iki Alman talıtelbahlrl- etmtılenıe de anbara llUca eden mU· 
ili batırdığı resmen bUdlrllmektedJr. ı rettebata bir ıey olmanıqtır. Kral!. 

yet hava kuvveUerlno mensup avcı 
tayyareler:uln mUdnhal :ıı Uzertne Tayyareler in hücumları 

Lon""" 10 (A.A.) - Dlln öğle U· 
zeri ıark sahlU açığında bir çok va
purlar Almı:ın tayyareleri tarafmdan 
mltraly6z ateşi aıtma almmıı ve bOm
bardım:uı edilmiştir. Alman tayyare. 
cllerlnln "Foremost., tarak gemlainl 
blr petrol 1gcmls1 zannederek hücum 
t:ttlklerl tahmin edilmektedir. Bu hU· 
cum neUcestnda iki klııl ~lmU§tttr. 

•'Foremost,.a isabet eden bir bOm'ba 
gemlnin ben%1n deposunda bir lnfi!Ak 
husule getırmlııtır. G<!mlntn mUrette
b&lı blnd1kleıi flikanın devrJlmeal U
zertne boğulmuştur. 
Diğer cihetten lngllterentn cenu. 

bundan İBkoı;:yaya gitmekte olan bir 
vapur, lk1 Alman tayyaresinin hUCU· 
mun& u ?ramıitır. Vapura laabet eden 
bJr bomba ciddi ha.sar husule geUrme
ml§Ur. 

Hadiselerin 
tefsiri 

(Battarafı ı incide) 
• lr:apabnasma göz 7\llDIDUlı 
Berlin hükUınetinin Romanyafl 
feda etmİf olması gibi bir mana. 
11 ifade ediyordu. Bundan dola. 
11 o tarihten sonra bütün dikb. 
tini Besarabya hudutlanaa çe. 
Yirmiıken son haftalar zarfmcla 
J'llllİ bir hareket oldu; Janİ Ro.. 
manyanm pm..Jine tetadüf ed-. 
" Lebiatanclı-. SoTyetlerin ic:la. 
resine geçen yerlerdeki petrol 
madenlerinin iı1etilmeai iıine AL 
manlann alakalancbiı, bu müna.. 
sebetle bu hanliye bir çok AL 
man askerinin getirildiii, bu u. 
kerleria Rcımanyadan pim de. 
mir yollarını kontrol altına aJdı.. 
ia görüldü. Bu suretle bir wmen. 
clanberi Romanyada WNhılan AL 
man emelleri So.yetler tıelıJikesi.. 

ı. birıöirine bnıb. 
Şimdi petrol ve benzin illti,a. 

a içinde aon derecelerde nkq. 
mıı olan Alman711 Romanyada 
bir türlü teskin ecliJmüym ilk 
madde taleplerini icahmda ailib 
ile teyit edecek bir vaziyete cel 
mit bulunuyor; tabii olarak ha 
tıkııık vaziyet içinde kalan Ro.. 
manya da Balkan Antanb ile p. 
rideld Bulgaristan hudutlanm 
Belırat konf eransmda temin eL 
tikten sonra Almanyaya bnı da 
hlç olmazaa aiyasi mahiyette yar. 
dunlara muhta~ lııuluınıyor. 

lıte bu hidieelerin teılW etti.. 
ii siyasi prtlar dildrate atın.... 
Kral Karol ile Hariciye Nazın 

Gafenkonun Roma •eyahatini 
lumrlayan esbap ve anmil de 
keoailiğinden anlqılm11 olur. 

Huma KUMÇAYI 

mUtearrız tayyareler keçmr&tır. 
pur, kendi vesaiti ne limana 
mil§tUr. 

Almanlara göre •.• 

va. 
dön· 

Berlln, 10 ( A.A.) - Şimal deni· 
z.l.Dde kafilo ba!Jnde giden altı lngt. 
Uz vapurunun Alman bava filolarının 
taarruzuna ugradığt bildlrllme1<tedlr. 
Ceman 15,000 ton hacminde olan bu 
11.'t' vapur, kılın.er. ı.ıtl.nlınlf, kımı:ıen 
de agTr halara uğraWml§tır. Hava 
dalt toplarınm atqlne ve avcı tayya· 
relertnın mUdalıeleatne rağmen bir 
tek Alman tayyareal tahrip edilebil· 
ml§Ur. Bundan maada fkl lnglllz ka· 
rakol gemi.si de batmlmı§br. 

(Garp Cf'Plaal buek&tma dair ha. 
berler S 8Ddl sayfannvlad•r.) 

Bira buhranı 
var mı? 

(lattarah ı incide) 
göre kendi fabrlkunu genlflet
meyl tercih etndftlr; lneaatma 
bqlamJI, tıerletm1et1r: daha ~ 
Dit ölçnde ve artan talebe tam 
cevab verecek bir kabiliyette lfl~ 
me zamanlan da yakl&fDUltır. 

Bu kadar remnS ve bt1 lza.h1a. 
ra k&l'll :yapılacak feY nedir! Bek
lemek delil mi T Bira denilen ıey 
ekmek delil, 111 delil ya! Ha bir 
Dd ay perimi glrl1nler de u iç
afnler. lılayalanmıs 1>indaJi alm
Dlll delil ya! 

Ha)'ll'! .. G&lyonunus Jd hll1 
buhrandan babJI vardır, ve lnJıı.a.. 
ra buhranı gldermet •Yol g&t
terenıer oluyor: (Camm, Jtte ha
m bir fabrlb var.) diyorlar ve 
Bcımontl fabıllulpı ~rlarl 

Bomontf fabrlbll bot danıyor. 
Satılıttır. BJaedarJan da maıam. 

Eter ba bllledaı1ar vattınde 
UY1UJ1 bir flatJa nrmft o'lsayddar, 
belld h1lk6met bq1anRta alırdı 
da. Almadl. tmalltı tek blr fabrt
tada toplamayı daha ~ bul
du. Bomontl fabrlblDldan mu.. 
tatnı da\'l"aDc!ı. 

ŞJmd1 korbrm 1d BomonU hll
sedarlan bu buhran k3rtlltlemesin
deıı tatlfade edecekler, lnhlaar ida
reainl buhran n8frlyatmm tasyild 
altında bnnalmq bularak ellerinde 
ana ve enkaz pabasma kalan hls
lelerl •'hazine" sararma satmak 
kapmmı açacaklardır. 

ftte bJs açıkça aöylUyorıız: tDhl.. 
sar ldarelll bira bahram Depiya. 
tma kulak asarak böyle blr alq
verlee glrmeGı. Bira sa.rflyatmm 
arbp §llpheab bir varidat mesele. 
sidir; bu varidatı da havadan bir 
yObelme imklnı elde edenlere 
vamelrtenae bira sarfiyatını za
nut eksik tutarak halkm mhhati
ni korumak daha bOyGk bir "'ha
zine" kuaııcıdır. 

Bira dGlktlnlert kendi fabrika
smm ltlemellbıe kadar pet 11& 
beıkllyebUlrler ... 

BAŞ, DtŞ NEZLE, GRtP ROMATiZMA 
SOaUK ALGINLIOI 

Amerika bitaraflarla 
müzakereye başladı 

(Baş tarafı 1 incide) 
Müstcpr N evyorktan ayın on 

yedisinde hareket edecek ve ev. 
veli italyaya uğrayacaktır. Se
yahat milddeti l:ıelll de.ğildir. Fin. 
la.ndiyaya ve Sovyet Ruayaya 
uğramıyacakttr. 

itiraz edenler 

Vaşington, 10 (A.A.) - Ve
les'in Avrupaya gônderilmeıi 
hakkında Ruzvelt tarafından ve. 
rilen karar par\'lmcnto mahfille
rinde muhtelif akisler husule ge. 
tirmittir. 

Cumhuriyetçi Kalifomiya aya. 
nından Conaon. bu kararı tasvip 
etmediğini bildirerek dcmittir 
ki: 
"- Biz kendi işlerimizle mcı. 

gw olmalıyız.,. 
Azalardan bir kaçı Reisicum. 

burun bu kararını tasvip etmek.. 
tedirler. 

Amerika Hariciyesinin 
tebliği • 
Vafiqton, 10 (A.A.) - Ame. 

rikanm bitaraf devletlerle yaptı. 
tı mllzakereler hakkında HarlcL. 
ye Nezaretince neıredilen tcbll
fin metni ıudur: 

"Hariciye Nezareti, dilnyarun 
bir kaç yerinde muhasamata bat. 
lanmıt olmuı, bu mubaM!Nltm 
dUnyadaJd bitaraf mlDetler ilse. 

dairesinde cereyan ctmedi~i..i, 

sağlam beynelmilel bir iktısa<li 

sistemin tesisini aynı umanda 
bütün dilnyada ıuatııarm tahdidi 
i.mkinlannı araştıran ille bir an. 
ket mahiyetinde olduğunu kay. 
detmek lazımdır. Şimdiki muha. 
samatla alikadar meseleler bu ilk 
müzakereler esnuuıda rörilfüL 
miyeeıektir. Bu müzakereler, iktı. 
aadi meseleler ve müstakbel sulh. 
ta silahsızlanmak mcaeklerile L 

llkadar olduldan nisbette muha. 
rip memleketler tarafından clin
lenehilec:ektir.,. 

Bitenflarla mOzakettler 
Va1ingtoa, 10 (A.A.) - Ha. 

riciye nezaretince bildirilen blta. 
raflarla mtınkereltt muhtelif a. 
likadar memleket sefirlerinin ha. 
riciye nezaretine davetile batlı. 
yataktır. 

Hariciye nazın Hut, dün sabah 
ilk olarak Holaıtda sefirini kabul 
etmiıtir. 

Nezaret namma .öz söylemeğe 
sallhiyettar bir at, bu ~e. 
nlerdeıı mabat Avrupaya •ulhü 
iade etmek delil. sulhtan sonra 
dllnyanm no tekilde tanzim edL 
lecelbü brarlqtumak oldulunu 
kaydetmif. fakat muharipler. bu 
milzakerelere ittiralıc ettikleri tak 
dirde aulhlln tee1aüa edebileceği
ni illve eylemiftlr. 

rinde.lıci tesirleri ve dllnya aulhu. Aynı zat Vele.'in seyahatini 
mm bnt6n milletler için •ilim menuubahsederelı bu 1ey11batift, 
ve devamlı bir esua dayuwak umumi harbin ilk Hneleriftde 1n. 
yeniden teeutiai1 için bi~ glltere, Frama n Almanya si. 
milletler tarafından izhar eclllen mamdarlarile ıörütmllt olan Vil. 
arzu dolayıaile bitaraf hükQmet. 10n

1un phs! mümeuili miralay 
terle yan resmi mahiyette diplo. Han'ııı faaliyeti ile mulcayeıe e
matilc mür.akerelere bqlaadığ:ı - dilemiyepü beyan etmiftir. 
m ve bu müakenloria aiWJüb. V e1e9, seyabatiadeki luk. hu 
tima1 bütün bitaraf memleketle • ntm huıuai bir pbıı değil, A. 
rin ittiralrile devam edecetfnl merib hOkftmetlmn yilbek bir 
bildirir. memuru ufatile faali~tte bulun. 

Bu milzakcrelerin hiç bir plln J murndadır. 

Almanya Ye Sovyetler 

Fransa ile ingilte· 
renın arasını açma-
ğa çahşıyorlarmış 
Pariıteki aon aratbnna· 
larda hünu gösteren ve-

sikalar bulmunu§ 
Londra. 9 - Parlste Sovyet 

ticaret mUmeullHl:fnde yapılan a
raştırmada birçok propqaııda 
malzemesi ele ~. Bunl&
rm arasmda Daladyeyt manen dil
lilrmek. Fnuısanm İngiltere ile a
rumı açmak için Almanlarla Sov· 
yetıertn birlikte çabttıkla.ruu ga .. 
teren· vesika vardır. 24 aaat zar
fmda 23 kişi tevkif edflmiftlr. 

Fransız Meclisinin 
gizli içtimaı 
Parls, 10 - Franam mebUAD 

mccliai dlln toplanmJI, celJelerden 
biri gizli olmuştur. Bu celaede 
Fra.mıadald Sovyet mn~ 
de yapılan arqtırma1ann ınemı
bah• edildiği tahmin ediliyor. 

Meclisin ru.znameainde, haıtmı 
sevk ve idaresi ve umumi ıiyaaet 
hakkmda muhtellf i.stlzahlar var
di. 

BafVetil Daladye, bu istiıahla· 
rm derhal görUflllmeslni iatemiı 
ve demiştir ki: 
''- HUkümet, orduda, kat'iy • 

yen lüzumsuz bir teşevvilt ihdas 
edebilecek olan ta~ zuhuru
na müsaade etmlyecektir. Ma.jlno-
nun öte tarafında malflm olmalı-
dır ki, sinelerden !SrUlen duvarı 

Sinemaların 
teftişi 

( Battanfı ı incide) 
Hınatnamesi htıkUmlerinln tama. 
mile tatbiki için kaymakamlılda
ra tebllfat yapd11Uftır. 

Muayene kaçakları hülmıda 

takibata girlfilecektir. 

Maarif Vakili 
<Bat tanlı ı lnc:We) 

ri bitenler için yeniden mllaabaka 
açılacağını, gramer terimlerinin 
teablt edildi~ ve yeni gramerin 
hazırlanmakta olduğunu, orta tah· 
an ne yüksek ta1ıall arumdald te
rim farklarmm kaldmlacalmt an. 
latmJttır. Veldl blı aQam Anka.
raya 1i4eeektir. 

Sanayi odalan teıkil 
. ediliyor 

tkuat vek&leU .anayt odalan tef· 
k111 için yen! bir ntzammme bunia· 
mata bqlamqtır. Bu odalar, ı.tanbul 
tzmır, AU&ra. Adana .,. Samsuılda 

kurulacaktır. J.atanbul ve 1smlr •· 
D&y1 blrllkleri oda baUDe bılullp ede. 
ceklerdlr. Sanayi odalan hcOnkO U· 
caret odaları gibi çalıpcaklar, tıca· 

ret odalarmda kayıtlı anaytcller bu 
odalara D&kledllecekUr. 

1 yıkmak kabil olmadığt i~in mem
leketin manevlyatmı harab etmek 
maksadile çıkanlan ıayialar, bey
hude olacaktır.,. 

Uç yangın baılangıcı 
DUn Samatyad& GtlmUf1u.uf soka. 

tındaki d6şemecl lbrahimbı T numa· 
ralı dUkktıımdan baca tutu§Dluş der· 
bal aöndilrUtmUııtUr. 

ve bütün ağrılarını derhal keser. Lü~m\~~da..::. 
günde 3 kaşe allnabilir. 

Daladye, bunu müteakip, aon a. 
raştırmalnr esnasında ele ge<;lrilen 
ve Fransadakf Gestapo ajanlanna 
mahsus olup Fransız zabıtasmm e-
hemmiyeti, Daladye'nin nllfuı ve !!'izli yaprlmasmı istemlt, rey top. 
kudreti ve saire gibi bazı meaele- lanmıt ve 227 ye k~ı 262 reyle 
ter hakkında sua.llttl ihtiva tdt"n gizli komJte karan kabul edllml.t
tıorgu klğr..Jını olı:umws ve "iatlzah· tir. Umumi loealaT ve m'ltbııd .Jo. 
lara derhal cevab vP-recefiz., d~~ \ cuı tahliye edilmiştir. 
mittir. Tahlb"e eanaamda. cel• muvak-

Sa.yaliılt Udeıi mtıakerelertn kateıı. t&W edlbn1ftiı'. 

Valinin 
Şehrimi:r.e alt çok mllhbn işleri 

takip etmek üzere bir hafta kadar 
evvel Ankaraya &itmlt olan vall 
ve belediye reisi Dr. L<ıtfl Kırdar, 
sular fdaretıi mlldllı11 Ziya ile bir
likle bu sabahki ekspreste dön
mUştür. 

Belediye muhdebecisi, esaslan 
tesbit edilen mali işler netlcelen
dirillnceye kadar tel!'.aılara devam 
için Ankarada kalmııtır. 

Vali, Haydarpap garmda vill
)·et ve belediye erkanile diğer bir 
çok zevat ta.rafmdan karşılanmış 
ve doğruca Nlşantaşmdakl kona -
ğma gitmlştlr. 

LOtfi Kırdar, hasta bulunan 1ta 
ymnlideelni gördUkten aonra teh· 
rimizde dolaşarak Taksim ve E
minönü meydanlarındaki imar fa. 
aliyctlerfnJ gözden geçirmiş ve 
ıaat on buçuğa doğru villyete ge
lerek bir muharrirlmizi kabul et
m.Jştir. 

Vali. muharririmizin suallerine 
revaben ıu beyanatta bulunmuş
tur: 
"- lstanbulun su, elektrik, 

tramvay te11futmı ıslah ve ge.nlş
letmek üzere JAzımgelen ma1ze 
menin ve belediyenin işleteceği o
tobüslerin ve itfa.iye Aletlerln1n 
Avrupadan mllbayaası için dövize 
lbtf~ vardı. Ankarada bu illeri 
takip eltim. Teşebbilslerlmlz iyi 
k&r111andr. Elektrik ve tramvay 
malaeme&i. ic;in lüzum gi5tlllen bir 
milyon 700 bin liralık dövizin te
min edileceği bize bildirildi. 

Su ma1z~mesi 

Belediyenin maliye,. 
borçları ve alacal! 
Maliye vekiletinln 

istediği para Uç milyon .~ 
dır. Belediyenin de malıy~_.., 
cağı vardır. Bunlann k 
ına8T ıuretlle borcun o~ 
dınlması hwıwıundaki te 
se.a itibarile muvafık g 
tetkik edileceği bildiril~., 

.Allcak 1§1..D bu ıekllde baJP 

nun meselul olduğundan 
tıklan aonra bu mesele kad 
oeUcelendlrllebtıecekUr, 

İmar plAnları 
ADkarad& bulunduğum 

kip etuğim i§ler araamda 
11.m ve Emln6nll lmar pıantatl 
d1k edildi. 

Emtnöntl meydaıımm .
bu aene tamamJanacakt.ır. 

Zaten lflerln bU kAdal' 
lstlmWc meaelelerl ve kıl 
muıttur. K~ydandakl mescit 111 
mıda bulUDaD binalardan 

Su işi için lngiltereden getlrtJ- ada latlnılAk muamelesi bi 
lecet malzeın.e bedellerinin, Ttlrk- sonra .... ırmda ortadan 'Jr,ll 
lnglliz kredi anlaşmasmdan lsUfa- ,,_ 
de edilmek ırureWe temini yolun- tır. 
daki müracaatımız da müsait te- HWAA Alıkarada ta.kip 
lAltld edllerek tetkik 'edllecefi ce- lflerln bir kımıl tamanıUe 
vabı verildi. ve dlğerlerlnln ikmali teııı!O 

\ 
bulunuyor. 

Ekmek ve ıüt fabrikalan Dolmababçe atadı mpat 
snt fabrikaları kurmak mılıaa. aaaı normal aeyrlndedir. ıı 

dile lngiltereden aJmaeak makine • mUn&kaaa bir neticeye ~ 
terin 600.000 lira kadar tutan be- atadın mllmllün olduğu td',.. 
delinin bu kredi anlaşmasile zira- inşaat içl..D tedbir n.lınacak 
at veklletine ayrılan tahsiBattan, ValJ, tudlk edilen tınar 
veklletbı m.llbayaalarmdaıı sonra aUraUe tatbiki lçtn bllUln 
kalacak tmunla k&r§ılaniııası mu- ra derhal emirler ventıııtıt. 

Garson eordu: 
_ Bifteği nuıl buldllnuı efen

dim? 
Mtışteri cevab verdi: 
- Çatalla aradun ve patateal• 

rln arumda buldum. 

Hlzmetçi telAşla. banlJDS 
dırdı· 

- ·Bayan, bayan, yertJe11 
am.d& yangm çıktJ. 

- Peki kımn, kahVS 
raya getir l5yleyse ! 

il • 

c-11 - Bua ba ~ı L-ntwlunan bpalmı 
''luna ftl',. diye batmnm . 

- Elbet eevtyonım Mart. Bunu 
cklıerbndeu okumuyor muson! 

- NMıl okuyayım fJe\'gllim. 
Olnıma Juma bll~lğhn.l nuta • 
ror musun! 

- ft&lpan hrlkat1hil -

Bahane 

Polla memuru, gece 
sonra tenha bir sokaktA 
yolcuya eeslendi: . _..ı. 

- Sizi ne samandall~· 
edJyonım. Bu saatte 1JMll 
manıza ne behano bula 
kalım T __ • .tt= 
Muhatabı aarh()ft.U. G11"":" ... 
- Bir bebane 

~yle dolqacağmıa 

karıma .s3ylerdim. 

Teselli 
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lstanbul Emniyet Sandıgı 
Direktörlüğünden 

llmniyet Smıdığma borçlu ölll Bay ldrla varlalerlne llAn yoluyla teblfğ: 

''~be. - 91 -
~den k k:eği§tİrrnİf, bir dev yapmışb.Hiç 

Kara lbrahim oğullarından Alımet oğlu Bay ldı-14, S!lleymaniye Hoca· 
ha.mza Kepenekci81nan ısokak eski 3 yeni 3 numaralı alı§Sp bir evin tamamı 
m biriııd derecede Jpotek g!Sııtererek l7-4-93:S tarilılnde 21182 beeap numa· 
raaile eandıtımızdan aldığ'ı (200) lira borcu 18-8-939 tarihine kadar ödeme
diğinden ta.iZ, komisyon ve ma.sa.rifl ile beraber borç (119) lira ( 77) kuruı,a 
varmı~tır. Bu sebeble 3202 numaralı kanun muclb!nce hakkında icra takibl · 
ba§la.nmak üzere to.nzim olunan ihbarname bol'çlunun mukavelenamede gös
terdiği ikametgtınma gönderllml§ l.se de borçlu Ba.y ldris Etyemez Sancak
dar Ha.yrottln mahalle.si tramvay cadde.si 146 No. lı he.nede öldUğU anıişıı. 
nıI§ ve tebllğ yapı!Amamıgtır. Mezk~ kanunun 45 incl maddesi vefat halln· 
de tebllgatm llb ıruretile yapılmaamı funirdir. Borçlu ölU Bay ldris miras 
çılan !;bu 1lAn ta.rihJ.ndon 1tlbaren bir buçuk ay içinde Sandığunıza m!lraca
aUa murislerlnln borcunu ödemeleri veya kanunen kabule p.ya.n blr Jtlrazla
n varsa bildirmeleri lAzımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarm.azlar veyahut ba§· 
lıyan takibi uauIU dairesinde durdurmazlarsa 1potekll gayrlmenkul mezkür 
kanuna göre Bandıkça ııatılacaktır. Bu clheUer a.lAkadarlarc& bllinlp ona gö. 
re hareket edilmek ve berbirlne ayn ayn ihbarname tebliği ma.k&.mJDA ka
lın olmak Uzere keyfiyet UA.n olunur. (l~Sl) 

r arasında •Yordum. Kurt Larsene ve ki
en irad l Reçıııiı olan otuz beş seneme 
her eme her §eye karşıkoyacaktım. 
eclebUi:~u b~ adamı Bütün gemi müretebatı olanca 

arı da Yle hır iki se- hızlarile sarhoş olurlarken Kurt 
~ tarafa . Yoktu. İçtiler, Larsen ayık kalmıştı. Bir damla 

te <ieı;§ışeter akın ha· dahi içki içmedi. O şerait alUnda 
lllUtezrıad· ·anı etti ve on- buna cesaret edememişti. Güverte· 

, ve ~içtiler. de bile bir Luiz blr de ben kal· 
<>Jan Ufti U . l'ardım et· mıştım. 

re berk . (~ de dahil ol· 
. es ıçıyordu. Yalnız 

~tifa ~~b~ı biraz ıslat-
, o ela .. ştı. Maanıafih 
İ§tifak otekiler kadar tes· 
bir a.ı etıni~ti. Orası 

l'ı liiı...~?1di. Gündfu:ki 
lıılaı-...~ seslerle b' ·b· . "TOrlar ın ır-
ııı l§irorıar • Ufak teferruat 
~bbet 'k Y~.ut da baştan 
~IYCırlar ve dö· 

· .tsır ~ llrkadaı olu· 
n bo~ enlerle esirler bi· 

~<>tlar, b~~ dolanarak 
~l ı ~rl.~~ırlerine. iltifat· 

aıettrıe ve . Geçmj~ gün· 
lltıı~ aı~urt . l.arsenin 
tıi 'stırab ıstik.balde 
bir~ a ağlaşıyorlar· 

ona k .. t 
1 Ilı~ u re.diyorlar, 
a::ı. Uthi~ şeyler an· 

~'ataltJ 
1 ıaı. arı ..... ıı 

1~,, : lf 1~~ • "<ll anan dr 
~anıt 61 Ve k!h uza 
kıı". ,:-ııgeıe ·ı yan, 
,~'\ bir illa n e orasr garip 

ttli; cıgara. d rızara arzediyor· 
~t k~~ı, nefes ve 
ilt ~ri e a~rla~mıştı. 

}'<!."! ~ ~~tuşmuş gibiy
i\raı •ıan·alld bence yan a· 

. tr ı~ &ö ~ ılar. • 

;:iyı~ l!fti Uftiye ta· 
~ ken ~ sargı bezinin 
ı~ g~ il taraftan olup 
ı~~ Jlarıak e ~Yrediyordu. 
tord:~r gozleri IMıba· 
. h~~lırıa ge'Yik gôzn gibi 
kact·~ 'ğrnen onun i-
~ ar l-°lltı-ı elemine de· 
~ ıı u~ harici görü· 

ı~1~ Oldu~arbar, ~1anf 
. ~Sorııı~ u biliyordum. 

• •\ftı.h .. ı :uı rn,.._,_ • 
r ~ . ~~ .. ı:""UK sımasma 
• Ul.(j • ":\ o b" _,_ lla<!ts· lt. liaıb ' • ır.' <111.İtlcr 
~lc:r 1 llıntştı Ukı ınndi bir 
ih.. e ne b· . · Harrison v.
·~ dU ıı;ıın b" J ~ 
· k· ŞtliJcıen . ır Cehennem 
hıtıı ı.ırurıer nı anlatıp Kurt 
du a b..u-kuı )'ağdınrk-. o . Uyo ...... 
tııa r, t:ıkallus e· 
J.' her ı,,ı. 

.. ~rı ~<hnın ha 
-~ret· teliı;ord §ında 
~ .. 1 altltıt!~ . u. O, insan· 

ı:ıı. .. ''ll b' . ırııeten 
: "'~ . ır ifritti. ' onlara 
ırı.-ı. &i aJtıM- '-hunlar da o

''14 tU ·-....ı. ınti • 
~rh etten .

1
• ~en. onun 

. ôşltzk ıı •ete dü 
ı'l'an hatiyı şen 

• Cde-n t e \'e gizli 
:ı d ' a~ıı.n hayvan 

e o~ 
~~e~e ~~ biri tnh·d' . . l-1 -şlaQ ~ ıınt 
d~tı 11Yrrı 'lll. Ya Mod 
b t e dişle,.; . 

a1:ir..ı "mı ~ )·a· ""e &arr, ı ~ıcırdattım. 
tqn «! ırlll ı.rnıştım ki 
ı~:, bir1:1t~altta oldu~ 
'ı "lltı .. . .... Sf!.-4-1 
1.: ti qCJsııe ... weşen ha-
. ~u l'rıe~la ~~\'tandı \'e 
\ ~ıı.ı anı bir k llllle baktı. 

~i!\> } a!lltını be ~vvet kapla 
• ~ <tpll'ıtşt nı deği'\tir~ı· 
l iltdtı t. l!iç b' • • I~ 
~~ ara,ttı. l<urt f -1~ Şeyden 
~ ~ 1rıcıa g ~ne ve 
~·e '- ~e ra>; l!Çtnış olan 
~ ~ar~ t."ttlen · o-

01 tıııa . ko)·acakt tradernlt' 
~ ~ (:ır~r ırn. Her 

1.1\'\ter a~ttn ıl. Ontan ber. 
ı o u~rı "erdi;, çten gel . 
ıll\ "ıtlda ısı in . me 
. \ıe ~·· Yan ceı..- 'trahla ar-
ın k l.t\ı~ ·~nneın 

~il "tanı ır. eye çıkt e Çe· 
e akıp ~ı.~ncta bir un. Sis 

. lldi tıdıyoro ruh ses-
ı h~· lt. 1-Iava h 
k~~lır1n o~ 

-·~ra'Sl huıund 
lıclı. \' da ta u~ avcııa-
~Gr ~nıı hı.~~lannkinde 

~ılllı.i _-.... ~ l< n 
· . t~ı~ Yordu. Urt Lar-
~ ftal ~l'tlbuk 0 kadar 
~%~ attll!\. bitirtrek 
~iy 1 ltllrt L~~ Y~ 

o..~ ~lltrlle Moa 

Luiz ise daha ~imdiden dfune
ne geçirilmişti. Sisin içinde gözcü
süz ve ışıklarımız sönük olarak 
sey.r~iyorduk. Kurt Larsenin bu 
kadar büyük cömertlikle içki da
ğıtışı önce beni şasırtmıştı ama 
onların psikolojisini iyi bildiğini 

~imdi anlıyordum· Kan dökmekle 
başlıyan bir teması arkadaşlık bağ 
larile perçinlemek için en iyi usu. 
buydu. 

Olüm Larsene karşı kazandığı 
zafer onun üzerinde şayanı dik· 
kat bir tesir yapmışU. Bir akşam 
evvel onu yeise sürüklemiş olar. 
felsefesinin mutat bir aksülame· 
!inden korkuyordum Buna rağ 

men hiçbir şzy olmanuştı ve §İmdı 
mükemmel bir vaziyetteydi. Belki 
de o kadar avcı ve tayfa ele geçir
mek hususunda gösterdiği muYaf· 
!akiyet böyle bir reaksiyonu ~·en· 
mişti. Her ne ise. o melAnkoli üze
rinden gitmişti. Daha doğrusu o 
sırada ben öyle düşünmü~tüm. 
Halbuki ben onu hiç tanımıyor· 

mu$UID; meğer o, o zamana kadar 
olanların hep;inden daha müthi~ 
bir rcaksiron tezahürüne hazırlan
maktaymış. 

Söylediğim gibi, içeri girdiğim 
zaman o da tam formunda oldu· 
ğunu anlamıştı. IIaftalardanberi 
baş ağrılan gelmemişti, gözleri 
gökyüzü gibi berrak ve maviydi· 
Bronjlaşmış yüzü g{4eldi ve tam 
bir sıhhatle kaynıyordu; hayat, 
damarlarının içinde coşkun bir sel 
gibi dolaşıyordu. Beni beklerler
ken Mod ile hararetli bir münaka· 
şaya girişmişti. Mevzulan tahrik 
ve iğfaldi. Arada geçen birkaç Ja· 
· ~dıdan anladığıma göre Kurt 
Larsen tahril.: ve iğfalin ancak ö· 
bür taraf ona kapıldığı zaman 
tahrik ve jğfal olabileceğini iddia 
ediyordu. 

(Devamı var) 

PLANŞ 85 

i is-tan bul eeıed ayesı 
ııanıarı 

kiruı teminat 
1150,00 ll,2ö Sa.nyerde Tl.lrbe aokagi!e t;eııme 90kağı kl5~estndekt me-

zarlık 11.rsanm atnemıı ve Uyatro ma.lıalll olarak kiraya 
yerilmesi. 

40.00 8,00 I!lyUpte Tabakhane caddeaiı:ıdt 8/1 Dwn&ralJ yol ta.zlam-
nm kiraya verilmesi. 

Senelik .klra muhammeıılerl ne llk teıxıJnat ınlktarlan yukarda yazılı 
mahaller kiraya verilmek Uzere ayrı ayn açık arttırmaya konulmu§tur. 
şartnameler ub1t ve mua.mel1t ka.leminde görUlecekUr. lhale 22-2-940 per· 
tembe gtıı:ıU aaat 1' de daim! encUme.nde yapılacaktır. Taliplerin 11k temin· 
nat makbuz veya mektuplarile Jhale gUnU muayyen saatte daJ.m1 eııcUmende 
bulunmaları. (957) 

IDı,ı! 

bedeli 
800,98 

• • • 
60,01 Çubuktu ıas depolan elelı:trtk teaisatıııda y&ptmlıı.eak 

t.a.dilAt ve tamırat. 
'860,00 863,715 Ha.teki hıuıtıı.ncsı muttağma konulacak havacazı ocafı 

're teferruatı 
Keşlt bedelleri.le ilk teminat mlktarJan yukarda yaıı1t fşler ayn ayn 

açık ekalltmeye konulmuştur. Şartnameler za.bıt ve muamelAt mUdürıugu 

kaleminde görülecekUr. İhale 26-2-94.0 pazarteaı gtıı:ıü uat H de dalm1 en· 
cUmendo yapılacaktır. Taliplerin llk teminat makbuz veya mektuplan ve 940 
yılma ait ticaret odası ve ihaleden 8 gün evvel fen l§lerl mUdllrlUğUne ı:ptl
t"aca&tla aiacaklan fenni ehliyet vcoikalarile JhaJe gtlıltl muayyen uatte 
iaiml encl1m.ende bulun.malan. (1<>68) 

lstanbul Emniyet· Sandığı 
Direktörlüğünden 

Emniyet Sandığma borçlu ölU Bay Sadık va.rl.!lerlne ilAn yolu3•la tebliğ: 
Rqit o}lu Bay Sadık, Sarıyer Bostan sokak eski 19 yeni' No. b ahşap 

bir evin tamammı bli.1Dc1 derecedıa ipotek göstererek 29-4-936 tarlhlnde 
234~ hesap numarasile ııa.ndığımızdan aldı/fl (200) Ura borcu 27-4-039 ta
rihine kadar ödemediğinden fa.13, koınl.Jlyon ve masarifi ile beraber borç 
(204) Ura (4) kuruşa varmıştır. Bu aebeble 3202 numaralı kanun mucibince 
hakkında icra takibi ba§lıınmak Uzere tanzim olunan ihbarname borçlunun 
mukavelenamede gösterdiği lkametgAhma g!lnderilm1g ise de borçlu Bay Sa
dığın yukarda yazılı adreste öldUğU anlll§ı~ ve tebllğ yapılamamııştır. 

Mczkür kanunun 415 inci maddesi vefat halinde tebligatın HA.o ııureUle yn
pılmasmı dmJrdlr. Borçlu ölll Bay Sadık mirasçıları işbu UAn tarihinden iti. 
ha.ren blr buçuk ay içinde aa.ndığlmıza mllracaatıa murtalerlııln borcunu ö
demeleri veya kanunen kabule şayan blr iUrazları varsa blldlrmelert ltı.zım· 

dır. M.lrasç.ıla.r lpotoği kurtarmazla.r veyahut ba§lıyan taldbl usulü dalreısln
de durdurmıızJarsa ipoteklf gayrimenkul mezkür kanuna göre .sandıkça sa. 
tılacaktır. Bu cihetler aıa.kadarlareo. bilinip ona göre hareltet edilmek ve 
herblrlne ayrı ayn Jhbanıame tebllği makamına kalın olmak tızere keyfiyet 
no.n olunur. (1032) 

v 

rhe SlauQhter • Houae 
•he ısıauJhter .. House (The Abattoır; The 
&naıtnbl••ı 
A 'tt• C::ut:• o~ Meat (Th• Ptecea o~ Meat.> 

ı. ı: the ox (male: the ox, 
the bullock, the bull; fe 
male: the cow; the cor
responding meat: beef, 
when rorısted: roast 
beef) 
a the sirlobı 

b the rump 
c the altch - bone 
d the round (the but

tock) 
e the ır.ouııe - round 
t t.he hoek (the leg) 
g t.he thick flank 
b the thin fla.nk 
a-h the bind - qua.r-
ter 

l the fore - rib (five 

ribs) 
k the middle rib (four 

ribs) 
1 the cbuck rlb (two 

ribs) 
m the leg - of • mutton 

pi ece 
n the brls'.ı:et (the 

breut) 
e the neck, the clod. and .. 

the sticklng - piece 
p the shin 

L-p the fore • quar
ter 

2. t: the p1g (euppUes pork, 
roast pork) 
a the leg of pork (when 

cured: ham) 
b the loin 
c the fora - loin 
d the spare - rib 
e the head (pig's bead) 

with the cheekı (Bnth 
chaps) and the anout 

f the shank (the petti-
toes, trottcrs, or feet) 

~ tbe belly (the sprtng: 
h the hand (wlth the 

brea.st plece) [When 
the meat is separated 

!rom the shoulder -
blades and bones and 
cured, lt is ea.lled ba

con.] 

S. t: the sheep (male: tbe 
ram: tema.le: the ewe; 

' 

ODE) 
1eni Çıkan Paaldar 
rS> ~~S~N A fb~ff\-0 

270335 No BtR AN • Tııngo Mllzik; Necip Ce!Al 

GUNLER • Tango " ,, " 

KUÇUU !\YELAH.A.T 

270332 No . TOZU GUZEL BENLJ • Gazeııı Beste: 
USANDIM ARTIK DOSTLA.R • Hasan Gnıer 

1'ııı'EDUIE BtRSES 

270331 No FATOŞ EVLER YAPTIRlliŞ • HicazkAr türktl 
HüRONO. Kastamonu oyun hava.sı 

REF'tK BAŞARAN 

270337 No KARŞI DAODA SIRA BADEMLER • '?alk prkmı 
KARADIR KAŞLARIN ., ., 

1 • t. •. •• 1 .. ~ f 4· ~~.. , ..... ; .: . , B!'lmlml!!:!l.Willlil~---

Devlet Demiryoltan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlara 

176M u .. a muhammen bedeli otan 585 m 8 meşe azman kapalı &a.rt o-. 
uıı mubayaa edilecektir. Bu l§ln muvakkat teminatı 1323,7:i liradır. 14~ 

kua 20-2-940 eal.ı gllııU •&at ll de Sirkecıcle 9 uncu İşletme binasında A. & 
ırnmisyonu tarafından yapılacaktır. lateklilerlD aynı gUn saat 10 a kadar 
kapalı za.rflarmı komfııyona vermeleri llzımdır. Şartnameler paraaız olarak 
komisyondan verilmektedir. (788) 

••• 
l{ub&mtnm bedell 4890 Ura ole.n 50.000 "Kc· tnce mazot (!ıfotoı1D) 

12. 2. 1940 paza.rt.c.ai gUnU aaat (15) on beşte Hrydapapda gar btnaıa 

dıı"!llndekJ komisyon tarafmdaD kapall zart usu11le satm almaca.kt.ıl'. 

Bu işe gt-mek iateyenlertn 866 Ura TO kuru§luk muvakkat teınln&t. 

ke11un11n tayin ettiği Ve$lkalarla teltliflerım n.ubtevt u.rno.rım aynı 

gün aa&t (H) on dörde kadar komisyon reialigine vermeleri ııwm. 
dır. 

Bu l§e alt fi. t.nameler komlsyondan par&SIS olarak dağıtılm&ktadır. (8U). 

Tokat Vilayeti Daimi -Encümenlııden: 

ı -Tokat Turha.1 J!Qlunun 244+277-2«+927 kilometreleri ıı.rumdaJd 
yapı!Acak parke kaldırım ve beton turutvar ın,aab Nafia vekAletlnce ıa.

dikli (22619) Ura (13) kur113 ke§llııe göre 28·2-940 tarihine ra.stlıyan çar. 
§amba gUnU saat 15,30 da umumi meclia salonunda ek.slltmeei yapılmak U.
re kapalı zart usuıue ekslltmeye konuımuıtur. 

2 - Muvakkat temınat (1898) Ura (68) kwu,tm. 

S - Eksiltmeye girmek lstlyenlertn eksiltme l~ln muayyen olan g11nden 
en az sekiz gUn ewel Tokat Na.fla mUdUrlUğtlnde müteşekkil ehliyet veaik&m 
komisyona mUracaatla vesika alması. Tica.rel odasuıd& k.ayıUı olduğunu ı~ 
torlr diğer bir belgeyi de bamll bulunması prt.ur. 

' - Tekllt mektuplan, l§bu veslkalar ve muvakkat temlnatm makbwı 
veya banka mektubUe blrlllı:te tarlfatı kanuniye dalresintle ekıılltme aaatı.ıı• 
den bir sa.at evveline kadar komls)'Oll relaJlğiD• verlllr ve mukablllnde 
makbuz &!mır .• 

5 - Yukarda yazılı oJanlamı hariclnd• g!Snderllecek tekllt mektuplan 
kabul edilmez. 

6 - Posta De gönderilecek teklif mektuplarında teahhur vulrubuldu'1& 
takdirde mesuUyet kabul edilemez. 

7 - Her nevi rU.sum, telWtye, gazete ilA.n UcnıUeri Uzerlne Jhale oluıuloe . 

cağa attUr. 
8 - Daha fazla bilgi edinmek ı.tıyen, keşif, proje tennJ .,. eksiltme 

• §a.rtnnmelerlnl görmek arzu edenlerin daimi encUnıene müracaat.lan 1Uzum.u 
nruı olunur. (1042) 

m 

Abat.tolr rn. 
A La vland• de boucherle CI•• ınorceaux "'· 
de v.anoe ı 

1 ıe boeu~ fırnaıe non c:hatrO 1 ıe •aureau • 
t' - m• ıe, ıa vacne noue. c&onna du beou ... c:ae 
ıa vlande ae l»oeu~. cau r6tı a.e boe .. t' 

1. F: la culotte 
!. F: le ronısteck 
S. J<': l'aloyau m. S bls le 

filet 
4. }': le faux rııet 

5. F: les côtes f. couvertes A 
la noix 

6. F: les c&tes f. deeouvertes 

(les entrecôteıı m. le -P~ 
leron) 

7. F: la surlonge 

8. F: le tal on de · collier 

O. F: le collier 

ıo. F: la tete et les joues ı. 
11. F: le quasl 

12. F: le gite a la noix 

13. °F: la tranche grasse 
14. F: la bavette d'aloyau 
15 •• F: les plates côtes f 
16. F: la boite a moelle 
17. f: le gite ou trumeau 
l8. F: le flanchet 
19. F: la poitrlne 

20. F: la poitrine 
21. F; la crosse 

• 
2 ıe ~orc ,,,, c:oc:hon) nous donna du porc. 
dU rO<t• de porcı 

J. F: le jambon 
2. F: le la.ni graıı et le filet 

S. F: les côtee f. 
t. F: la tete 

ts. y: le ventre (la poltrlne) 
e. F: l'epaule f. 
7. F: le jambonneau 

8. F: le. picda m. 

-
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SABAH 
OöLE ve AKŞAM 

her yem.ekten sonra günde 3 defa 
dişlerinizi muntazaman 

.i4n 
~ 

Diş macunu ile f zrçalagınzz 

inkıbazı defeder, iştahsızhk, hazımsız Irk, 
vardır. Her yemekten sonra bir tatlı 

HASAN 
• 

ısmıne ve 
Yeni adresi : 

• • 
Her anne, baba bilmelidril 

Et ve sebzelerin ı,ı ce plşmemeeinden, meyvalarm cö.zelce 7Jkanmamasmdan, 
içilen suların temiz Te saf olmamaamdan hAıul ola~ •O lııcan dediğimiz bnr.snk kurtları 
en muzir hananlardrr. Bunlar; ince barsa~rn iç zan na ya.pı,arak ve kan emerek 
J ctJ-;lr ~c ürerler. Ekıerl yt!ltle çocuklnr<la bıı 1 nnur. 

llal!'lb:lik, kamnz lık, kann ağrılan, karın şlşm«"leri, burun, makat ka-
~mınll.!· ı, lchnl, oburluk, bn' dönmesi, ••ly• nknrncı, snr'nya benT.er s !nlr halleri, 
gece korkulan, görm~de Te işitmede bozukluk... Hep hu knrtlnnn ıc~ırt<llr. 

Bir kutu 
Bu kurtların en birinci devaııdır. Büyiik ve küçüklere emniyet ve 

itimatla verilir. Her çocuk seve ıeve yer. 
DİKKAT: Kullandıktan 24 ııaat ıııonra ~olucan 'lii-;ımc7.8e çocnğunn:ı:da. solucan 

olınnıhğmıı ltlmnt ediniz. Sıhhat leklUetinln r('smt miı «ıır. ıl cı-lnl hnlzdlr. 'ra~.lı lo:;tlmııll 
kutııln,.ın h;inıfo ~·a7.ılı<lır. Fl~·ntı h('r CC7.nhnıı c• •lc !!O kuru':' tur. (SA:.\"TA) l~mlnc dikkat. 

~ •• mouton nou• donne du l'ftOuton, de ıa 
vlan::ıe de mouton, du rotı de nıouton 

1. F: la ~lle 
%. F: le filet 
s. F: le carTe 
4. 1'" : le haut de côtclettes 
5. F : lo collct 

1. F : la t6te 
'7. F: le ıiıot 
8, F: la poltrine 
9. F : l'epaule f. 

10. F: les pieds m. 

4 ıe veau nou• donne du veau, de ıa vıande 
de veau, du rOtl de veau 

1. F: le quasi 
2. ı~ : le !ilet, 2 his la paMe 
3. I': le carre 

4. F: le collet 
5. F : la tcte 

1. F: le boucher (le tueur) 
11 le maillet 

2. r: la bete bouchcıic (un 
bo::uf) 
a la masquc Crontal (le 

m:ı.ııque Bruneau) 
c 

6. F : le cubeeau 
7. F : le t endron 
8. F : l'cpaule /. 
9. F : la poitrine 

l O. F : le jarret 

b la cheville percutante 
(le boulon) 

S. F : le ga~on bouchcr 
(parfois: it! marchand 
de betail ou de be~ 
tiaux) 

C L•• out I• m. • l'ou~llfage m.) du bouct-or 

J. F : le masque frontal (le 
masque Bruneau) 
a la chc\•ille percutante 

(le boulon) 
2. F : in pince clcclrlque 

D L ' abattolr m. 

l. F : lı,ı boucher (le tucur) 
en tn.tn dP dl:coup<'c le 
porc t uc 

a la cnble clectrique 
3. I•': le maillet 
4. F : le mcrlin 
f>. F : la mailloche 
~· F: le couteau de bouch~r 

A 

BAŞ, DIŞ, NEZLE • 

GRlP, ROMATiZMA, 

NEVRALJi, KIRIKLIK 

l'E DUTUN AGRILARI DEI'.ll AL KESER. 

şişkinlik, bulantı, gaze karşı fa~d 
kaşığı yarım bardak su içinde k

0

:ı1 

markasına D i K K A 
Bahçekapı Beyoğlu tramvay durağı kart 

( iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLOGONOf ~ 
Clnaıl 

BukW 500 Kr. 
SUpUrre bUyUk bo7 
Jel&tla 

lıllkt&n 

12 adet 
3000 &det 
aıo Ki'. 

lıılub. Bedeli 
Llra Kr. 
11120 O() 

3117 ~ 

"' 7,~ teminatı 
Llra Kr. 
l·H 00 

211 81 

Eksiltme ıekli 
Aı;ık E . 

t• " 

Pau.rlık 

Yan&'Dl 11. aıeu 70 &det 1711 es 62 • 

Ya.nem 8. le't'UtDll 28 ka.tem 841 Ol 63 60 • ,J 
1 - Şartnamesi muclblnce (310) Ki'. Jelltın mtıtf'tıhhlı'lt namma, vı dlf er (4) kalem eıya hl1. 

rilen usullerle ekılltmeyı konmuıtur. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teml.natlan, eıc.tltmı aaatıeri ,lilz:alannda yazılıdır. 

m - Ekııııtmı H ·Il.1140 c;:ar§amba fUnU Kabata~ta levuım ve mUbayaat ıubuindeld alım kotJI 
e&ktrr. ,,;.. 

rv - Şartnameler Ti yangın ıllndUrme levar.ımı mUfreda.t llste!li herg11n ıı l!:ı:ü gec;l'n ıubeden pil ~ 
V - !eteklilerin f'kslltmı için tayin edllf'n gün ve saatlerde % 7,.'5 rUvenme paralartle blrllkt• ııı' 

na ıetmelerl. (892) 

İstanbul Defterdarlığından: 

Hoc&paıa llallyı fUbesl mUkellcflerlnden Karakl mı.hallnl HUdavendl· 
glr cadd~~ 7 No. da ot,.ıcı Makbııleye : 

1-1· 934.- 30· 5·93:> mUıldetlne lııa~t eden 934 ma.lt yılı nrglnb:ln kaldı 

nlma.sı hakkmdakl 4·1· 938 g'Un ve 34949 ıııtyıh itiraz kom!Ayonu kararma 
alt 8/ 12 aayılı lklncl llıbama.me Jle 1-2.P38 cUn ve 3/ 1461 sa.yılı oube temylı; 
111.ylhıt.•u 3692 sayılı l<nnunun 10 ve 11 inci maılılelerl mucibince tebliğ yerine 
gec;:mek üzere ilft.n olunur. (1040) · 


