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~~t~ Almanya, muharipleri~ limanlarında ~~ 
Finıandiyanın Amer .. ikan ve bitaraf vapurlarını 
~~.n. oünlerind_e t o r p ·j l l e b a t ı r a c a ğ ı n ı bildirdi 
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~azan: H;SAN KUMÇAYI Mmerı a a egecan 

1 ır~ .. 

):~~=\·~"~~~~;:~~:;::~"~:~~:~ Al manyan ı n umu m"ı harpten ders 
~''-'•ll)uo:ı'"'.~ bir safhaya ~irıllği • 
4-k&ra • • N ıhaJ et buyülc u f c- · 

~:.~.~~~~İJ:;:.~~::~~: ~~::n::h:(~~ almış olacaklarına ihtimal veri 1 i yor ı 
lıa trıtığt . 1 •n nnıkavemetlııln so -
1lır? Vaı:' kabul etmeli mi liizıın_ o D D 1 
"""'"" • ••·~•"haım hathn<h I' t ~ ır o lf11 o lf11 , .. --. ........... _ .................... ~ 'llt\<ııt 1klnı•ı bir hattın daha ~ ~ i • 
llr ltıtık01"uiunu bildiren tcl,ı:rar- ........, f B k · ı i 
lııitun k a\ Pınt-t iiınltlcrlnln hiittin . i aş ve 1 i 
htı,,. ~~~lmadığını llitH edi - 1t ©l i : 
'el lıı~ııt~ı:er taraftan iki ,ı:iin .. , ._ r,::::\\ IA\ ce o t 2 5 s b i 
)ardıll'ı 1 i re_ 1ararınılan }'inine u u ~ <::>- iiiiii!J i • u atta : 
1<-1'.~~ hl~ ~ 500 tan arc ~finılcrl - ! . . i 
~r. bu ll•tilrnisti. nıınıınla hçra· Amerı· ka ı· çı· n ,, çok ag'"'rr b ·ır Radyo ıle btr nu-~ "'11!( Ol M1n ~ardım hab~rlnr ka r-:ı : 

~i::i;~i ~~:7:~!i!,';!~;.~r:ı> cır· olarak tavs"ıf edı· ıı·yor fuk SÖyliyecek f 11\\~tl tından "'Onra Flnlanıli,rn mesele 17 t i 
l<aı<'n l'rt 'kızılorchı iinlinıll' hakl-
~-.ı."1n~·<'nl bir muka\'<!met <'ı•ph~I Pariı , 15 - Almanya, muharip 'bitaraf memleketlere mesela İtal- Ankıı.ra, 15 -k. J:Ial.kevlcdr!ni.~ 
'lir ll'ıq .ınıı, arrak olur n hu lklnrl bir limanda bulunan bitaraf va- ya ve Yunanistana gitmekte olan kuruluşunun se ızıncı yıl önu_ 

.... "'Uı-11" 01 ... '"aktır. ' mü münascbrtile çubatın 25 in-•ı .. !\ ..... purlara taarruT. edileceğini bildir· vapurların Ccbetüttarıktaki te• . h lk 
" kii , azı.1 c-tin . d b .dd' A "k 1 h . kk fla d t u ~ ci pazar güni.ı a evlerinde bü-

manzara"ı dığin en u 1 ıa men ac a e va u rı esnasın a aarruza g· yük merasim yapılacak ve mr.m 
;::::-____ (Devamı 4 üncüde) ·o1 e..:an uyan-iırrr.ı<tt.r. A mcrikadan ramaları kati yen kabul edilme- lcketin muhtelif yerlerinde ye, ... 

- . mektcdir. Bu mesele hararetli niden .5 halkcvi ve .140 okuma o 

Q•• n lbaş . facı• ~~ı;.:~a~~~~ı~bcpı~~~LARI dnsıaçılacaktır. e ı - NASIL KAR.ŞILNDI Merasim, o gün saat 15 de 

ti.y~ra!kin,sv~oyna, lisSte(mAı_.yAe.r)ek-mul.hstai-· Parti Genel başkan vekili Dr . .... .. .. Refik Saydam tarafından irat 1 a d ı d 
· ~ · lipwııt .. ~ ve meaeli cdilgc:c,k m'ühlm 'blı:..,putukla n-1 

Si a Y 1 n an 1 ~:be~tfttank~a b:ıunan Amerika çılaca'ktır. Bu nutuk radyo 11 
gemilerin in torpillcnmcsi~.in ?.1eş- 1 memlck&in her tarafına yayıla-

( Dev111111 4 uncude) caktır. 

zabıtanın yactığı tahkikatın verdiği A ·mer·ıka donanmasını 
kat'i netı ceye göre : 

Halil ile Fatma takviye ediyor 
bi · b. 1 · · k · 1 266,772,878 Dolarlık Bahriye bütçesinden başka 
F _r 1 1 r e rı nı e S m 1 Ş e r gemi ınşaaıı na ayrıca s 5 5 mı ıyon doiar sartedilecek 

1 
acı~, i kt i d a_r s ı zıı ğ ı do~ avı si vı e h ~ sı ~r ini m.~~1;~~~~~11~ h~b~;ı. ~~:u: ~~TI~:~:~c~~~~::~~~\ :::::.~ 

Vatmın edenııyen Halthn müthış ıhtıras_ ı ı· rıanda tedhişçilerı. ~~~~~~itır~5~{~~~;.ft~nd0~~~~r~~~ e k tas\'it etmekte olduğu bu pro~. 

? ıskançhğı yüzünden vukua ge ~ınış ~ ır faaliyette ~~· ~~ı:1~~~.ö~rı~~:;·ı~;ci~~~1~ 
fına"ncıbü.ljı cın' ti . ı · . b . c· . s· . 'd 'k' ri şimdiki tayyare gemileri hac-
<! an y ayr nın po ıs tara- mata norc, il cımm~ngız acıanın ırmıngam a 1 ' minin yektınunu teca\'Ü1. edecek 
1•1~1 Ur a~ıan tahkıknlı ikmal c- bUtün laf!ııliı.tı §Udur: ol"',-n üç tay 'l.•arc gemı'cıı'nı·n \'" 
11atı . .ı.nln M ğ" ı~.\CJAXIX ntKA n :st b f , .. k tt' - ol ... oı taııor. ız orgun verece 1 omoa ın 1 a e 1 miktarı muayyen bir'lakım krıt-
' llladtfı 1 ıle kadının kocası olup Fatma, 20 seneye yakın bir za- ,·azörlcrlc tahtclbahirlerin in"n-
J°'lldır taltkında kö'l.Une rckilcn mnndır 1stnnbulda bulunmakla ve Londra. 15 (A.A.) - Dün:;••- "' 
ı. ını t " " sına mccfar olacaktır. veıtı~ıın k~lgrafına gelecek cevap ötede beride hh~mctı;;ilik ve dadı _ ce Birminl;amda iki infilak vu. 

llu ıc tcdir !ık ctmektedfr. Halil de bundan 8 kua gelmiştir. Irlanda tellı.i!i~:ı· Donanmanın hava kun·ctlcri 
Sabah cld~ C!ltiğimlz mnlfı - ( DevAmı 4 üncüde) leri tarafından yapılmış oldu~u şimdiki üç bin tayyareden ibaret 

1-J 
tahmin edilen bu infilaklardan a~ari miktardan 4500 tayyaı e· 
birincisi şehri n varo§lanndan ye baliğ olacak azami miktara 

Q k birinde. ikincisi de tam mcrke. çıkarılacaktır. Va Urumu garln zin<le vukubulmuştur. Mcvzuubahs programı, salı 
· b b c-ünü mümessiller mecıı·sı· krcdı·-

7 
Birinci infilakta ODJ a, cad- ~ 

S dede patlamış ve hasarat kırılan ler' encümeni ' tarafından kabul 

l/ b •ı • • birkaç camçlan ibaret kalmıştır. edilmiş, olan ve 266.7i2.8i8 dol:ı 
aş l n l l l r ıy o r Bir müdJet sonra şehrin merke- ra baliğ bulunan bahriye bütçesi 

zinde bir kund ura mağazasının programı ile karıştırmamak liı. 

Garı• rPplı r15incle tlrri hatlarıla bir Fran ır, niibc>tç;l"t... 
- YaZLsı 3 üncüde -

Filli erin 
. t . . vaz .ıy .e ı 

.teşt • 
ıyı 
• • 

1 
Sovyetlerin a l dıkları mG~tahkem mevkilerin 

Mannerhaym hattının ile risınde o l d uğ u an laş ıldı 

Mannerhaym hattı mukavemete 
devanı ediyor 

· Londrn, 15 - Karelide lıs.rpl ğcr. g"ünlcrc nisbetlc dnha hafi.f
~itl<.lcUc d?'·am ediyor. !ak~: tı. Finlcrın vaziyet i biraz iyilc:ı-o 
~ovyctlerın taarı uzları dun, dı- . (DeYnmı 4 üncüde) 

t;~@E~ .· 
Çindeki Fransız demiryolunu 

ALTMIŞ JAPON TAYYARESi 
BOMBARDIMAN ETTi 

Londra 15 - Dün yeniden altmış Japon tayyaresi, Fransız 
kµmpaııyası tarafından işletilmekte olan Yunnan dc.miryolunu 
bOmbardıman etmişlerdir. Tayyarelerden biri düşürülmüştür. önünde çok siddetli bir infilak zımdır. 

::~~~:c;:~:E~r.'· ~~~:ı.~~.~ _A ___ l_ ...... m .... ____ a_~_n..,.._ _ __,_ ___ S ___ o ___ v ______ y ___ e ___ t_ 
tır. Kınlan cam parçaları, 100 -
metre mesafeye kadar ~ırlamış-

, tır. Yapılan araştırmalar esnasın 
da polis hafiyeleri, patlamamış 

~ılan H:na Gedikli - J u' a.ıı ı tnl~beslnden bir ı:rup ••. 
(Yazısı 2 incide). 

üç:~:~}!i~~~~~~ATI a s k e ·r Aı ı· t t ı· fa k ı 
Londra, 15 ( A.A .) - Skotland • ' 

Yardın mütehassıs ajanları, 
Büyük Britanyada komünistl<'ri 

(Devamı 4 Üncüde) , .......................................... , 
UHMAL etmeyiniz ıı· 

"\'akıt Gazetcsi,,nln kuponla· 1 ""' bl'lktl""'"· mük•mmd bi< 

1 
:kütüphaneye sahip olacaklardır. l 
"\'akıl,,! tnklp ediniz. ................................ .....,.. ........... 

lskand~navya veya Vak·ın Şarkta 
geçerlerse Almanya Sovyetlere 

ınüttef iki er harekete 
yardın1 edecekmiş 

l.ondra, 14 (A.A.} - Daily 
Expres gazetesinin Kopenhag 
muhabiri bildiriyor: "Bcrlindeki 
bita raf menbalardan gelen haber-
l ere göre, Almanya ile R usya, b ir 
22 mahdut askeri tedafüi itilif" 
ak8etmişlerdir. ;su itillfname, 

harp İskandinavyaya, Bajkanlara 
ve Yakın Şarka sirayet ettiği tak
dirde mcriyet mevkiine girecek -
tir. 

Almanyanın Moskova sefiri B. 
Von Schulenburgun Bitlere ra
porunu vermek üzere Berliııe git· 

meclcn evvel bu itilafı aktc mu· 
vaffak olduğu söylenmektedir. 
Askeri mukavelenamenin Moe.Jco· 
vada Sovyet umumi erklıtıtıubi" 
yesi ile 19 ikincikiııunda BerJin
dcn hareket ctmi~ ol&n A.llmn 

.(Devamı 4üncüde) 
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( 33 J Tercüme eden: Bit mücadelesi 
Prens Barola beni prens Pelerin sarayına Yüz kişilik 

\~götürüyorum, dıye kandırmış, l<onağ~a.kaçırmıştı. bir kafile 
-Jağı rıp çağırmanın fayda vermıyecegrnı anlamıştım 

8 
b h b f 

u sa a . za ıta tara m-
Ueıı de onun ı;e, 1;;1::.ın a) lll.!l' 

ırukabclc cdi} ordum. Etrafımda 

tunüp dola~an p:-en !erin \ e diğer 
ı-.ilzadelerin hiçbirine dikknt et-

:-...,'mirordum. Hep i de benden yilz 
~hulama} mca fazla brar etmemiş.. 
r--- r. beni pren ... Peterc bırakmıı:;lar-

ı. 

Yalnız aralarınd l prens Baro 
a denen hır adntn vardı ki, peşimi 

.--- >ır türlü bırakmıyordu. 
1 Bir akşam, t iyatrodan sonra 

prens Peter beni sarnyına davet 
·tti. Her gere beni kendi i gelir ti
atrodan nlırdr. Halbuki o gece 

ıçin beııi doğrudan dogruya sara. 
\ ına çagınnı tr ve arayda bekli} e· 
cekti. 

Tı)•atroda oyunum bittikten son 
ra gİ)'İndim, lam odamdan çıktı· 
gım zaman bakt1m kat§ıma pren 
Barola çıktı : 

. Peterln sanıymdan gelıyo-

rum,dedi. Beni kendisi gönderdi. 
!\raba bekliyor· Sizi alıp götllre. 
~im. 1 Aklmıa hiçbir uplıe gelmedi. 

- Peki, dedim ve arabaya bin
dim. 

2 Müthiş bir tipi vardı. Saat gece 
)arısını geçmi§li. Soğuk sıfınn ru· 

13, tanda 20-25 dereceye düşmüştü· 

I( Ben, kalın kilfküme sanlmış, ara-

4~ banın köşeSine buıülınOJüm. Nf' 
Ser kadar gittlğimlzi bilmiyorum. A
ar. raba durdu ve prens Barola: 
19, - Geldik. db•erek koluma girdi 
n \ e beni arabadan indirdi. 

Baıımı kürkümün arasına sok-
ı. ~ muş, gözlerimle yalnız bastığım 

n1 ) ere bakarak bir iki adım attım 
o,' ve prense beraber bir kapıdan içe-
1< ri girdiQl. 

Ancak o taman farkına var'dim! 
Prens Peterin sarayı değildi bu. 

1 Prens Barolanın konağıydı. 
bo Arkamızdan abrır kapı kapandı-

> !1 zaman prens yüzüme rnüstehıi 
·a bir tebessümle gülerek baktı ve: 

- Ya işte böyle benim knçük 
• çıngenc kızım! dedi. Prens Barola 
~ kendisile fazla alay ettinneı -.eni· 

haret in anı bô>•le kapana düc:.ü
ı:ım rür. 

Bağırıp ~ağırmarun fa>da \tr· 
miyecqini anlaınııtton· Bununla 
beraber son derece öfkeli idim ve 

, canm1 sıkılı}"ordu. Onun için pren 

1 ~ güler yfü: göstetemeıdim. Herif 
benim soğuk durtn3nın b<isbütiln 
kızdı \C adeta intikam almak için, 
beni bir oda}·a kapadı, kendisi 
gitti. Kapıyı da kilitlooi. 

Odada hapsolmuştum. Dışarda 
uşaklarına bazı emirler ,·erdiğini 

hamlıklar yaptırdJğırlı duyuyor· 
l dum. Vakit sabaha yaklaszyordu. 

Bundan liOnra eğlence yapmayı 
mı dtişUnUyordu? 

Fakat benim aklımdan pren · 
Peter hiç çıkmıyordu. Onun o da· 
kikada sara),nda beni ne büyük 

• bir sabırsızlıkla beklediğini, saat
ler geçtikce ne kadar merak etti
.Kini düşünüyor 'e yerimde duta
mı~..:>rdum . 
Etrafıma goz get.dirdirn: Pen 

cereden kaymak imklnı vardı· Bi· 
nanın ilk kattndarchm. Pen<:ere}'i 

~ açıp dışarı baktım: Aşağı ı iki 

metre kadc1r ancak \·ardı. ı\tlayn
bilirdim. Bu yuk klik benim dan· 
söz bacaklarım için sedirden atla
mak gibi kolay bir İ:ı;t İ. 

Fakat cesaretimi soğtık kırıyor
du. Ru yanın soI;111Jhınu görmiyen· 
ter bilmezler. Pencereyi açar aç
maz sanki içerisi bir buz deryası 
haline gelmiş ve ben, dönan hava
nın içinde adeta katılıp kalmı~tım. 

Etrafımda kürkümü aradım . 
yoktu. Prens Barola onu benim 
sırtımdan alıp, çıkarken beraber 
götüm1uştü· Yakası göğs<.Uniln or
tıı ına ve arkadan da yan belime 
kadar açık ince gece tuvaletimley
dim. Bu kıyafette dışarı çıkmak 
ıntihar etmekten farkSizdı. 

Fakat duramaıdun. Bu korkunç 
herifin elime ne olacağım belli 
değildi. Halbuki öbür tarafta, be
ni sabırsızlıkla bekliyen, naerak e· 
den, odasında dönüp duran bir 
prens vardı. 

Penc:eteden a~ı atladun ve yu· 
mupk karların üzerine düştum. 
Ayağa kalkınca koşmaya ba~la· 

dım.Soğuk güğsUmU hançer gıbi 
deliyordu. Karlar dizlerime kadar 
çikıyor, hızla k<>§ltlama mani olu
yordu • .ikide bir yuvarlanıyordum 
\·e her yuvarJnruşunda göğsümden 
aşağı karların dolduğunu duyuyor 
<lum. 

Nihayet duşa kalka, katılnu 
bir halde caddeye ~ıktım. K&.ııede
ki aoluk hav3i0Uı fenerinin ı~ığı 
altında, uıaktan bir araba geldiği
ni gördüm. 

Bu araba bana bir kurtancı gi
bi görünnıu5tü. Hemen ona doğru 
k<>smaya başladım. O da bana 
dotru geliyordu. 

Arabacı dhtiyar bir a am<lı. Be
ni o halde görünce arabayı 

0

dur
durdu ve: 

\'ah zavallı kadın! n oldu? 
diye hayret etti. 

Hiç cevap vertniyerek derhal a· 
rabaya atladun ve: 

- Prens Peterin sarayına çek, 
dOOim. 

Prens Pct.er ismini duyunca a· 
dam §Öyle bir toplandı ve atlara 
kamçıyı indirerek arabayı dört na
la sütdil. 

Prens beni hem seviııç, hem 
Ş3jkmllk içinde ~ıladı. Ona ev
nWl arabacı)''! ıösterdim ve: 

- Beni bu adam getirdi, de
dim. Ona rastlamasaydım soğuk

ta .kaWıp kalacaktım ve belki sa· 
blhleyin karlar Utıerinde cesedimi 
bulacaktıruz. 

Prens arabacıya bol bir müka
fat verdL Ertesi sabah doktorun 
dediği gibi, hakikaten hayatımı bu 
arabacı kurtarmıştı. 

Fakat ben de tehlikeyi ancak 
dört ay yatakta yattıktan sonra 
atlata.bildim. Zatülrenb olrtıu~tum. 
Bu müddet zarfında prensin sara
yında kaldıln ve prens başımm u
cundan aynlınadı. 

HA.diseyi Petereolduğu gibi an 
latmıştmı. Barola çok nüfuzlu bir 
-prensti. Buna ralmen Pcter çok 
kudı ve adamı düelloya davet et
mek istedi. Fakat ben mani ol· 
dum ve: (Devamı var) 

ce.,_. •. ~ si'zı°Jıı/U MR4· 
'BER ei1> ECEi<~ NENM · 
YETi ~'>IR TEN .SON-"9 lf r. 
·~/Hl2ı C~V-"11' "1..f. 

Nı ~!>Elli . 

dan hamamlara sevkedildı 
Tüüs, bit vo umuhılyctle pislik 

mücadelesi de vam etmektedir. 
Sıhhiye MUdilrlüğü tarafından 
teıtkil edilen seyyar ekipler Bine -
ma. tiyatro gibl umumi yerlcn de. 
zenfekte ettikJe ri gibi otobUsler 
otomobiller ve diğer nakil vasıta • 
lan da fenni surette teı11Wen • 
mektedir. 

Dlğcr taraf tan polls şehrin her 
taı'afında, rastladığı kirli ve bitli 
insanları tophyarnk belediye he _ 
sahına hamamlara ııcvketınekte ve 
bunlı:mn çam~trlar vı? elbiseleri 
de tebh.frhanelerde temizlenmek -
tedir. 

Zabıta bu sabah dıı şehrin muh· 
telif ınahııllerinden toplanmış yth 
kadar kirli \'C bitli vatandruıt hn _ 
mamlara sevkebniştir • 

Valinin dünkü 
teftişleri 

Galata kulesi dibindede 
istimllkler yapılacak 
Vali ve belediye reisi Lutfi 

Kırdar diln Dolmabahçe sa.rayı 
karşısındaki yolların tanzimi fa
aliyetini mııhallindo tetkik et. 
miş, sonra Barbaros Hayrettin 
türbesinin etrafındaki binalahn 
yıkılmalarını göztlen geçirmiş.. 
tir. Vali bundan sonra Galata 
kulesi dibinde ikmal edilen yol. 
hın görmils, kule etrafındnki 
meydanın tanzimi için bazı dUk
klnların ve binaların istimlaki· 
nl lüzumlu bulmuş ve bu binala
rın istimlakine ait muan'leleyc 
başlanmasını emretmiştir. 

Bu sene nekadar şarap 
yapıldı 

Bu &en.o a}ıususi çµl\c~ ~ 
dan yapılan nanıp mikda.11 7 mil • 
yon litreyi geçnı.lı.JUr. İnhisarlar 
1daresi de 3 milyon litre şarap yap 
tığına göre, bütün memleket şa -
rap rekoltesi 10 milyon litreyi te. 
cafllı ıcttmştlr. 

Köylerde sinema 
gösterilecek 

C. HalK Partisi 162 
f ilm göndet1yor 

Anka.ta. 14 (A.A.) - Sahn6 ve 
sinemanın halk terblye!!lndekl ttıU· 
hl1n rollinU bldayettenheri ehem • 
miyetlr , ~ötönUnde tutan C. lt. P. 
açtığı halkevlerfndc diğer yetiş -
Uricl vesait meyanında toplanU 
salonları ve khnelcr kurmaktı. ve 
bu yerlerl si.nema maltIMlcnle de 
techlıı etrtıekt.OOir. 

Bu sbıcma maldnolerinln ol k
trlk ol:ıtııyan köy ve kasabalarda., 
puar yerleri gibi umumi mnhal -
Jere de getirtilerek ınotörlc işler 
ve kullnnılır seyyar hn.le gelmeleri 
için de tertibat nlmma.lttadır. 

Parti, bu sinemtlarda eğlendiri.. 
ci olduğu kadar bilhassa uyandın· 
cı ve yetiştirici mahiyette fil.imler 
gösterilmesini esas olarak gözö -
nUııde lutm&ktadır, 

Bunun için bugi.\ııc kadar bu ma 
hiyctte hazırlruı.ınış yet.mi§ nevi 
üzerine l 62 filmi muntazam bir 
programln parasız gösterilmek 
üzere Hhlkevlerine göndermeğe 
başlnmışlır. 

Cumhuri)·et Hııl.k Partisi ycnl • 
den bir çok kültUr fillmleri har.ır -
latmakta oldu{;'U gibi yabancı mem 
lekotlei'dc de bu mevzuda ya.pıl -
rnıe filimleri tetkik ve mub&yaaya 
ltarR r ve milftir. 

iN SA it/ ,SAJ "'1 
TtlllfB/YEA.ı 

AlfA"tMUN , 
COJ<O 

MAYMV>I 
A v LA /tlf iti< 
MA~,$ 41>> 

Y0~4 

/(OYUl.~U. 
L4~ 

• 

Hava kurumu garın 
15 lJaşını bitiriyor 
~urumun 15 sene içinde 
başardığı işlerin bilançosu 

----~ il f 11 - S i F• ı •• .. T ·-·-·-: 

MILLJ MÜDAFAA EMR iNE 53 MiLYON URA ve 331 TAY- j 
Y ARE VER i LMiŞT i R. Y ALNIZ SON BiR SENE tçrNDE 489 i 
MOTÖRSOZ, 152 MOTÖRLO TAYYARE PiLOTU YETiŞTl. I 
RILMl$1"1R. PLANÖR FABR IKASl,ATlAMA KULELERi KU- il 

: RULDU. BUCON ELiNDE DAHiLDE YAPILMIŞ 265 PLA. : 
: ı 
i NÖRLE 27 T AYYARE VAR.PLA NÖR KLOPLERI AOILACAK ; . . 
\.. .................... -.................. _.. ..................... -... ......................... : 

Yarın Türk Hava Kurumunun 
kuruluşunun on altıncı yıldönümü. 
dür. Bu münasebetle kurumun bü
tun euhtletinde toplıı.ntıla.t tertip 
edilecektir. 
Kunım. on beş senelik mesaisi 

ile, sağlam, kudretli vo memleke
tin en bliVük \'iLtıJkl~dan birl 
iıaliM geİen milli havacılıfa wcut 
vermiştir. Kurumun bu bilyUk da.. 
vıı Uzerlııde bugüne kadar hnrcl\ -
dığı paranın yek6.nu 70 milyon 11 -
:rayı atmıştir. Bti pan.nın 53 mil -
yon llrası milli mUda!aa hava kuv 
veUeri emrine verilmiş, aynca. or
durnw:a 331 tayyare tcmltı edilmiş
tir. 

Hava Kurumu, bu mlisbet mesa.. 
ısine muvazi olarak, hava kadro -
muzun eleman ihtlrncmı tamamla
mak üzere 935 seneılnde TUrkk\ı
§unu teşkil otmittir. Evvelii. Ankn
rnda ije ba.tlaJ."fLtı TtlrlaufUJl\ln 
bugün 1 bi.iyük \1liyetinill:de ~ubesi 
vardrt. Buralarda yet~en binlerce 
genç lııönünde kurulrnU§ olan mo -
dem ha.•;acılık rnotötlU ve motör. 
sUı tayyareler üzerinde ihtisas ya
par.ık pilot diplomruu almaktadır. 
Yalnız son sene içinde 489 motör
siiz. 152 molörlU t.ayyarö pilotu 
yet i.5t irilnıiş tj r. 

Kunıın, gUn geçtikçe büyf1k in.. 
k.iWlar g<Jsteren bu !eytzıi ve 

lstanbul Radyosu · 
Ankaraya bağlanarak 
neşriyata başhyor 

Allka.n.dali verilim nwrım.t.a 
göre, radyo ~talatuılıiuı ~&km 
dalga uzunlukl&n Ilı.erinden yapıl
ı:nakta. olan .bazı JMl§rlyattn iz'nc.a_ 
t.tridan .ldı:tt.l.rılı:D.aıSt iÇin tedbirler 
nlmmqtır. Bu arada 1.atanbul ra.d
}'osunun çaJ.ıştırıımaaı kararı~ -
mıştrr. latanbul radyosu Anltaraya 
bağlanarak, aynı procraını, kendi 
dalga uzunluğµ Uzerinden yapa _ 
ca\tır. 

ıthallt sirketleri birlikler 
haline getiriliyor 

İthalat eşyumm kolaylıkla ge
tirtilerek tUcca.ra tenli için teş -
kil olun3Il liınJted fiirkcllerin uy_ 
gun neticeleı- Termedikleıi ggtül
düğünden bunların ithalA.t birlikle
rl haline kiı.Jbedl.lmeletine karar 
verilmiştir. Böylece birliklerin ko. 
laylıltla muraka~ler:l . tetnin olu -
na.cafr gibi mal celp n tevziatında 
dA daha pratilt netic~ler nlınRblle
cekUr. 

Gazi köprusu pazartesiye 
açıhyor 

Vall "'c Belediye ıtcl.Sl Uıt!i 
Krrdıır dun. Ga.:ti köprllsUne gide -
mt UUnlt edilmekte · olan tahta 
park(!lerln d.ôşenmelerlne alt fattll
yetı gözden gec;lr;mi;tir. 

Köprü..tıUn paıartesi günü, de _ 
mir tekerlekli olanlar da. dahil b\l
lunmak Ur.ere, bUtün ııa.ldl va.srta -
lanna açılmasr britlaşttnlmıştrr. 

Tamirat ö va.ltte kadar ta.Jnaml&.. 
ııntaktrt. 

yurd nıUd&.CaMmı yakından a.18.ka
lıındıran mesai.sinde daha güzel ne
ticeler alabilmek için birçok tesis. 
Ier ~urulftıı.l§tur. Planarıeritı ntltıt 
bir mo.ınul haline gtıtlrilebilmesl i
~in Ankarada bir plfınör fabrikası 
tesis edilmfatir. 

BugUn kurumun elinde, keııd.1 i
mal etug; 265 planör ile, ZT tay -
yare va.rdrr. Küçüklere tayyare 
zevkini aşılamakta bü·i'llk yardı • 
mr olan tayyare modelciliği ile 
mekteplerimizde 399 cllşl öğret -
meni uğraşmaktadır. Şimdilik An
ka.ta ve İ.zmirde kurulan paraşüt 
kulel~rindr:n, yalnız bir .sene için
ıle 2495 atlayış yapılm13trr. 

Türk Hava Kurumunun bu do • 
va.mit me.cıai.si neticesinde bugUn 
metnlckette, havacılık, en bUyük 
:z;evklerden ve arzulardan biri ha -
llne gelmiştir. Ge~lerlmiz nrnsm • 
dıı. H saa.t 20 daltikfı. ha\'ada ka -
laralc dünya rekorunu kıracak ka -
dar kabiliyet giSsterenler'fne rıtst _ 
JnnmLı;tır. 

Rurum Türk gençliğinin kanat -
!anmak mevzuu UZennde gl5stcrd.1-
ği bUyUk heyecan ~m kabiliyetin 
bir ı:Ukran borcu olarak, Tilrki _ 
yenin büyük merkezlerinde birer 
plan<Jr Xlilbü kurmak kararrııdıı -
dtt'. 

Küçük Sehir 
Hah erler i 

* ilk mektep ınualllinlerlnh\ 
mesleki bilgilerini artırmak için 
tertip edilen konferanalar dün bit
miştir. Neticeler hakkında mUfet
ti~ler rapor hazırlamaktadırlar. 

* Devlet Demiryollan işletme 
mmtak1ı ınei'k6Zlerinde bazt deği _ 
§ilcllklet yapılmıştır. Bu arada dör
düncil işletmenin mmtak.run değiş
mJf ve rrıerkczi Ka.y3Cri olmu&tur. 

* Yarın \iliı.yette toplaıınoak 
bir hnkem heyeti lttihad Değir _ 
mencıter Şitketl ile anıfilınıi ara -
smda ~ıka.n thtllı\!ı tetkik ve MJ 
edecektir. 
* I>enuyoll&rı ve Şirlfoll Hayri· 

ye ilkbahar tarifelerini hazırlama.. 
ğa ~la.ınışlardır. 

* Üsküd.a.rda menenjitt~n vefat 
ettiktctı. ııonra VUcudu sıw görli
ıerek me1.arlıktAn evine nakledilen 
ve Llru ~nra hakikaten ölmU~ 
olduğu g15rillen Mehmet llakkmdll 
~thhiye Müdürlüğil to.hklkafA ba~ 
lllll\ıştır. Defin mUsaAdesi vermek 
liımre çağynlan doktor Şevketin 
ifıul~<ıine milracaat edilmiştir. 

* Tırban vapunmun ta.miri için 
(enni tetkikler ve k<'ş!f yapılmak· 
tadır. Şimdiden vatılan kanaate 
gör•) \•apurun burada ve On kısa 
7.411\4n lçiııde tıunlı1 kabıt olacak _ 
tır. 

* Gümrülrte açılnn memurluk 
imtihanmt 13 lise ve 8 orta mek • 
tep mesunwıun lluandıklan an • 
latrlmıttır. 

*Menin teferlertnın elde mev
cut \r&purtarla Haytaya kadar usa
Waınıyacaft a.nlqıltn111Ur. 

Yeni 
Adliye 
Tayinleri tt'' 

Ankara 14 (Hususi) - ı\# 
kim ve müddeiumumiler arası 
da Adliye vekaletince yapıJsı~. 
yetil terfi ve tA)'in Jlstesi fJlldU ~ 
90 LiRAYA TERFi EDENL.fı1t-Ç&.nakkalc reisliğine Zoneı ., 
dak müddeiumumisi Hnkln U 
mnn. ıı 

70 LiRAYA TERFi EDENL~d 
Kozan reisliğine Amasya rıı 11• 

deiumumlsl Asım Soysal, Bil • 
kesir kadastro hô.kitnllğrne :61 
zığ kadastro hakittıl Ekrern. it 
60 LiRAYA TERFi EDENLf11 

.Mn.latya ınüddeiumumtH@!J. 
DUzce ınUddeiumuıntsl Zeki ,_. 

1 gin, Boğazlıyan hukuk hfı~lnı~; 
ğine NeV§ehir eski mUddcnt~ ~ 
misi Şevket Komel, Silifke ı:ııılel· 
deiumumtliğine Gürün mUdd 
umumisi lıakkı Tunç, Gl~~t! 
ağır ceza mUddeiumumtııği~e 
Osmancık mUddeiumumisi ~ıııe 
zih Erine, Maçkn hakimlio fıı1 
Safranbolu ceza hakimi IHııı 
Türel. 
50 LiRAYA TERFi ~O~N~f; 

Safranbolu ceza hakimliı:ı 
ngaz müddeiumumisi Hn~~ 
Tikmanoğlu, Çiçekdağı hiltırtl 
Jiğinc Giirün hukuk haklırıı 1 
Mümtaz Yılmazöğlu, lstanb~ 
sulh hakimliğine Tokat ceza. l1 . 
kimi Naci Uztim, Sarayköy lı rU 
kimliğine Mu§ eski azası Şiik ~ 
Bcyh&.n, Amasya mUddeiumu 

1
• 

Jiğine l{onya eski :ınUddeiurtı~• 
µıisi Avnürrefik Gür, Ama$~ 
a:lalığına Karadeniz Ereğlisi b\l' 
kuk hi.kimi Muammer Levent. 
40 L iRAYA TERFi EDENL§~ 

Giresun sulh hakimliğine P 
11 

kit hakimi Hilmi Bergöz, ord,. 
asliye cezn. hakimliğine Mn~. 
hakimi Abdürrahman Sa.mi e 
yUpoğlu, Ordu sulh hakimliğillu 
Zile hukuk hakimi :Mehmet J.. 
Derinöz, Gaziantep hukuk ll) 
kimliğine Adana. icra :ınuavin ll.t 
kimi Sıtkı Akyazan, I<Xtre~ 
ceza hakimliğihe Orhang 
müddeiuınumtsi Adnan Söt.!;11_:!: 
Dina.r ceza hUd.niliğine Sau-
bolu müddeiumumisi Hulusi~: 
k~y, Mu~ azalığına Alaca ~a Jl 
mı Hasip Ergökten, Elbüı~ 
hukuk hakimliğine, Bozdog~ 
hakimi ~cvki Yıımu, ou~. 
hukuk htkim.liğine, Sarayk0Y1 
hlkimi Rifat Korkut, ıswnb11 

nıUddelumumi muavinliğine,~~ 
zincan azası Tahsin Okur, ZO ıı· 
guldak nıliddeiumumiliğine tJ t 
ye müddeiumumisi Zeki Le\'~~ 
Siirt sulh haklnıllğinc su 
hfı.klrnl Sa.bri DUndar. ~ 
35 LiRAYA TERFi EDENLE\1 

Giresu\1 müddeiuınumiUği ~l 
avinliğinc Giresun sulh h!k uJ.. 
Emine Hikmet BingöllU, Z0~~.11e 
dak müddeiumumi muavinU~tU 
Zonguldak ceza evi mUd fiO 
Fahri Kozan, Buroo. aza mu• ·o! 
liğltıe, Ertlncan hakim :rn':1&~~
Mürüvvet Doğu, Siirt miıd eH' 
umumi muavinliğine Gara&Jl ~· 
ki sorgu hakimi Hazım Bo~ 
Mersin hakim muavinli~~ eli 
nük müddeiumumi muavı~ı f \J .. 
mi Artvin, Istanbul mUddeı~ 
mi muavinliğine Ad•~.AIJ 
mUdddeiumumt muavini ~ 
Söylemez, Yozgat sorgu h~ .. 
lifine Ant&ky& nıUddef u~, • .,t
muavfnl Kemal lren, Nas~ 
)dm muavinllflne Hd& ~])t 
hAkirni AbdUrrahman Y.&:fll'J.Jtı 
hanıut h&klmliğine s~~Y!' 
eaki hlklmi lbrahlm o..--;;jf. 
Urla mUMelumumt mua~tt 
ne Urfa hlklın muaviıı.I ~_::-_,. 
Seın.lz, Alaca hf.klmlllin• ~ 
ya. ınUddelumuml muawıl .-dıl!' 
Alcgtln, Amasya mtlddelıPP~ 
muavinlifine Foça eol'f'I. ~ 
mi HUtııU Saydut, JICP~ 
mUddclumwnı mua~flol 
sıncan mUddelumuml 111~ 
Hilmi Davuhgil, 8tııop ""~ 
muavtnlfğine Araç IOtP tttf
mı tbnıhim. Kubmonu :ııı ıcel 
deiumumi muavinliğine. '?fe.fll 
mUddeiumulhi nıuavinı 
Kulrığlu, tayin edilmi§lerdil'• 
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inler mevzilerinin bir· 
kısmını geri aldılar 

NELER .. 
YiYORUZ? 

D UNKÜ hir gazetede şu kıı;a havadi'li okuduk: 
Delediyrnin talılilhanesinc gbnderilcn ·19 salam nünnınesinden 32 

si, lG ~ucuk nlimuneı<1indcn 11 ü, 21 yumurta niimuncsindcn 13 il, ve 4 
konserve kutusundan 4 ü de bozuk çıkmış. 

l)!Ş.&.~R.,..t>•A-.,.-----' 
"l'l'ıctik 

tlt llıiI!i a~~ Reisicumhur Ruz-

Finlere ·suratle yardım edilirse Alman 
Mannerhaym hattı birka.ç hafta baskınları 

daha mukavemet edebılecek Neticesiz kaldı 

Bu satırlara göt:ü ilişen lıf'r İstanbullunun muhakkak ki ''İicudu 
ikrahla titrcmi§ \'C hf'r gün hiç bir şryden haberi olmadan rahat ra. 
hat yediği gıda maddelerini düşünerek mide!ıi dönerken: 

- Aman allahım, demiştir, meğer biz nrlcr );yormu:;;uz! .. 
Evet. Türkiye Cumhuriyetinin birinci ı:;chirlcrindrn biri olan le

lanbul şehrinde belediye memurlarının laalcttayiıı bir yere girip alöık
ları t;"ıda maddesi nümunelerinin hemen hemen hepsinin bozuk ve kö, 
tü çıkmış olması yalnız tstanbul salıinlcrini ürkütmekle kalmamalı, bu 
maddelerin pen·asızca çarşılara çıkmasına lakaydisi :ı üzünd~n müsa
maha göstermiş olan belediyeyi de bu ihmalinden dola~·ı müteessir et
melidir. 

llıcrik llı_udafaa hizmetleri ve 
lbiki f . bıtarafhğı kanununun 
• !'af Ç~n 2.52.340.776 dolarlık 
•!tct ...... : ~rpış eden bir kanun 
' ı ~~ştır. • 

ı ~n ·r Gtııaragı ız ticaret nazırı Avam 
ct•lcrj~lnda Sovyetler birliği de· 
. la, CdU .geçen te:ırinievveldc 
~ CdiJ tnış olan anlaşma ile der· 

200 Leh lı tayyareci 
çalışmak üzere 

lngiliz markalı tayyarelerde 
FinlAndıyaya hareket ettı 

Mütaarnzl arı ric'ate 
mecbur ettiler 

Çünkü diinyanm hiç bir tarafında. 1stanbul ~ehri seviyesincleki bir 
diğer şehirde gıda maddelerinin bu kadar kötü ve bozuk olmalarına 
ve bir belediye teflişlnde bu kadar kötü neticeler alınmasına imkan 
yoktur. Bele~iyesi olan her hangi bir şehirde hiç bir müessese böyle 
bir malı çarşıya sürmeğe cesaret edemez. Çünkii t.i.bi olacağı kontro
lün cidrliyetinden ve çarpılacaih cezanın şiddetinden ürker. 

tc.'tc •1en kalay ve kaucug-un ke· 
l~ ıe tn'"b -

cııtrı d ~ u adelesine imkan ha-
1 ' A~ 1~ın1 bildirmiştir. 
O:ı!ıık .~~ıkada herbiri 35.000 
~'ıııiai ~ 1 ~ransatlantik tayyare 
hıtıiler· ahne getirilecektir. Bu 
l!),~ s k~ süratıeri 24 mildir. 
ij"Q Cdi~n~nusanide Mm; kovada 
b.4tct nuş olan Sovyet - Bulgar 
~111 .llıu:: seyrisefain muahedesi
t~l l{ .. d~ak kopycleri dün ba§' 

Çtgj t 0&eıvanof ile Sovyet orta 
Cdittııi~t~"erentief arasında teati 
'b:· ır. 

)~.. ~n ln ·1 • • 
t "'il kr . gı terede hükumetm 
.,'di!llıi e~ılere ait ibir talebi neş
~~ İçi~tır. Bu talebdc gizli ser· 
"11,0()o 400,000, ihracat için 

~dırrı. ' .. tnüiteciler komitesine 
tti il ıçın 180 000 mesai neza-:r e gj . • • 
t 
1
1\ s50 0

" 11 • müdafaa servisleri 
d~llıckte 0.o Ingiliz lirası derpiş 

\;> .\J dır. 
?i flrı Şı.ı~nyanın Mcskova sefiri 
~tti baenburg. Berlinden memu· 

~ ' l-iin~~na gitmiştir. 
'\lqllnrı- ıstanın batı - şimal hu· 
•()ıııc "it kA• 
\ı tre . aın Bannu 'nun 1 O ki-
~\:tt\ıı •ij~tnalinde yaşıyan bir a
li~ 1'ıq'adah1r azasile zuh~r ede? 
tı ~ahit'] t~e esnasında bır İngı-

\ 
1 

e bır Hindli yaralanmış-
liııd lorıd . 
bat ~· ~()tadaki Romanya sefare· 
tt ıçt11 ~en hükümetinin hubu-
tc~k u:ır kont~ol ~fi~i . ihdas 
~r. ere oldugu bıldınlmek· 

~t' lltıdarı, 
te ~ ."c k başka yiyecek madde-

\ıtıli ta. er este için de birer ofis 
d . ~tan ~avvur edilmektedir. 
~~nın ta ~a~on dostluk muahe
~1~ag1 idıkı hakkındaki kanun 
~ dı!( . ran parlamentosunda 
Yt}ı· Cdı} · . 
lıı 1n!ah tnıştır. Bu muahede 
~ı.ış~ tarafın-dan da tasdik o-

1 r, 
lt• s.., 
l~ cç Pa ı· le,, t için r amentosu bazı tah-

~,,a~'tnı 2~ milyon ve tayyare 
içi Yare k tnubayeaası bir ve bir 
~~ de 24aın~ı vücude getirmek 

l( ~buı tnılyon kronluk tahsi· 
'alı· e~a et~iştir. 
•ı ,\~leriııl~larnento, bütün bina 
l!tı, ~•tıaklar <>:tıbardımanlara kar
ltllıi k~nun .ın_şasına mecbur e· 

,. Ştır, layıhasını tasvip ey· 
liı;· ~ata. 
... ı a rısta ·ı b' ltiltj l'q1nd n ı e Sovyetler ır-
ttıtı ng Ilı a Ytni bir ticaret ve 
~ıı~ ~~. ii~c~he.desini müzakere 
dcc~u.~deki h hır Macar hey'e~i 

lfr tir. afta Moskovaya gı-
~~b Aıııetik A 

1~i V ltutb alı .. anıiral Bird, Ce· 
lı~i .()lkan korfezinde sönmüş 

Ilı ı Olan_ b' 
tcısi~ı . ~r adayı keşfet· r 

e bıldırmiştir. 

Londra, 15 - Finlandiyadan 
gelen son haberlere göre Finler 
mukabil taarruzlar sayesinde ve 
bir çoğu göğüs göğüse, bomba 
bombaya, bıçak bıçağa 4 saat 
süren müthiş <;arpışmalardan 
sonra, Finlandiyalılar Summa, 
Muolajcrvi ve Vuoski arasında 
berzahın merkez mıntakasmda 
ilk hattaki bütün mevzileri RuS
lardan geri almışlardır. Ruslat', 
yalnız, Taipale ırmağmııı geri
sinde birkaç kilometre mesafede 
kain istihkamlardcrn yapılan top 
çu atef)i sayesinde geçebildikled 
Taipalenin cenubunda tutunabil 
mişlerdir . 

13 şubat sabahı, saat 10 <l:ı 
Ruslar, Berzah boyunca 250 bin 
asker ve kuvvetli topçu ile yeni 
den hücuma kalkmışlardır. Rus_ 
lar bu hiicum neticesinde baı.ı 
ilerleyiş kaydetmişlerdir. Fakat 
13 şubat öğ-leden sonra Finlan
diyalılar çok iyi bir vaziyette ye 
niden mukabil hücuma geçmi~
lerdir. 

Çarpışma, çok müthiş bir su
rette devam ediyor. 

Sovyetlcrin bu muharebeler -
de verdikleri insan zayiatı ve ' 
harp malzemesi zayiatı çok ağır 
dır. 

MUH AREB E UZUN S ü·REC EK. 
Kareli berzahında faaliyette 

bulunduğu söylenen 12 piyade 
fırkasına Moskova ve Kief as-. 
keri mıntakalarındaki kuvvetler 
den ayrılan beş yeni fırka daha 
iltihak etmiştir. 

Bu fırkalar Mannerhaym hat_ 
tına hücum eden Sovyet kuv
vetleri miktarını takriben 
400.000 kışiye çıkarmaktadır. 
Takriben 100 kilometre kadar 
imtidat eden cephenin darlığı 
dolayısile Sovyet erkanıharbiye_ 
si bütün kuvvetlerini birden ta
arruza sevkedememektedir. Bu 
itibarla Scvyet kıtaları ayni mm 
takalarda ve gittikçe altüst olan 
arazide durmadan taarruz etmek 
mecburiyetindedirler. Bu şerait 
altında Sovyet kıtalan cesaret
lerini çabuk kaybetmekte ve bu 
kıtalann süratle değiştirilmeleri 
icap eylemektedir. Bu sebeble 
Kareli berzahı muharebesinin u_ 
zun sürmesını ve taze Sovyet 
kuvvetleri sevkedilmesi ile ayni 
zamana tesadüf edecek olan :lir 
takım krizler geçirmesini bekle 
mek lazımdır. Buna mukabil 
Mannerhaym hattı müdafileri -
nin değiştirilmesi meselesi Fin
landiya kumandanlığını düşün
dürmektedir. 

Sovyet orduları Mannerhaym 
hattını süratle ele geçirebilecek_ 

lerini iddia edemezler. Salahiy?t- Paris, 15 - Garp cephesinde 
li müşahitlerin kanaatine göre dün topçuların mevzii faliyeti ol
Mannerhaym hattı Finlere sürat muştur. 
le yardım edilecek olursa birka<; Cephede sıfır altında 20 ye inen 
hafta hatta birkaç ay daha mu- soğuğa rağmen 13 şubat günü 
kavemet edebilecektir. ile 13 - 14 şubat gecesi birtakım 

Finlandiyada yeniden bazı sı- hadiseler olmuştur. Devriyelerin 
nıflar silah altına çağrılmıştı. faaliyetlerinden başka Alman top· 

Fin zayiatı Sovyet zayiatına çuları gece zahiri hiçbir sebep 
nisbetcn pek azdır. Fakat dü~- olmaksızın Bitche'in şimalinde 
man Finlcru nazaran 60 kere ani bir ateş açmışlardır. 
daha kuvvetlidir ve Finlandiya- Diğer taraftan Alman kuman-
nın askere ihtiyacı vardır. da hey'eti, Mozel'in şarkında her 

F iN T EB LICI gün baskınlarda bulunmakta her. 
Dünkü Fin tebliği şudur: devamdır. Almanların bu teşeb· 
"Düşman Kareli berzahında büsleri bundan evvelki mümasil 

ve Summanın şarkında taarru- teşebbüslerinden daha iyi bir a-
zuna devam etmiş ve birkaç kibete mazhar olamamıştır. 
ileri Finlandiya mevziini ele ge. Fransız bataryaları, tehdide 
c;irmeye muvaffak olmuştur. maruz mevzü man1a ateşile mü
Düşmanm ilerleyişi ikinci Fiu- dafaa için müdahalede bulunmuş. 
Uindiya hattının dlişman nokt:ı.- tur. Taarruza uğramış olan mev· 
larında durmuştur. Kareli berza- zi garnizonunun otomafrk silah· 
hında, başka her yerde düşm:ın larm ateşi, mütaarrızları oldukça 
taarruzları ağır zayiala...tardolun karmakarışık bir surette süratle 
muştur. Binlerce Rus ölüsü ve ricate icbar etmiştir. Ren cephc
o kadar da tank Finlandiya hat- sinde, nehrin iki tarafından birkaç 
ları önünde yatmaktadır. Muha- el tüfek ateşi teati edilmiştir. 
rebe devam eylemektedir. Havada dünkü günün güneşli 

Ladoga:r.ın şimali şarkisinde olmasrndan bilistifade birtakım 
düşmanın müteaddit teşebbüsle_ keşif tayyareleri, avcı tayyarele:i 
ri akim bırakılmıştır. ile birlikte havalanmışlardır. Bır 
' Kuhmo istikametinde bir dil~ Alman tayyaresi ile bir Fransız 

man taburu imha olunmuş ve tayyaresi, karııılıklı bir kaç mit 
Finlan<jiyahlar m üteaddit düş- ralyöz şeridi harcamışlarsa da hiç 
man mevzilerini temizlemişler - bir netice hasıl olmamıstır. 
dir. · Almanlar, Fransanı~ şarki ve 

Koivastadaki bataryalar, Fin_ cenubu şarki mmtakaları üzerine 
landiya körfezi buzları üzeriı.- üç keşif tayya resi gönderm.işler-
de ilerliyen Rus kuvvetlerini dir . 
tardetmişler ve bir nakliye ko- R E N NEHRt Nl N BUZLARI 

Bir başka bakımdan da 1slanbul şehri derecezi.."ldC bir !iChlrde ya
şryan ve gıda maddPSİ satmağa <;ıkan herhangi bir imııının, ı-ıahsan u· 

laşmış olduğu medeni seviye ve medeni ahlak telakkisi onu p;ızara 

yü1.de yüz bozuk maddeleri sürmekten meneder. 
Eğer bizdeki c3nafın YC bütün yiyrcck madde satıcılannm mcdc~ 

ni seviyesi bu mertebeye yükselrnemışse belediyemizin arada bir tef
tiş usulile midemize girecek maddeleri kontrol etmesi hiç bir şeyin b
nünc geçemez. Esnafı temizliğe alıştırmak için daimi YC sıkı bir mura_ 
kabe usulünün ihdası lazımgelir. 

Brlediyemizin esnafımızın e,·saf ve nizamına uygun yeni bir kont
rol usulüne müracaat etmesi ve mide-

lerimizi süprünlü klifcsi olmaktan 5uar Vewiş 
kurtarması e nbüyük temennimizdir. 

Sovyet Rusyaga 
gardım meselesi 

Askerlerle diplomatlar 
başka başka fikirdeler 

lunu tahrip etmişlerdir. Diğer taraftan Ren nehri ve 
Ladoga gölü sahil bataryaları tabileri üzerinde parçalanan buz- F RANSIZCA PAR!· Su- Askeri mahafildc karar ve· zan· 

Rus kollarını hırpalamaktadır. lar Alman makamlarını pek ziya· var gazetesi; Berlinde ge· lar bu merkezde iken hariciye ne· 
Finlandiya hava kuvvetl~rı de mdişeye düşürmektedir. Bu neral Kaytel ile Almanya· zaretinde kanaat ve zanlar bfü:bü· 

dün düşman tayyarelerile şid- makamlar buzlar eridiği zaman, nm Helsinki ,.e Moskova tün başka türlüdür. 
detli muharebelere tutuşmuşlar yalnız kıtaat arasındaki münaka- sefirleri arasında g~çen müzake· Cesaretini kaybetmeyen V on 
ve düşman tahşidatla.rına ve iaşe lat için değil, aynı zamanda Zigf- relerde şu neticeye varıldığını bil Ribentrop. büsbütün başka türlü 
kollarına karşı bombardımanla. rid hattının bazı istihkamları için dirmektedir. konuşmaktadır. Von Blüşer ve 
nna devam etmişlerdir. de vahim tesirler husule getire· 1 - Alman ordusu erkanı har· Von Şulenberg'e büsbütün baş· 

Rus haya kuvvetleri Borgo bilecek tuğyanlardan korkuyor · biyesi Rusların bu don mevsimi ka şeyler söylemiştir. O Molotof· 
Lahti şehirlerile civar köyleri .ar Buna binaen, Alman istih- geçmeden Karelide kat'i bir za· un b:zzat meşgul olduğu ticari 
bombardıman etmişlerdir. Bir kam kıtaatı buzları berhava et- fer kazanabilecekleri hakkındaki ;ınlaşma işlerinde doktor Ritter'in 
kaç sivil ölı~üş ve yaralanmı:r meğe çalışmaktadır. bedbinliklerinde devam etmekte· rastgeldiği müşkülata hayret et• 
tır. FRANSADAKl INGlLlZ dir. Buzlar çözülünceye kadar mektedir. 

Tahminlere göre dün bir kaç ASKERLERi kat'i bir netice almak bu ka· Ribentrop'un bu serzeni§Jerine 
yüz Sovyet tayyaresi Finlandi- İngiliz mebusu general Spears naata göre imkansrzdır. Buzlar sefir, komşularında her şeyin ga· 
ya toprakları üzerinde uçmuş- Pariste, İngilterenin 1914 - 1918 çözülünce de Finlandiyadaki bazı yet ağır, ağır yapıldığım karar· 
tur. Jfinlandiya tayyareleri ve harbine nazaran şimdiki harpteki mıntakalar bilhassa göller mınta· sızlık olduğunu, hüsnüniyet ek· 
hava da!i topları tarafından 17 faaliyeti mevzulu bir konfrans kası bataklık olacak şekildedir. sikliği bulunduğunu, tasasızlık 
Sovyet tayyaresinin düşürüldii- yapmıştır. Harekatı kolaylaştıracak bir va· ve beceriksizlik hakiın olduğunu 
ğü kati olarak tesbit edilmiştir. General Spears tasrih etmiştir ziyet hasıl olmayacaktır. söylemekle mukabele etmiştir. 

200 LEHLi TAYYARECi ki : Fransaya gönderilmek üzere 2 - Alman ordusu şefleri kı- Bundan başka da diktatörün et· 
Lond ra, 1 5 : 1.250.000 İngiliz seferber edil· zıllara daha şimdiden açık ve rafında gayet müteassıp bir züm· 
Finlandiyanın Isvcçtcki elçisi miştir. Bunun 900.000 i Fran-saya kat'ı bir yardım göstermenin bü· re bulunmaktadır ki. onlar hala 

Erkko verdiği bir mülakatta sevkedilmiş bulunmaktadır. yük bir hata olacağı - bu hata· Berlinle yapılan anlaşmanın bir 
Finlandiyanın iki ay zarfında Diğer taraftan 11ava müdaraası dan da müttefiklerin istifade e· tuzak ve çok manasız birşey ol • 
Sovyetler birliğine karşı hava iis için de 1.250.000 kişi t ahsis olun- deceği · kanaatmdadırlar. Niçin; duğuna kanaat etmektedirler. 
tünlüğü temin edecek vaziyette muştur. 1933 de üç milyar frank çünkü, harbin iki cephede yapıl· Fakat Almanyanın hariciye na· 
olacağını söylemiştir. olan İngiliz hava bütçesi şimdi maması için her şeye razi olup zm bu gibi sözlere inanmar.ıak • 

"Polonyadan kaçmağa mu- 57 milyardır. her şeye boyun eğdikten sonra tadır. Onun icin vaziyet gayet 
vaffak olan 200 Lehli tayyare- BATAN GEMlLER İsveç karşısında ve bütün Baltık vahimdir. Takarrür edip yapılmış 

V ci Finlandiyaya müteveccihen Londra, 15 - Fra.nsız bahri- boyunca vaktı gelmeden cepheyi olan şey artık vakidir ve geri 
~l yoldadır. Bunların ekserisi Glos yesi dün bir Alman ticaret gemi- genişletmek, memleket şimen· dönülemez. 

0 
"~ı ..... t ter Gladiator ve Bristol Ben- sini yakalayarak bir Fransız li· diferleri ve kuvvetlerini tehlike· Moskova ile yaptığı teşriki me-

, . ., dilmis deg-ildir. Propa"'andanın sa. 1' .. f · b. f ı· k k· 'd k ı 1 uh 1 k" .. ~'h·~h llıı, ,.,, "' "' haym tipinde Ingiliz tayyareleri manına getirmiştir. ı ve mu .rıt ır aa ıyete so ma saı en azanı aca t m teme ar· 
" ""'ı '-'r hası bütün medeni dünvayı ihti - 1 k ı.~ ~A ilden .a~sız meclisinde · - kullanmış pilotlardır. B u tipten Dün de müteaddit ticaret ge- a mes'ul ve suçlu olaca tlr. lara mani olunmak mı isteniyor? 
ıı(ı "IJll"" gızı va eder. Bitaraf memleketlerin le- . b h v So illet . .,, ..... . .1 :tnüzakP.reler - birkaç yu·· z tayyare ise daha g-a_ misi mayn veya torpılle atmış- 3 - Bu <:erait karşısında Kay· Gaye er şeye ragmen vyet· 
t-ı e l '"t\clı ''eecühünü kazanmak lazımdır. ~ .. 
• r:!ı;~"b liznat· sın ittifakla hü - k çenlerde Finlandiyaya gönderil- tır. Bunların ürü İngiliz bandıra· tel, Kremline yapılacak yardımın lcrin Skandinavyada ilerleyip •ar " aıı k Karşı tarafla mevki alabilece 3 

. tıı lt ıı ed ararı verme!\ini memleketlerde efkarıumumiyeyi miş bulunmaktadır.,, lıdır. askeri mürebbiler yollamağa ı;imali Okyanusa bir mahreç elde 
"!la~..., .ıı..~nacer:k harbi hangi ta. INGIL IZ GÖN ÜLLÜL E R i HÜCUMA UCRAYAN münhasır kalması fikrindedir. etmei!'e matuf değil miydi? .. ... ~ •uıg aı;ın b teşevvüşe uğratarak o memleket - ~ 0r· ini k ı u misalin de 1 dir " Bundan başka Ingiliz tebaa. ALMAN TA YY ARESI 4 - Alman ordusunun yüksek Rusların Finler karşısında mah • '•t. · ayd d' leri meflüç hale getirme i . 
hıt1t'1<ıtb· e ıyor, ve şöyle sının Finlandiya ordusuna gö- Dün akşam Tayın.is menbaın- kumandası Staliı;ıin. Finlandiya volcluklanna nasıl müsaade edi · 

~lııı 1 
ltu"" t C h • nlillü kaydedilmeleri hakkında da H enkel markalı bir Alman cephesindeki muvaffakıyetsizlik- lir . 

. tı~lli \ llıU11a~ e k~ı inı1anlık um urıyet umumi müsaade verilmiştir. Ke tayyaresini takib eden ve mitral· }erden fazla müteessir olduğunu Kolları bağlayarak bunu sey • 
~ 1Sbat u lta0 aası ıçin mücadele Yunus Nadi, "Garpta mi. ~arkta za lngilteredeki Finlandiya gö. yöz ateşi altına alan üç İngiliz ve Ribentrop'un kendisini Yakın retmck alılnkanın bütün kötii ne· 
~ ecı.,n ~~ı- arrk mı·ıı·ı hır' lı'k ?" b lıkl kale'linde harp · · b b"l k b k ı " 41 " mı· aş 1 ma · • nüllü kayıt bürosu da resmen tayya resinin pilotları Alman tay- veya Orta şarkta yeni bir tccrü· ticelcrını oynunu u tere e • 
: t'ti S h raf kazanacaktır.'' vaziyetini tetkik ederek şöyle işlemesine müsaade olunmuştur yaresinin ciddi hasara uğradığını be yapmağa ikna edemiyeceğini !emek de~il midir? 

~~ ...... ~O~·in*t ah diyor: MÜTTEFiKLER üç FIRKA ve Almanyaya dönemiyecek hale çünkü onun Kafkasyadaki ve bil· Ribentrop ne olursa olsun bu 
l'ı-a\ fı1i tn Cahi<l y "Harbin sıklet merkezi garp GÖNDERECEKLERM iŞ geldi ğini beyan etmektedirler. umu m cenuptaki Sovyet tebala· mahreci ekle etmek için bu selin 
~il.! aı~i uharaz alçın, "Mane\'İ eephe:z1inde bulunmakla berabf'r, Nevyork, 14 (A.A.) - Nev- lKt ALMAN T AHTELBAHlRt nnın arasındaki memnuniyetsiz - suyuna yürünmesi lazımdır.. Son· 
ı... Ilı. llr] .. , .a içı'n" başlı'·lı b s ırum· ı· bı'r ifade ı'le şark ;., 
'<ıA. '<; c, " !itınd "' unun a .,.,- yorkta ısrarla iddia edildiğine DAHA BATIRILDI liklerden ve bilhassa Fransa ile ra da elde edilmesi müı::kül ve ~ "'11l\ ,., lllıecı.., iki harplerin tikametinde dal11udıtk salması ve · ı d' 
a .:ı ·"E! " ~arı ı göre, eğer Ruslar Finlandiyay~ Londra, 15 - Amirallık tara· İngilterenin müşterek olarak geç bile olsa muhakkak ele e e ı· ı~.:ı:~a ....... ll'ıle1t .. t i 1 rnadığını, dü"- binnetice yeni ihtilatlar arzetmf'si d k k l 1 Al 
"ltlL. "'"" " "i d ., karşı hücumlarında muvaffak o fından dün ak""m neşredilen bir sarkta aldıkları tedbirler en or · ece { olan Rus paıarını man· ı>.. "'illi •·a~a"d "n eki sivil hal- hala ihtimal haricinde tutulmuyor. '.\'" , · b · .. 
"'~a.. " a ıı'l'h !urlar ve Almanlar da Iskandi. teblig-. bugün iki Alman tahtelba· tugv unu görmektedirler. Belgrad raya kaybettirr:ıemck icın iıtun ıı..- '-lll'aı- ı a ı tevcih eyJ Bugünler için bu ihtimalin tıthak-
• .._.: l • - t\ bunu navvada i<>c müdah ale ederlerse birinin daha batırıldıg-ını bildir· da alınan kararlar ve Türkiyenin fedakarlıkları yapmanın da sırası ""ılat n makııad ve kuku bi:ı:ce varid değildir. Fakat J " 

"!.)., 1:Y()r · keneli ııelamP.tlerine hayati bir Fransa ve Ingiltere·Finlandiya- mektedir. Bu suretle bir hafta ald ı ğı enerjik ve kat'i vaziyet geldiğini düşünm~ktedir. 
l'ıt1ıı.. li4tııan ve §Öyle di - ·•a. bir Polon-va bir Fransız Ye zarfında batırılan Alman denizaJ· ona bu taraftan da iyi bir şeyler Askerlerin fikri başka Führe· ~ı.a.tirı l'lr f'hemmiyetle bağır bütün milletle - :r• J 

ltıE!:ı)1 ~0Tlagandam •alnız rin bu ihtimali gözönünde tutma _ bir Kanadalı fırka gönderecek- tılarmnın miktarı dörde baliğ 01· ümit edecek bir vaziyette olmadı· rin "mahremi esrarının" düşün-
... ~~~~~__;,;::..uı.u...~~~....:..;;;.;.;.:.:::...__:..:::.....;;..;;;.._~~~;;;...~~~.~~ ... -~ıı__ı......ıu.~~~~~~~~~~~~_Lll:.ıldauu~~~~~~~~~~~.ı;;.!J>.U.....ı;..ı.:Ö&st~e~r~m~kı:.ı.ı.e~d~ir~.~~~~~~~c~e~s~i ..,;.:,i~n~e~ba~· ~k~a~d~ır~.~~~~~~~~ 



Almanya, Muhariplerin limanlarmda bulunan 
bitaraflarm vapurlarını da batıracağım bildirdi 

1 iinelbaşı f aciilsı aqdınlan 
( B şlarafı 1 incide) bir Amerikan gemisini torpillcn-

ruiyeti mesele i hakkında Berlin" ınesi mcı:;rfı olamaz. 
de yapılmı~ olan yarı resmi be· 2 - Dit:ıraflık kanunu. Amerı 
vanat hakkında resmen mutalea 1::an gEmilerinin mııharipl .. rin lı
ıeya111ndan imtına cdilmcklt- be- manlarına csya ve yolcu naklet -

rabcr S('}ahi}yettar mahafil, Al ınelerini mcn'etmekte olduı;undan 
mantarın ileri surmektc oldukları >İr Amerikan gemisinin muharip· 
delilin nazarı itibara _almamı} a-

1 

ıcrin bir kontrol limanında ve 
cagını bey.~ etmektcdırler. me"cla Cclıell:ttarık'ta kalma~a 

Bu mahafıl, şu n ktaları hatır- mecbur olması takdirinde bu ge· 
lat,~aktad~rlar: . . :ninin İtalyaya veya başka bir bi-

l - Bır Alman tahtelbahırı, taraf memlekete giım.ekte oldu 
Almanyanın dı.işmanlarından biri gundan a 1ii üphe edilemez. 
ne götünilmek iızcrc icinde yU-.- Şu halde Alman tahtelbahirte· 
de 50 kaçak esya nakletmekte ri lrnmandanlarının Amerikan ef-
o1duituna emniyet hasıl ettikçe • 

( Baıtarafı 1 irıc:ide) 
s0nı• kadar evvel 1stanbula gelm,iş
lir. Bundan l'Wl'l köyündl' ) ıik 
sek bır kn.} alık tan düşen Halı! 

karı uınuıniyesinin infialini davet hus:relcıinucn y:ııala,nnıış ve er -
edecek bir har~kctte bulunmak ı kl•klik kuvveti azalmı~tır. Kendisi 
tehlikesini göze almalarına ihti b ıy!Mo ademi iktidara mıiptcli -
mal verilemez.'· I dır. lstanbula geldiğinden ve bıl -

Al 
.. • t hassa Fatma ile tanl!itıgthdıuıbcrı 

manyanın yarı resmı no a- d . k . t k . , d · 
1 

· b . . · oktoı !ara enJC' sıyon ) np ırmıı _ 
sı nın enız crın ser estısını t k ·k k 1 t: f b .. ·lncc • • !l ve c sı a an ara mı o) -. 
A!_ınan tahtel~bahırlerınc . karşı trunamlamağa ve artırmağa çalış -
muda~aa etme~e ~ımetmış. olan maktadır. Son zamanlarda fnzla 
~T?.erı~anın umumı ha~~ gırme: <'njeksi.} on ) ptığmı gören doktoı-
sı u7..erıne Alm:ın scfırı Bcrn~ I· r kendisınc bunun be.}ninc tesir 
tor!f .un Am~rı.~ar.ı .. terketmesı edeceğini söylemişler ., e böyle bir 
tarıhınden gunugunune tun 23 rnhalsızhk hisscdc>rsc derhal ken. 
sene sonra Amerikaya gelmiş .ol- o ilerine müracaat etmesini bildiı
dıığunu hatırlatmak enteresan- mişledir. 
dır. 

\l>t~MI İKTIU.\1~ Yt'Zt'NDl:X 
ÇIKAN GEÇIMstzLıii 

Finlerin vaziyeti 
ıydeşti 

Alman -Sovyet · askeri ittih&dı Genç bir adam olan ve hislerini 
tamnmiyle tatmin cdrcck kuv\•ct
ten mahrum bulunan Halillo Fat_ 
ma bundan bir sene cwel tanış -
mışlar ve Fatmnnın Lamartin 
caddesindeki .Murad anartmanına 
kaıııcı olmasından sonra burada 
brırnber .} aşamağa. bR.§lamışlardır. 
Yalnız resmi nikalılıırı yoktur. Bu
na l1lğmen :Fatma namuslu bir 
kadın olduğundan etrafındakilere 
Halili kocası diye tnnıtmışlır. :Mu_ 
rad apartmanında beraber yaşa -
maga başladıktan sonra kendisin -
de bulunan ademi iktidardan do -
layı Halil Fatmayı herke.sten şid
tict le 1mıkanmağıı başlnmışlır. Ar
tık günleri bö)"lece kavgasız geç _ 
mC'z olmuştur. Fakat ikisi de 1)İ· 
ı ibiı !erini scvnıcktcdirlcı. Yalnız 
hi:ılerini tam tnlmin edeme.} en 
Hal,Jin sc"gisi bir ihtiras halin -
dedir. Apartman kapıcıhğrnr sağ _ 
lam ve demir gibi bir vücude ma
lık olduğu halde üzerine alan ı-·a•
ma nr-:ıdan 7 _ ay gcçinct> Hali • 
lin mütenadi·kavga ve arada ı • 
rad:i: "Beni bırakırsan, başka 
erlırekle~ görü9Uraen seni öldii -
rürilm •··gibi .tehditleııinin üzüntü 
sile gittikçe za)·ıflamış vo nihayd 
hastalanDU§hr. 

( Ba,tarafı 1 incide) 
( Ba~tarafı 1 incide) e)·k.tnıharniyesi :zabitleri .aı!aı:ın -

mi~lir. Sovyetlcr Taip:ılcdcn b ı; da tanzim edilmis oldtrğu rlvJlyct 
ka yerde muvaffak ol:ı.mamışlaı: cdilmd;tcdir. Almanya.nın Fran
öır. Burada bazı müstahkem 1 saya ve lngilter.eyc kar.~ı .Yf P
) erleri e>lc geçirmfr-ılerse de bun. makta oldugu muharebe, "Okya 
!ar Mannerhaym hat.tının ilerı- nuslara ve Garbı Avrup-:ı" ya 
sindedir,. Asıl hat sapasağlam. 1 münhasır kaldıl:ça bu mukavele
dır. namenin bu muharebcve birgu'na 

Ruslar. cepheyi yaramayınca taalluku olmayacak-tır. 
dün yeniden Ladoga gölünün ı;i. Bu misak. iki faraziyeye ğöre 
malinde '<' Finlandiya körfezin- bir temınat te~kil edecektir. 
<le donmuş denizin üzcrınden ge • • 
(erek Fin cephesini ~cvirma1e ı - Rus yanı~ iskandı.navyad~ 
tegebbüs etmişlerdir. Bu teşeb. veyahu.t .Şark.~a ıl~rlemesı.ne manı 
büslC'r tamamen akim bırakıL <:'lmak ıçın m~tt.cf~kler t~rafından 
mıştır. Karelide Rusların zayi.ıtı harekete gL-çıldıgı takdırde, 
mlithiştir. Binlerce yarnlı. ıki 2 - Fransa vı: İngiltere tara 
hat arasındaki aı azidc yardım frndan Balkanlarda Alman yaya 
(!(fümeden ölmektedir. kuşı yapılacak bir taarruz: karyı-

Dün Rus tayyarc>leri bilhassa 
fıı.ıuiyct göstC'rmiskrdir. 300 
8ovyct tayyarcFi Finlandi~ n U
zcrinde u<'muş. Viborg, Fredrik
ham, Yilmanstrandı bombardı 
man. etmiştir. Birçok yangınlar 
çıkmıı.tır. 

(Sovyet. Fin harbine dair da. 
ha evvel alınan haberler 3 iincü 
sayfamızdadır.) 

irlanda tedhişçileri 
( Baıtarafı 1 incide) 

takibdc berdeyamdırlar. Bu ıne 
y.ında son seneler ıarf ında .A. 
vusturya. Çekoslovakya ve Al
manyadan gclroi.<j ve siyw miil
teci olarak kabul edilmiş olan ko 
münistl~r ele vardır. Simdiyc 
kadar yapılmış olan araŞtır _ 
malar, muhım neticeler vermis
tıı. 
Onüınüzdeki günler içinde bir 

<'ok komünistin tevkif edilmr·si 
h kit nmcktedil'. 

Attlay'ın 
tecrübeleri bittı 

Mecidiye kruvazörü.
müz de ta mir edildi 
Krup faiuikdı mijb~dıs.lerill'l 

lir.ileri tarafından Haliçte in a C-:. 
dilmi!d omn Atıla)• dt-nisaltı gemi
miz mütelıassı:; mUhcndısiorı:ı 
huxuıile yapılan dalma tecrü~~ -
ri lam lm muvııff.akıyeUe ikmlll f.
dilmı~ \ c gc>rr.i donanmamıuı il ti ~ 
bak tı:tmi~tir. Almanlar, At,Jla;>elln 
sonra dPnize indlnlen Yıld1ra a 
ait :rnakmelen gondcnııediklcripdcn 
Knıp mtihendiıs ve m(!murJannın 

buradnkı ı.~1 n nıhayete eı1!1~tır. 

Mtcıoı)C' kıuvı:ı:orumü~ deniz 
miıhendislerimiz tarafından mü _ 
kemmel bir şekildl' 1amir Pdılmio:ı 

ve limıı.nımıza gelmiııtlr. 

sında Almanyanın yalnız kalması 
halinde. 

1skandinavyaya nit planlarını 
·atbik edebilmek için bu mukave
leye ait miizakerclere Stalinin 
önayak olduğu söylenmektedir. 
Stalimn Finlandiyayı en geç, 
mayıs ayında zaptctmeği iımit et" 
tiği ve o zaman İsveç ve Norveç
tcn deniz üsleri iıstiyeccgi riva
yet edilmektedir. 

Mtlttcfiklerin İskandinavya ve· 
ya Yakın Şarkta müdahalede bu· 
lundukları tal;dirinde Almanya
nın Rusyaya yapacağı muavenet 
vadine mukabil Moskova da Na· 
zilcrin Balkan!atdaki 'h'arekatının 
mütt~fiklcrin askeri bir mukave· 
metine maruz kalması takdirinde 
Almanyaya yardım edecektir." 

IHô.diSelerin 
1

lef siri 
( Bft!larafı 1 incide) 

'!'llllur: 23 ~ııbat Kn:slonJunun tesL 
"inin ) ıldönttmii olduğu i~ S<n • 
l et l<umanc'lanlan 'LlrtGa Ji.u\'\-et 'e 
gıı.) retlrrlle bn 1arihttn ~''el Ftn
mn~•Y~ ia'lilii olma" gayeııılnl 
t~ip ·etmt'kt~lıl; Sctvyefı kamu _ 
dıuilaniam 1;u gayede ntu"8ffİt'İı o
iM.akları kahal Mlldlifnl'l göre, 
Ji1nlindl~ a ınUdafaası mari ğlr
metlttn tamamen soua erebilir, 

.... . ... ' ! . 1 ' .. ~ ' : ) • • ' .- 1 ' • 1 '. ~ "' 1 

Fakat bu af'tice t.aUii Fioliuull _ 
lanın A' rup;ı haıttumdan kati o
larak ilirunis olnıuı dcmt•k de -
ğiJdir. f'ğcr $<>\) c..•Uer Birllii ınü .. 
·ı:ı"kere yolile ileri ı.iırdüiü talep • 
lt>rdc amhni oldağunll ~öı.tumek 
ı.. .. tt.•rst• l\ııılordnnun İ')gal h&hası 
tabıliıl olunabilir, aksi hıkdlrde 

-. ! 'ıitti"if'lcrin inkişafı İP'tH'Ç \e N'or. 
•. • ( 'N: memlekt'twrluln tle mf'\·('mll _ 

Hayatın İr.yüzü.ıden mevzuunu ... duvarların 
esrarını alan 

rolgesınden ~ yet \ c h.tikJall('rinl telılikey(' ko

1 DUVARLAR 
IARKASll" DA 

FiLMi: LALE' -BU AKŞAM 0110 ~ 
EN BÜYÜK ŞEREF 1 OLACAK 1 G.ABY MORLA Y ~l.UCIEN BAROUX 1 ELVIRE POPESCO 1 BETTY STOCFELD 

Pi MARGUERITE MOREN O T o\NDRE LEFOR 

1 Gibi büyük V~rtis~!ilnC ya~.?ı~ıar~!.~~~~I ~üyüil yıldızın 
kudrctile ıüılenmit bir heyec3n kaynağı ... 

Neie$İle can~nmı bir zevk tufanı... ihtic-as1ariyle bezenmiş 
İi bir hayat romanı._ Bütün bir omrü ıann bir atk serenadıdır. 

1 
Biveten: En son PARAMUNT JURNAL ve renkli M 1 K 1 liiMiMti -i~atını~. Telefon: 435~ 

nrak bir geni lt•me al:ıhllir. Bu 
ise Sı:I\ yetlf"r .Rlrli~nin \iman) a 
İlt' fiileo birl~t>rek 1nı;llt.('re \ (' 
l-'rıut""ıa hl'fll'tnda t~ph~ alm.wıına 
kadar ~id8C'eil bir uıh <'tin ınty
ıua. ~Plrnl't>i dl'mf>ktlr. Bundıtn 
sonra ı.ııllandiyMın ınukaddor&t. 
ela l.ebİıil.anr.a. ~!(..koslo\-"akyuın 'r. 
\Hupa harilaıtından silinen diier 

dt•\ Jetler ~ihi bıırbin \ a.rar~it ka. 
li nt>fiC(') e ba~lannu~ olur. 

HASA~ KUM(_,AYI 

Romada görülmemiş 
derecede şiddetli kış 
Honıa, 15 (A.A.) Dün oğlc _ 

den sonra f!:ı.al 17 ye doğru Ro -
mada kar yağmağn ba~lamı~tır. Bu 
fcvko.ladc kış esnasında P•l itnh -
tn bununla tiçüncU d<'fa olarak kar 
yağmış oluyor. I!omada bu kadar 
şiddeUi bir ltış oldUK\tnU hatırla • 
l nn hiç kimse' ~ oktııı. 

,,,.,. •tLJ JM!,!iffl ~li'~m~ı~::ııı:ıu: 

MEMlEKETIMıZIN EN BOVOK ARTİSTi 

ERTUGRUL MUHSIN'ın 
VARATTIGI iLK SOZLO FiLM 

ŞEHVET KURBAN/ 
DüN GECE MELEK ve iPEK sinemalarınd 1 Jo:..,i gürıalmemi~ biı lllU\ aflakıp•t ı.az:ınııııs \ l' lıl'r iki ı.iııema) ı dolduran .biııhm t• lııtJk\ll( 1 t·o)1wn all;ı"'l"rile karsıJanuu!'lhr. . .. 
h nllm ayllı zanıamlıt l\ııl.:t.r.ula \ t:l\i - 11.\1.1\ - lı.mlnlr. El.IJAMRA'da ~iisterili~or. l'~k ,·akında. 

JJur-.aıla T \ \' , . \ R ı·: Rlnc>m:uıını1a da ~rıstf'rtlHt'kUr. 

~ ~~oo;mnı-!!11 ~111111ma11~mı~moo!ooıı~~m .. 11111•• 

FATMA KAÇMA«;,\ .KARAJ< 
\"1';Rt''"R 

eu va1jyct J:.'a~a~·n Halile kaı
~ı d11ydui.u .htl.tiiu 22vgisini .dP ıı -
nutturmuı;;tur. Bundan bir ay ka· 
dar evvel (atma art~ \'~tc 
ııhamm\it Q\:lcmf~·eccğlııl karp.rlaş. 
tıhnış ve apartman sahibinı;: d<' 
vıwyetl. anlatarak Halildcn liur .. -
lulmnk için kaçacağını söykmiş Vi' 

Hnlil kendisini ararsa nereye git
tiğini haber venn!'melerini rıc:ı 
etrniJiUr. Fatmanın :maksadı evveL 
cc a)nr apartmanda iken )aııların
d:ı c:airştığı VC' 'l!mıdi Aksarn~ da 
Millet caddesinde oturan röntgen 
tnüteha.ssısı doktor Ethemin evini"' 
girmektir. Fatma bu kanırmr ve
rince senelerdenbcri tıuııdığı Tar'. 
la~ında Kireçhane sokağında 1:: 
numarada oturan Angiliki ismin -
de biı· kadınn gitmia: vP. Halildoıı 

izini kaybetmek için ~yalannı keıı 
disınt~ bırakmak istemiştir. A ngilı· 
ki bu teklifi kabul ettiğinden iki 
sandık içine ) erlcştirdiği oşye,la _ 
rmı ~üniın birindP burnya bırn -
kan Fatma aı>artmandan kaçmı · 
gibi görünerek doktor Ethemin 
evıne ~itmiıttir. Daha evvel de dok 
torun kadın ao:ıı;isile hnber ~önder
nıiıı bulunduğu it-in dC'rhııl evd" 
dadı olanık doktorun çocuklanna 
bakmağa başlamı!}tır. 

ll,\l.il.iN AJ{Af;l'JIUl.\l.ARI 
J..'at mamn apar~mıuıdan kaı;tığı 

ıninün akşamı Halil sevgilisini g!'. 
lip de bulnmayınca deliye dönmU'i 
vo günlerce. yııptığı bUtün arama
lar boşa çıkmıştır. Halil bundan 

sonl'a Galatasarayda Ağahamamı 
cadde-.indc Rnssam apartmanında 
kapıcılık ı den akmbıuımdan biri -
nin ~anında yatıp kalkma~a ba.<Jla. 
mı lu. İRi :;oktur, yegano meşga -
lesi salıah Gıkııı akşama kadar 
Fatmayı ar:ımaktır. Kapıcı •lkra -
bası bir müddet bu kadından 'az... 
gcı;mcsuıi söylemişse de dinlet.e -
me?QiŞ, Halil her defasında: 

··- Bu kadın beni bUyilledL 1-
çim yanıyoı. Onu bulamazsam )a
pamıyacağım. Öldüreceğim kah -
peyı'' di~ erek ee\·ap verm~tir. 

1-'ATMANI~ il \ST ALIC.J 
Diğer tara.fi.an doktorun I'\ ınl' 

ilk gittiği gUnler 1''ntma Halilden 
bahscderek: 

" • Kocam beni ınrılı\'ı tti. f;e _ 
ı;imııWiğindcn bıktım u&andım. 
Haş~ayım. .C'iğeılc·ı im ağnı or," 

! dem~tir. 
KPndisini hakikaten cok za.} ıf 

gören doktor Ethem. Cerrahpnşa 
hastanesine götilr ı~k röntgemrJ 
cıkflrimJf, fakat ciğerl<'rinde has
talık bulun•.manuıı. yalnız broni!t 
olduğu anlaşılmlştu. Bunun iıze ~ 
rine doktor. bizıal tedavisilc met;. 
gul .olarak iyi gıda almaıııııa dik • 
kafi..~: F~'llmJı·bu suretle 10-lı:i 
giin i~indc iyileı:-;erı>k toplamıştı~·. 

FATMA. TEKRAR HALIJ,i 
A.JllYOS 

Y ılnız kendisini kocan yüzün -
den verem olınu§ zanneden F'at -
ma bu !jekildc bir kaç gUn içinde 
iyileııince evvelce soğudu~u ve kaç 
tıgı Halili tckraJ' dtl§ilnmcie baş
lamt§br. Bu da tahkikatla. teıbit 
C'dılen ~ağıdaki hareketilo anla • 
sılmıştır . 

Du nym 7 inci çarşamba günü 
Fatm;ı. evdekilere mUruaat etmiş 
\'C geldiğindenberi 25 gUn geçtiği 
ni, hiç izinli çıkmadığını, militnade 
ederlerse o gün biraz dolaııp hava 
ı\lacağmı ıöyleuüttir. Evdekiler 
müs!lade vermekte bir mahzur gör
memişlerdir. Fatma. üaaraydan 
trarnvaya binnµf doğru eeyalarmı 
bıraktığı Tarlabaşmda Klrcçhane 
sokağındaki 13 numaralı e\·e ıid.ip 
Angilikiyc: 

"- Seııcicn bir ricam var. Ya
nında bulundu~'1lll1 doktor Etheme 
bir mektup yaz ve bu evden taşma. 
cdmr, benim de C§yalarmıı gelip 
alın$ınl bildir." demiştir. 
Fatmanın buradan nereye ıit -

Uğı malüm değildir. Fakat Halili 
aradığı kuvvetle tahmin edilmek -
t.cdır. Akşam üzeri tekrar Aksua. 
ya doktorun evine. dönmU§liir. 

Ba van Anilliki Fa.tmanm rica -
sı üzerine hemen o gün bir mek -
Cup yazmış ve poat.a ilo doktora 
~ondemıiştir. Ertesi günil evdekL 
lrr Fatmayı çağırm13lar ve mele -
luptaki yazılanları bildirerek, eı -
yalan bıraktığı kadının evden ta _ 
§ına.cağını, bunun için de kondiai
nin giderek iki sandığı oradan al
masını söylemişlerdir. Fatma .ken.. 
qi yazdırdığı mektub muhteviyatını 
hayretle dinlemiş ve cumarte.i ıil
nU ıcin izin istemi§tir. Bl>yleee 
cumarteei günil Fatma Ataarayda· 
ki evden çtkmrş, fakat eşyalarmm 
bulunduğu Kireçhane solı:a#mdakJ 
eve uğramadıktan ba§lı:a o gece 
eve de dönmemi§tir. 
ÇAMAŞffiLIX.TA GEÇtlttLE 

GECE 
Tahkikata göre, o gün · J:o'atma 

Halille beraber Tüne!J>qındaki Lüt 
fullalı apartma.ıınıa. giderek ~eceyi 
hidlııenin olduğu çaın2'§lrlıkta gc -
çirmişlerdir. 

Ertcaf gilnU ilk defa. olarak Ha~ 
lil ;t.'«ıt.riuuiın ·Aktıai:'iid& çalifttfı 
do~tol' EthemiA. ey.ine gelmi.§tir. 

Evdekiler: 
" Kocandan bu kada.r liUyet 

rdiyordun, ne diye ııiındi yine be-' 
raber dü§iip kalkmağa "batladm. 
Onu buraya getirme'' dem4lerdir. 

Halit, evin adresini, nwnarasl _ 
nı b1r kağıda yaıınış ve Fa.tmayı 
bır::ı.ktıktan sonra çekilip İibniftir. 

t!ÇPNctl DEfo"A tçtN 
ÇARE 

.Fakat anla§ı!dığma gört•. 
ile sah günü için sözl 
Yı.lnız evdekilerin bir h~ 
de arka. arkaya iki ,un '4* 
den Fatmaya bir gün dBJıa 1': 
mlyeeeklerini dü§Und\lkleri 
de kumulıf& bat vurıtl 
Halil sah sabahı saat dokııl 
lannd& doktorla.mı evin•~..--
vo cebinden 20 lira para 
evdekilerin gözleri linnnde: 
"- Xancıiun senin 

hoaabma ıu paralan)' . 4' 
tiyorum. Yalnız tabii ıeoJll 
men lazım. Haydi gel gid~ 
mi'JUr. 

B<Jylcliklc )ine beraberce 
mI§lar ve doğnıca Tünel ı:ıı 
Lütfulahl apartmanma ge~ 
rna.gn-bğa. inm.işlercijr. -•• 

KA \'GAl\'IN SE~ 
lııte polisill yapbğr ..-

raya kadar hldi8enln bilt,.... 
hatmr aydmlatmıştır. yaIGll' 
mıyan nokta, Halllle Fatııl 
ıihirlerlni keat.iklcrine g(SJ'e 

kavga ettikleridir. Burada 
timal vardır. Biri, nd~ 
dan muzt.arlp olan Jla.llll!l 
lnakançlığı tutması ve 
mütemadi enieksiyonlatıll bt~-ıa. 
da beyninde ini bir teeit 
ııclır. Diğeri de bir para ill 
Y& Ralilin Fatmaya işindd 
tekrar beraber yqamağı _ ...... 
meaidir. İkisinin de boyD11P-
ıu bı~ Halile ait ol~ 
olarak anlaoıJmı§tır. Fatld 
hl Munvl apartmanında 
bulunurlarken bir gün 
sahibi Dirohiye bUyiik bit 
vcr:mit: 

•'-Aman, demij. şu_ ....1 
aaklayıver. Halil bunun.la bP" 
did edip duruyor." 

Dirohi bıçaiJ dolaba 
ve birlcaç ıün aonra baktl~ 
dolaptaki likör şi~ 
üzerine döküldüğünil ve ~ 
tıiını görmüıtür. ~ 
nan bu bıçağın katil ale~ 
iu anlqılınıı ve bıçakt9k' 
keleri temi.ılc.ndikteıı 
aynı likör lekeleri ve 
lunmuıtur. 

Bugün için bütün 
c.iiacdc bafka fahnların 
dar olmadığını ve Haıille . 
nın kavga neticesi b' 
öldürdüklerini &Ö11tc 

Zlıbıta yalnız Fa~ 
de vaktile evli olduğu 
dığmdan her ihtimale 
haberi telgrafla. sormuıw'• 
4i morıun kat'i raporu"'' 
cevabı beklenmektedir. 

A~e!ik~ Cumhurreisı ltalyada SİVİi 
Gızlı hır seyahate sınat seferb 

çıktı 
Hariciye müsteşarı 

Hitler tarafandan 
kaüul edılecek 

\'a§ington, 15 - Uuıvult. 
cenuba müte\·e<:cihen trene bin. 
miştir. Orada bir gemiye bine
rek balık avına ~ıkaca.ktır. Rıu
vclt, Vaşingtona ihtimal 24 şu. 
batta dönece.ktirA 

'Matbuat bu seyahat hususun
da afsUat elde edememiştir. ne. 
isicumhurun hangi limandan va. 
pura bineceği bile belli dc~il· 
dir. ÇUnkU bu defa. mutat hi~
fına olarak ketumiyet g8st'
rilmektedir. 

Reisicumhurun nerelere uğrı
yacağı da malum değildir. Bu 
seyahatte Ru.zvclte üç istihbarat 
ajanaına mcruıup yalnıa U.ç pae .. 
teci refakat E'decek ve bunlanl\ 
telgraftan da ean.Ure tabi tutu. 
lacaktır. 

Hariciye nazırı HuJ, bugün 
Ingiliz - Amerikan ticaret mUna. 
sebetleri hakkında Amerikanın 
Londra bUytlk elçisi Kennedy 
ile görüşmU§tllr. 
Diğer taraftan reisicumhur 

P.uzvelt vu hariciye nazın llu1 
Amerikanın Paris büyük el~iai 
llullit ile ıie Avrupa ihtilifından 
doğan meseleler hakkında mUı.a 
kerelerde bulunmu§lardır. 

Hariciye mnstcpn Velles Cll

mart.e&i gUrıü Reks vapurile Av
rupaya hareket edecektir. 

ltalya hariciye nazın kont 
Ciyano akpm Romada Ameri
ka bUyük elçisi, F:ilip ile uzun 
~ir müllkat Y.avml§br. Mtili.kat 
ta. Vellesin ziyareti meselesinin 
görü§iildUğü ve umumi seyahat 
))akkmda flkb: teati edildiği bil. 
dirilmektedir. · 

Velles Almanyayı ziyareti e;.ı.. 
ııasında Hitler, von Rlbentrop 
ve Gö,rtng tarafından k&bul cdi
lccçktir. 

Roma. 15 (A.A.) -
dafaa yüksek komisy~Jl\1• 
cı ve sonuncu celae&iıU 
aolininin riyaaeti altıJlda 
mittir. Içtimaın aonurı~ 
dilen tebliğde ezcUınle 
nilmektedir : ~ 

"M lin' . di'-: -"~ W10 ı, şım ... ..-
layıaile ve milletin ~ 
lmnmdan tenaildni ail'il 
seferber!igi ve otokrata 
miyi alakadar eden Dl 
adedi ve mahiyeti i 
celaenin çok mühim 
i§al'et etmigtir. 

Musolini celaenin 
olduğunu söylemiş "IB 
komisyonun umumi 
harp istihsalitı umunJ 
rini tebrik etm.iştir.,, 

Müstemle 
Nazırı Ed 

Bugün Mısır~sıt 
Filistıne gid~ 

Loadn, H - AvUI~ 
Yeru Zellndalr kıtaatı 
mck üzere Mısıra. ıelJOİf ~ 
minyoular na.ıım Eden b r;J,
tine hareket edecektir. 
ıurdaki llind ukerlerW 
kralın meujnıı teb~ 
Kral me.saJında Hind 
ve hüniyet dav&llll?:&..Jrttı 
yardıma teşekkür edi~-.. 
lutaatrnm büyük 9&ıpıe 
bi, bu def& da üzerle
ate:,i ifada tereddüt 
ne emin oldufunu b 

Eden de aakere ınıil 
met.in.in tetekkiirleriJaİ 
ve: "İngiltere ile bit 
itUhadI kaU za!er jçiJl 
dır." demJttir. 

F.<lenin Ankaraya da 
yolunda .çıkan f&)~ 
madıfı aııl&fllmlltır. 
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h~ki llmba kısılıııışti. Modu, benım Modnmu Ra"yomuzdan haklı bı· r ı's'ek 
Urt lirsenin 1<otları arasında göroum. U 

.. kurtulmak IÇİn ÇlrptnlJOr, dÖYÜnÜJOrdU Bundan on beş gUn evvel yani, :8 OOnclllnun 1940 pazar günü-
., ~llıi . nün gecesi Türkiye Ankara. Rady<>1unun aaat 22.1~ de verilen ajana 

-· 
Kız mektep!eri arasında 
Dün yapılan 

tllrt ilk anareistti, dedi. Tıpkı yırtıcı bir hayvan gibi haberlerinin sonunda ne§redilecek olan •por bültenln1 dinlema Ute-
h:. Laraen co•~rn•tu O da kilkredl ve eliyle b(!nl itti. teydlk. 
''n kal ~~~ • . . Aj&aıl h.ıı.tleti bitti; tıta IJX>t h~beı'İerlııe geldi. :t.Ye11, o glln 
'Oh ktı ve haykırdı: Bu sadece ufak bit el hattketıy- .Ankarada yapılaı>. apor by-elr.eUetinin neUcelerinl okudular; •ıra İL 
!le~ı ilki~ anaqllt olmak ly1 d1, fakat o Gyle kU'\-Vetli bir &· tanbula gelmişti. tık olanlt Taksim stad.I, ikinci olarak da Fenerba.hçe 

Voleybol _maçları 
~- · · damdı ki tıpkı bir sapan ~ı hı stadm&t o;ynanan maçların neUcehri vmldiktsı 1onra .spor b\Utenlmiz 
'J\ll!ra Y" ıı di " t ~,. , ..... 

11 
' lll"' kı.u. m\lteveccıh, Zll'la. gerisin geri fırladım. Bil· bitU ·ye habor •erdiler. nayre ten don-tı uur.... . 

Un ''lblia i landıHJ'.ı tun hızımla onun ltam&ra. kap,. H&yret etuttnU& Mkt&: Acab• o gUn eerd aladı:nda lik maçı ;·a. 
den b' " can . - pı.lmAd.ı nıı? Yapıldı, ve bu st&ddn yapılan :ftıaç1ar zannedersem o baf· 

: ır parça okumağa baş sına. ~a.rptım. Vücudumun agu- ta cereyan eden takımlar arasındaki tnaçlarm en ehemmiyetlilcrinder 
b ~Ütr{j • lığiyle kapının tahtaları param ikisiydi Likle 5 inci ve 6 ncılık için Beykot, lstaiı.buUJ)Otla katfl18'tr 
urda. 2 hıç olmazsa bizler parça oldular. ken diseri de yani Hilal - Ka.sımpaşa, ikinci kümeye dUşmemek için 
tı Taht.& parçalarınuı arasın çeltişeceklerdi, çtinkU Hililin puvan cetvelinde görüleceği gibi likin 
.... )

11
le bir cehennem yaratmı1:. dan güçlUkle çıkarak ecndellye sonunda gitmesi bunn büyük bir sebep olabilir. Benim nokt&l naza· 

' rır 1 ~ rrmda lik maçında ikinci veyahut ilçUncUIÜk için çekişecek tak.mılardan 
~tltıet b' aendellye Ayağa kalktım. Canı· ise (ııUtl o~a miJU ktımeve kııhyorlar) ikinci kümeye dilşmek tehlL 
k.o.., ız sakinlerine gıbta.; mın a.cıclığının farkında delil· ke8l olan taktml&l1n m_ş.qlan h~r halde dftha entereMtı ve daha heye 
!arı ll'ıaz artık bizi buradan dim. O anda yegine duyduğum canlı olm:ı&l lcapedondir. 
fi ' §ey çılgınca bir tehevvUrdü.Be.. \ Bu hMta dA nıe~la pazıır gecesi radyoyu açtık. 
c:hkiınıı Vt •rnlhiz elbette, timdeki bıç&fı çekip ona tekr-.ır Türkiye Ankarıı Ytatt::dltu spikeri spor bllltenlni okunı&.P ba$1ndı. 

~ ııı.... eıın saldırdı~- v kit galiba. ben de Evvela Ankara.dan ilk maç olarak GUn~ • Blrllbpor ınac;tnut ~bit. 
tJ1. ·-.ıt b enıde olsa da, hükmet ~....,. a . • tiğini, 2 inci maçın tafsilatilc Askeri Fabt:lk&la.rgU~U Ue ~ııç~r Blt· 

i) r- •tıcc v&h!fi bır hayvan gıbı haykır· liği arasında cf!reyan etu~ı ve 0-0 benbere blltıifinJ. ft ııoıı olt.rak 
t• ""18.d ' dun tlu kır kölelikten cennete,. • da uzun uzadrya bütün ince noktalarma luı.llu Demlrapor • Muh&..'ız~· 

' ~~. UVVetli, kudretli bir ru La.kin birdenbire bir fey ol· cU takımları arasındaki maçrn ne şekilde ce~yarı ettiftni ~vteaı. Bu 

• 'l).ı,"lll0n.ata ıneydan okuyan se· mugtu. Yavaş yavaş aynlıyor tafailiı.t da bittikten sonra ~por bUltonlınl.ı tılhaylÜ erdi deytAce yinı-
.h ı., "'- donakaldık. 

til11' "4~ ' Parlayan bronz yil?iı, latdı. Bıçağı kaldırmışkaıı vur· 

t 
... _h'I \ltb ... "edik başı, ve gözlerinin madım. Bu, o kadar garipti ki tstanbuldoki maçlaroan radyo spor servi!! aca~ niçin bahsıetmı . 
ev: '<it yor ? 

uıııJ ~ {larıiusile orada dunu> ne olduğunu anlayamamı§tım. Acab& bt&nbulda bu. halta da oynanan ~W'ln nıil1t kllmeye 
ul1' ~~el\ Y:Upasına uyarak salla- Mod dını.ra dayanmıştı; Kqrt dahil olabilmek için tesiri yok muydu? .. Zanneder.sem Şeref atadmda 
a ııe ~ar~fııtai, \\fak salonun dar Larncn. ise sendeliyordu. Sol ~li- oynanan Beıikta.s - Ve.ta maçı bunlardan bitlni te91dl ederdi, (§ayet 

..,, >allch_ '~nda hlla akwer ni gözlerini kapatacak §ekilde Vefa mağltlp olacak obaydı • illıcillilk mevkilni kendiıtln1 taklp eden 
~. ş~~d.~ u. alnına bastırmljtJ. S~ğ eliyle takmıa bıralr:ı:p bu sene milll kümeye girtneltten u.r.aklaşacaktı.) Ve bu 

t.. ,. .. '•kapıda duran M--1- ba· sel'semlemiş bir vaziyette etrafı maçın WsilafI aynen Muh::ı.fıqticil • Demirspor maçmm ııeucesi 
1~ "oııe . uua. hikaye edildiği :rlbi bUtllft Tllrkiye dahilinde ve dolayıaile TUrkiye ha-

: _ .. ı ~-ateşi ,.rınde ko;yu bir erkek araştırıyordu. Eli bir aralık dı- ricinde bulunan tara!Wlarmn ve spor meraklılarına nnlatrlabllirdl. 
lıl" ~o .ıanıyordu. Buna rağ· vara çarııtı ve bu temas ile vli· Ankara radyosundan soruyoruz; A, A. l.tanbul ajanlığnıda 11por 
" ltlt!ık ~. ısırarıı bir yumu. cudu ada!i bir rahatlama izhar ııervtıd.nt y&pa.n itkadq acaba l!Wı.b\llda tapılan ıııa~l•rrn 1'e)'ahud 
,. () "nMı etti. Sanki nerede oHlu~nu a.ıı• da dl!cr spor hu.ketl~r.lriln n~ticclerini vaktinde vermiyor mu? .. 

arıa · i Biz A. A. nm spor servisinin merkezinden rica ~eriz. yalnız 1s. 
t~ gen ıı, gayrikabili izah kur· lamı!J, bôşluk içindeki mevkiin tanbul ve Ankarada ceroıa.n eden ıııaçlann neticelerini değil, aynı za-
~ ,.: k

1 
>lln r&ıterlnde belir tayin etmiş \'e dayana<l&k bir manda, mademki TUrkiyt'ltln Ug bilyük şehrinin tepn eden talumlarr 

~ • ıc.nıen hemen fısıltı yer bulmuş gibi ferahlamıştı. milli kUtne)'i kuruyorlar, hmink de cereyan od.en maçl&rm neUceleri-
'!~ :ada.r yavaş bir eeele: O anda tekrar gözümü kan ni öğrenmek isteriz, 
ı- ... 41 th.l b"-''",il. B.ı.n• "&"tığı bUtUn hak Yukanda ge<.;en vekayil Radyo ldnnwinin naz&n dikkatiııe ar~ 
'\8.hl " 0 ıs,,ılniz, dedi. w-\lu •' r iOO k k dil · d · b t b l .. _,.._...._ •~ li, t• lta sızlıklar, kötU muameleler bir- er en en enn en ncamrz undan aonra ııtab u , ~ ve ur 

~ lltr Patınu§ ve kız gitmiş· ınirde her hafta, hi~ olmazsa, birinci kilmenin takımlAn arasmda )'L 
~:akika kadar hareketsiz denblre götUmde canlandı. O• prlacalc olan maçların ta.fsilatlarmı munta7.a:tn bir surette bDdltnıti!leri· 
'~ ~ Onun ukuırıda.n baktı. nun ellmlen ben ve b3.1kalan o ni bUtUn sporcular namma samimiyetle clileriı. aa,ep OOAN 

':elldini toparladı ve bana kadar çckmi!}tik ki onun yaşa-
' ması dünya yüzünde bir §Uph", "r.:li.iı~ 1 :w~· 
~gidi~ dümeni Lubdcn bir lekeydi. ~Hi H ~ JW 
L~e ~ ~edı .. ?21 ikide de &iz Hiddetimden gözüm gönn02: _ _ •• _ __ 1 ~ 

'it~ ... &~l'SUliz. Onun için olmuttu. Deli gibi onun üstüne 
bt:.:'-bp UYQ)'ltn. şaldırdım ,.e bıçağı omuzuna 

t~~...... . 1-clım 
~ •. '~'ili 111U' Qift kahn. eldiven. eapı.a. · 

Hhldt9tıoda dllDJtın!D en eski •nsıahlan araaıade 
- 130 - fazan: L. lJuıch 

a;, 11Jın• vHll~ııer enmnde Etetrmış bir Aımıın seyyııbı ·~·•' ~ketini giyerek gü· Sapladığım anda da nçbğım 
~ıtı. i::'n Jneroivenıerı t.ır· yaranın u.thi bir et ra.ruı otd11• Yerde sürünen garıp adam orada bir maftaran1n 
~l'a.lt n de onun tavsiyesini ğunu anladım. Bıçağın kUrek - .. Ü d d d 81. t ~ · 
~ "!t d~ğru yatmağa gittim. kemiği Uzerlnden takırdı ila 081!91 OR A 8 Ur U, RI 8k SIQ 8hRlft bUrUŞUk 
~'lllt~ıı~Y~ejim bir hi8fill&'l Qynldıtını duymuştum. Bu se- parmakları.e bu mağaraıı gırecegımızı İfiret attı 
'"A .... 1 tesı..:ı ı f dah al k b' · "\I~ u.ue o acak, yata.· er a can aca ır yenne Orın:a.nın pek dar bir ağ~lı~ımi .,·ardı kı adam öntirnd~ ka.nına ba· 
lııl' "'Ullladan uzandım. saplamak üi.ere bı"ı:trrı tekrar d ilk ı ""' d .,.~. saptnı5tık. ,\ğaçlar o crc:ce Y · ~ı rnış bir yılan gibi kıvrandı n 

. det avcilan .. k'" ..... _ hava'-"& k.ıUdıtdırn. ık k ' • !!-.A dı~:' •Ut ... auKO•a J 6Ck ve s tı ·ı ü~tilmWAıe sema o· ywilndeki b~iukluklar aallana-
~)'t"' UlUp gelen patırdıyı Likin Mod ilk darbeyi gör· lup olmadığını görebilmek imkin.. rak uzaldıklarıruı göre dökilldüğ\1 
t lldultl lt tutulduğum atkı dil mUgt\i ve hayltırll1ağ~ bafladı: sızdı. Buna raiımtı nettıden ıcldl- } .ınıa,Uı)'Ordu. 
1~4:11 ~~Ak.in Ghoırta geldlrn - ı'aptnayın! Allah n.~kına ~i meçhQI bir gürıeŞ ılyagı ortalı· O vakit, onun fen:ı halde kork-
"11ht~ ,.,,, Ularun o t..-..1~- ""b" '-'apnıa';\" ! ~ .. &aWM"" .... u " ,,,,_ ğı aydmlntıyordu. LUğu, büyük tabancamı tekrar sı· 

lıa.. i killiıh.hatıi bir intizama Bir llhza c1imi in<lirdlm, !!· lşte bundan dolayıdır ki yer al- ,·mp elime aldım \'e: 
~}hıqtı . . bıraz sonra uğultu kin bu ancak bir lahzalık bir te- tmda bir ormana O'irdig~rimize hük-
~ lfiıtti~ ' • 
~ lta~·b 

1 
r.ım tarkı ve patıl"' teddllttü ve eğer kii kendirıl i• medıyordurn. 

~ \•e \l)'it 
0 du, gözlerim kapan. kimizin arasına fırlatmamış ol· Bu sık ağaçların arasından, ha· 

ll(}ı .... ı .. ~Un Yan o"lu'"lu"gu~··nde s"ydı l{urt T ·~-en muhakk-•k 'Q:l ..... ... ı.ow., .... kikaten iri bir ktrtenkele gibi yan 
~ ~l'd Uttum. ölmüs olacaktı. Şimdi :Modun dönerek, kıvrılarak giren bu ada· 
~o~ 011 

• uyandığımı bil . kollan bana dolannııgt:ı, Mçlan mı müşkülatla, fakat müthiş bir 
~Ut~ d~ll~kin kendimi yata yUzünıe silrünUyordu. Gayrlihti merak ve he)'tcanla takip edhor· 
t~~ll. tuh a ve ayakta buldum. yari kalbim hızlandı, fakat öf- dum: 
~~ ~e İ§a ~· llanki aldığı biı kem bir türlü geçmiyordu. O, Bu sık ağaçlık tekrar dar bit 
lıa. l{aPtYt ~tile ihtııu ediyor ces&retle gözlerime bakarak: meydana açılmaktaydı. Yerde sü-

lb .. ~lltt astını. Salondaki lam - Benim hatırını için, diye rünen garip adam orada bir mağa 
'lll\~tı. M:Odu, benim :Mo yalvardı. · ranın deliği önünde dUr'du. Ve he: 
"lı a Rot'l:li.il..arsenin kollan ara- (Devamı var) halde, heyecanından yorgun bir 

ı:.11 
1.fl.ı~or d~· Kurtulmak için halde, kurbağa gibi ışıldıyan toz 

~~tı\lıı 
1 

~VÜ:nUyordu. Ytizıl Kıralık ev toprak içindeki göılcrile yüzüme 
lıııq~ Var g~tıl§ göğliUne g"m Çcnbcr!lta§ Karababa sokağında 9 bakıyordu. Bana t~le sağ ellnln 
~lltt bij. g U\'Vetilc, liı.kin bey- numaralı ev klralıkbr. buruşuk, çamurlu parmaklarile bu 
h~ Ilı~, .. 'Ytctıe o kollardan ı~ındekllere nı karşısında (10) nu· mağaraya gireçeiimiıi l.,aret etti. 
~l't g~~abaııyordu. Bütün marayıı. mutacaat. O vakit birdenbire tereddück 

l\lı~ir oıcı ernıe ileri fırla __......._..._. __________ ,düştüm. 

'11'\ .,., ,. ZAYİ - Eyiip • Keresteciler Vakıa mağaranın ağzı b!r ln5an 
'vııt'ıida, <>ttı.ııı 11 başını kaldırdığı hattında çall§an 3011 numaralı o - girebilecek kadar genişti· Faknt 
<la~ttt, lak~ilıUnc bir yumruk tobila ön plakasını za~i ettim. Ye- 'mağaranın bu knranlık ağıı insa.. 
~ ~~di, ın bu kuvvetsiz lıir nisini çrkaracağmıdan ~ki.sinin na hiç de pervasız bir ~kılde içine 
-~ hlikmti yoktur. girmek arzusu vermiyordu. 

:::--___ <14436> Şerife Gürgen Bir taraftan yerden doğru ~·uzü· 
~ nün sakil buru~ukluklMı içlnde fıl. 

~k!ra Caddesinin en işlek yerınde :~= =~: 
'-\) f' kunuyordu. lğildim. 8 l ık d il k k aA n Adamın (ipil Çipil bakan gözle· 
v~~.t rinin içine bütün dikkatimle bak. 

M tb tım. Su acalp mahlOkun ruhum· 
a 8881 idaresine müracaat oku.maya çalışıyordum. Nazarla-

runda o kadar tehditkar bir şiddet 

- Girl diı·c işaret dtim. 
Bu ma~araya ne bahasına olw 

·a olsun girnh .. ye karar vermiştim 
Adam benim giımeye karar ver· 

Jığimi görünce büyük bir memnu· 
niyetle başını salladı. Tek elinin 
ooş parmağını ileriye uzatarak sil 
ker gibi yaptı ve bu !Utetle: 

- Gire<:eğız! Hfçbit fena §eY 

şey yoktur! girebilirsiniz! demek 
ıstiyordu. 

Sonra, hemen, delilin ağzından 
ıçeriye süzülüp kayboldu. 

&tt1 de labafl(amı ileri tutarak 
re iğilerek içeriye girdim· 

Girer girmez, maiaranın ajıu1· 
da hemen durdum. Heyecanımı 

tutma~a çalışanık, e\ovela, götleri-

mln karatılt~a :tlışınasmı bekledim. 
B!r müddet böylece geçti ve etra· 
fı görebilmem için lazım olan göz 
alı~ıklığı pek uzun sürmedi. Esa· 
s:n mağaranın içi pek de karanlık 
değildi. Bulunduğum yerin dehliı 
gibi bir yer olduğ.unu gördüm. 
Hu d!>h!İz 3·4 metre genişliğindey· 
di. Dibinde tekrar bir afız daha 
~örülüyordu. 

Timsah adam bu ağııtı örıilnde 
beJıi beklemekteydi. AdAm.a, ne 
3C>ylediğimi anlamıyaca~mı bildi· 
ğim halde soğuk bir sesle: 

- Şimdi buraya mı gireceğiz? 
diye ıordum. 

Adam, yan karanlıkta., o ke· 

, 
·~ &lMlçt • (1tınUca llsel~tt bit &l'IM!a 

,-
Kız mektepleri anamda ter

tip edilen voleybol mü.eabaJra.lan 
rıa dün de Kıı: Mu&llim Mekte
binde oldukÇ(L k&labalık bir ae. 
yirci kütlesi önüııdo devam edil. 
di. 
Şişli 2'erok1d - latanbu.l lisesi 

GilnUn ille mtı.Mba.kası Şişli 
Terakki ile liti.bbul llseei ara
ımda ol&c&ktı, f &kat Şişli takı.. 
ftlı saha.dil lsbatı vücut etrı'ledi. 
finden 1ttaııbul li~i hUJanen 
galip geldi. 

Etetık:iiy - X1~ Mualffm 
Günün ikinci vo en mühim 

tnüsab&kum.ı Kı& Muallim Mek 
tebl ile Erehk8y takımları yap
tılar. 

Her tld takmı dA bu ~& 1U 
kadroluta ~ıktıl&r. 
Eren~: Mı~, Muza/• 

fer, SUMyı41 JIUOOcc~l, Ayşe, 
Faftkt. 

Kıı nı.tt41lim: l'~yo, MeUi. 
ha.t, llaıyriyc, Meliha, Fatma, 
llıı.tal/et. 

Oyuıuı. Kız Muanım gtlr.el bir 
lel'Vla ~tıtile bqt&dı ve Ut da.. 
kikalarda Mw:a.ffertn yapbfı 
bir ıcag ayı ile aaY11&nn1 Wt 
dakikalarda ~ kadar ~tkar -
dJlar. 

Erenköy takımı blru daha 
cuılanıyor ve Kıı Muallim Mek· 
t.ebini sıkıştırarak onlar da bir 
kaç sayı alıyorlar. Sayılar ço.. 
~dık~a tllf.~ ta o nisbette he.. 
vteanh bir şekil alıyordu. 

Her iki taraf ta oyunda.ki mu. 
var.eneyi birtilrlü bozmak 1ltemJ 
vorlardı ve uzun bir çekitrneden 
qc)l\Z'8, Kız Muallim ilk seti 15-
13 aJıvor 

tKJNct SET: 
İkincl sete Enmköylüler da.. 

ha canlı bir şekilde baflıvorlar 
~ nitekim bu canlı oyunlarmm 
~eretıini aldıkları eayıtarla 
"'Örlivol'lar. 

Erenköv 13. Kız Muallim 4. 
Oyun daha fazla heyecanlı bir 

hal alıyor ve nihavet Erenköy_ 
!Uler iklnei eetl 15--8 kazana. 
r.t.k Kız Muallim ınektebinı bir 
1avlil'ord\llar. 

OCUNctJ SET: 
l'akat Kız Muallim işin şa.ka

va ~elen t.&ratr otmadıi'm1 anla.. 
varak açılryor. Muzaffer demir 
g-ibi, Meli.hat da. bomba gibi a.-

rih Mtdylo, herhalde maksadımı 
anlamış glbi: 

- Vaduya. Luyi! Vaduy• Lu 
~i! dedi. 

Yan karanlıkta a.darun teknu 
lad'ğı bt' sözü iıitincc kendim: 
UrpermekteD alama.dı.oı. 

Zira ayni k~limeleri Hintli 
ışağım Cavadinin de ağtında. 

.:;ık ısık tekrar ettiğini derha.1 ha 
ırladım. 

C&vadi bana. buraların dehr;e 
~ ini anlatmak iÇitı. bo;yuna anıa 
ruıdıjun bu ta.biti tekrarlayıp 

'uruyorclu. Kendisitıln. korkula 
·ına ehemmiyet vetınlt görün 
nemek ic;in. bunwı n6 demek 
ılduğuau soramamı§tmı. Yerde 

·c.aranlıkta bir eea~ gibi önüm 
le duran adam btnfm hiç c«wap 
.-ermeden ayakta harckeWt bek 
ledJgiml g<Jrtınce o dilsiz sesiy
le: 
-Yaduya L\lyl! Va.duya Luyit 

diye tekrarla&. 
( Devann 'tar) 

tıtlt.r yapara.k Erenköy taknnı· 
ru mil§kU1 n.r..iyttlerc 1<>kuyor .. 
la.r. 

BilhaaM takun kaptanı Fevzi. 
yenin gUıeJ ve anlayıelt 01'JJlu 
Ki.ı Muallim ta.kunmı bu son 
9ette de ac:ık bir sayı f &rklle 15 
--4 kaza.ndmyot'. 

Çamlıca - Bot;a....,çf 
GUnUn son ınüsabakuı:nı 

Qa.mtıcn. ile Bofazlçi yaptılar. 
Bu mOsaba.kt. §ampiyon ta.

kımr belli cdece/ttnden çok mU.. 
himdJ. Eier Ca.tnhcablar bu 
maçta rn~lQp ölurlana yerleri. 
nl kıı Muallirn m~kteblne t.er
kedeceklerdl. Her Ud taraf ta 
IU kadrolarla yer aldılar: 

Çam1tea.: BUheyld, KllW~. 
Fatma, LdU/c, Nurınnua, Pıro_ 
ye. 

B~tllllçi: Nilüfer, Me]tSMt, 
Solma~. StlJM. Zfıbeyd6. ıoıe. 

Neticede glia!l bir oyundan 
sonra, Çamlıca. ll>-11, 15-11 
galip geldi. 

Ha. N. B. 

Bi•ilılel teıuilı 
müsabakaları 

ı - 19t0 senesi blatklet te,Yik ınU· 
sabakaıan ataltd& )'&%.ılı tarllı!erdt 
yapılacaktır. 

A - Birinci Yarlf: 2G fUbat 9f-O 
{40 kltometreı Mcdlycklıytı - BU• 
filkdere yolu tı&ctlnde. 

B - lklncl Yarı§: • mart IM-0 ( W 
kllometro) 'l'opkapt • Çekm~ yolu 
üzerinde. 

C - üçUncU yanş: 10 mart (IÖ 
klloıtıetre) Kccltllyeköyll - .&Uyükde• 
n )'GIY U..rlock, 

D - Dördil.DcU yanı: 17 mart 9t0 
(711 kilOtnetre) 'ropkapı • Çtkmecct 
yolu Uftrinde, 

E - Beşlncl yan§: 24 mart 940 
(100 kilometre) TOpkapı • SU!m yo
lu UileHnde yapı!Maktır. 

2 - 100 kilometre olan ~el ya• n,. Kocaeli bl81kl•tçilırl ele i§Uralt 
edeceklerdir. 

i - Bu ko§ular ~ri halinde 1a• 
pılınayıp her koşu netlceşlnde de.re' 
celer ayn ayn tesbit edilecektir. 

4 - Nisan Ayı içinde J\omanyllda 
yapılacak olan mUsabakalara acçl· 
lecek takım için 1 nisaD 19•0 tarl· 
hiıide Atıkattd& yip11acıık oı.tıı MQ• 
me ınUsabakalarma, ı:nı ttıUS3baka.lt.ta 
işUralc et.tnlş olan bistklııt~Uat t"ft· 
bileceklerdir. 

6 - Mllaalmkaıara. d.'ı.at dokuı&t 

ba§lanacağmdan llojUcularm tam 
vaktinde koşY yerlerinde hanr lıulYD· 
malan teblll olunur. 

Bır futbolcuya ceza 
Beden Terbiyesi lıtanbul lılöl· 

geıi baılcanhğından: 

Anadolu klübil üyelerinden 
2129 bölgel sicil sayılı Mahmud 
Hilmi Ogoş i~tirllk etti~i bir mtı· 
sabakadald ıuihtreketlnden doıa· 
yı Genel DlrektörlUkten ttczlyt 
milddeti tayin edUinciye kadar 
müsabakalara iştirakten ırıenedil• 
miştir. Tebliğ olunur. 

Beden Terbiyesi fıtanlml böl· 
Pıi atletizm aJanhflndan: 

İstanbul 1939 • 1940 fa.attyet 
yılı kır ko~usu btrinciHği ıs tıı• 
bat pazar sabahı saat yl,15 de 
Heybeliada 4500 ve 7 500 metre 
üzerinde yapılacaktır. 

Alakadar hakem atlet ve izcile
rin Köprüden kalkan S,50 vapu 
runu almalan rica olunur. 
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~iİ 360 altın madalya ve nİ§anlarla dünyada eşine tesadüf edilmiyen büyük mevkiler kazanan, birinciliği diplomalarla tasdik olunan 
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:::: Hg Tazeliği ve nefaseti ve sanat sahasındaki mevki ini bilhassa Glüten miktarının {azlalığı sebebile bütün piyasada ne kadar ecnebi Glüten mamu· 
m; latı varsa silip süpürmüştür. Meşhur Fransız ve Yunan marka Glüten mamulatı Türkiyeye gelemez olmuşlar, Hasan Glüten Makarnası, Şeh· 
füt riyesi, Bisküvit, Un vesair bütiln müşteriler seve seve kullanmakta ve her şeye rağmen mutlaka HASAN markasını tercih etmelidirler. 

lll! HASAN DEPOSU: · Yeni adresi Bahçekapı, Beyoğlu tramvay durağı karşısında . 
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T.IŞ BANKASI 

1940 küçük cari hesaplar 

Esnaf Cemiyetinden 
j..,fırnbul Mohll~"n<'I, f>ijl't'm~d. 

Yorı:ant"ı \'e Hallıu: 1':snafı Cc-mlye· 
tinden: 

Aşa;ıda yazılı mcvad mlizakı>rı> 
ve tetkik etmek miiddctlerini biti. 
ren heyeti idare azalannın yerlCl'L 
ne yemden aza intihnp eylemek U
zere heyeti umumiyenin 19. 2. 940 1 
pazartesi günü saat doku1.dan on f. j 
kiye kadar aleliı.dn toplantısı ta _ 

BAŞ, DiŞ, NEZLE 
GRiP,.. ROMATiZ
MA, NEVRALJi 
KIRIKLIK 

I 

ve bütün ağrılarırıtı• 
derhal keser. 
Lüzumunda günde 
3 Kaşe alınabilir. 

ı knrrür etm;;; raiı;ğundan alakadar 
1 "snafın mezkür gün ve saatte ce -

miyet merkezinde hazır bulunma· -
ian rica olunur. 

-=--= .,, c 

ikramiye Planı 
Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayıı, 1 Ağustos, 

• 
1 lkinciteşrin tarihlerinde yapılacaktır. 

Kıtmbaralı ve kumbarastz hcsavlannda en az elli lirası bu. 
lunanlar 7.-ur011a dahil edileceklerdir. 

-1910 ikramiveleri: 
1 elet :!000 llrnhk =- 2000.- lira 
3 " 

1000 
" = 3000.- .. 

(S 

" 300 .. = 3000.- " 12 .. 230 ., = 3CH>O.- " 40 " 
100 

" = 4000.- " 75 " üO " = 37:;0.- " 210 o-.. _,, 
" == r;2:;0.-

" 
7'ürkiyc iş Bankasına para yatırmakla yalnız para biriktir 
nıiş olma::, avni ~amanda taliini::i de dcncmi., olurs11n11::. 

............................ -
yarı, 12,35 Ajans \e meteoroloji ha. 

rl rl, 12.50 'Nlrk mUziğl: Ç.alanlar: 
(' l det Çağla, J( mal N. Se) hun. 
F hri ı.-upuz, lzz ttin ôkte. Okuyan. 

Mı l r ı Ç 1 r, 13,30 _ l4 MUzlk 
Kan ı c ha ıt mUzik: (Pi.) 18 Prog. 
r:ıın ve mcmlcl,et s at ayan, 18,5 

Mllzik: Ra lyo Orlcc tıası, 18,40 Ko • 
mı ınn, 18,ö!:i S rbc t .saat, lD,10 Mcm 
l ket saat uyarı, ajans ve ml:'tcoro • 

loJı hnbcrkrl. 10,30 TUrk mU:>.iği: 

Fasıl h yeti. 20,15 Konuşma ( B!bll-
., rafyn) 20,30 TUrlc mUztğt, Çalan -

ı r; K!'mnl N. Seyhun, Cc\'dd Çağ. 
in, I< hrl Kopuz, l::zcttln Okte. 1 -

Okuyan: Semahat özd n es, N cmi 

Rıza Alıısl,an. 21,15 Jı.IU:>.lk: Saksofon 
S lolau, Nihat ;ı.•scngin. 21,35 Mliı.lk 
K l ifü or.. lra: (Şc!. Ncdp Aşkın) 
22,15 :M mi ket s at ayan, ajans \'e 
... r &t. uııam. t&h\'ililt. kantblyo, nu. 
111& ı.r- (fiyat) . 22,JO K llzik: 
C'ıızband (Pi.), 23,25 _ 23,30 Yarınki 
p ogram ft kap:ınııı. 

Bu akşam 9 da 
( l .. a l\laı.ko:) 

16. Cuma akşamı 
Şchzadcbaşı Tu. 
ran Tiyatrosunda 

... ~v Ualmruıla ( Kc.>tll" c l'•·3·nlr) 

---o·----
ALEMDARsınenıasında 

Basker Viller'in 
Köpeği 

Sonsuz Aşk 

KOStlm\.S 

ı;ı,ıı H tll.:l'\'lıUll'n: 

17 2 11110 Cumnrtcsl ı;Unü akşamı 
sııat 21 de Halkrvlmlzde Bay Hr!et 
A\·nl Arns tura!ınd:ın (İlk M('şrutiye • 
tın ilanı ve SUlcyman Paşa) hakkınun 
bir konferans ve E\•fmlz orl;estraııı 

taratından tıa bir koriııer veı nccektir. 
Herk('S gelebilir, 

Hu7.namP. miizakerntı: 

1 - 939 Senesi hNı:ıb'.ltmın tct.. 
kiki. 

~ - 910 Bütçesinin tasdiki. 
3 - Müddetlerini bitiren heye _ 

ti idare azalarının yerine yenileri
nın intihabı. 

lstanbul Defterdarhğından 
Muhammen 
bedeli, 

Lira 

muvakkat 
teminat 
Lira 

al HOakksküırenlere Katran Hakkı Ekrem 1 
Katran P..istilleri de vardır , 

Hoca paşada M ur2diye l'Okafında 
.kain eski 13"15 yeni 28-30 sayılı 585 44 
altında dükkanı müştemil otelin 
yirmide bir hissesi 
Galatada Emekyemez mahalle ve 
sokağında eski 13 yeni 21 sayılı 521 e 292 
hanenin tamamı 

Yukarrda mevkii ve numaralan yazılı ~ayrimenkullerden biri· 
nin tamamı diğerinin yirmide bir hi11esi hizalarındaki muhammen 
bedelleri üzerinden açık arttırmaya konulmuştur. İhale 26.2.940 
tarihine müsadif pazartesi günü saat on dörttedir. Talihlerin mu· 
va!~kat teminat makhuzlarilc ihale günü Milli Emlak müdürlüğün· 
d'! müte§ckkil komisyona müracaatları ; (l 03 7) 

Tekirdağ uliye hukuk mahkmneıindea: 
1 

Di$ MACUNU 
ile di§lcrinizi mutlaka fırça,layınız. Fintı 15 kuruttur. Tekirdağının Gündoğu mahallesinde mukim Ahmet kızı ve 

Derviş karısı Süreyya Dalgıç tarafından yine Tekiıdağının Dur· 
~ut mahallcıindc mukim Ahmet oğlu Derviş aleyhine ikıı!me o· 
lunan bo5anma davasından dolayı mumaileyh Derviş namına çıka· 
rılaıı davetiyenin ikametgahının meçhul bulunması hasebile bila 
tebliğ iade kılındığı anlaşılmış ve mahkemece de ilanen tebliğat 
icrası karargir olarak muhakeme 8.3.940 günü saat 9 a bırakılmış 
olduğundan yevmi mezkürda mumaileyhin bizzat veya bilvekale 

.. ................. T1lecİirİüibeiıiedİiİnli~ ................ ~~ 

• Veznedar bayan aranıtor • 
mahkemede bulunması ve aksi takdirde hakkında gıyap kararı 
ittihaz olunacağı tebliğ makamtfla kaim olmak Üıi.!re ilan Jlunur. 

8eyoğlunda ciddi b 'r. müeueıede bir veznedarlık münhaldir. ç.l 
lı~ma uatleri sabah saat ondan (3,30) a kadar ve aktam ı~ 
5,30 dan (10,30) a kadardır. lateklilerin ( M. R.) rumuzu ı e 

po~ta kut•J~ıı (176) ya yazı ile müracaat edilmeıi. 
.. 1192'' -..--

Tlrklye Cumhuriyet Merkf'z Bank••• 10 ı 2 / 1940 vcıziy•~ ...,/ 
A K T t F rJira P A S 1 F 

Kasa: 
Altın: Sa.fi Klogram 71 i211fi! 
Banknot , • • • 
Ufaklık • . . . • , 

Dahildeki Muhabirler: 
Altın: Rart Kilogram 
Türk Lira~ı . . . • • 

llariçtcld !ıf ııhal.>ir/cr: 

Altın: Safi Kilo~ram 1001:!:14'1 

Altına tahvili kabil serbest 
dövizler . • . • • 
Diğer dövizler \'C bC'rçlu 
Kliring bakiyeleri • • 

Tl<r::ine fol, 1'inPri: 
f)eruhte c-dilı-n °vrakı ,ak. 
dive kar~ılt~ı • • 
Kanunun fl • ~ maddPlerine 
te\•fikan Hazine tarafından 
\•aki tcdirat • • • 

~rnrdaf di-:drını: 
rira ri !!enet ler . • • 

F:.cı1ırım ,.,. fnhdMf ri':ilnm · 
1 Deruhte edilrn evrııkı mık. 

" 1 di\'E'nin kan:ıılııb nsham \'e 
l tah \'il at itibari k~4'.mf.'tle 

Serbest eshıı m ve ta h ,·jJ~ıt: 
A ramı1nr: 

Hnzineve kı0a \'ıl.i,.li avamı 
a ltm ,.e diiviz iizcrinc 
l'ah,·ilat iir~rine • • • 
His~edıırlar 
Muhtelif • 

• • • • • 
• ı • • • 

J emmu:r: 1908' tirthfnden 

100.881.552.4g 
12.631.158.-

1.747.435.42 115.260.145.90 

301.112~0 301.112.50 

14.083.156.90 

27.824.72 

22.471.164.98 36.582.146.60 

158. 748.563.-

17.987.178.- 140. 761.385.-

218.050.788.45 218.050.788.45 
' 

50.800.380.S 1 
8.394.840.68 59.195.221.19 

7 .679.000.-
11.588.84 

7.808.722.- 15.499.310.84 , 
4.S00.000.-

15.278.356.60 t 
------1 

Y ekiin 605.428.467.08 ! 

Scrrna.11e • • ı ı • 
lhti 11cıt akçr.<tı: 

Adi ve' fevkalade , • , ı 
Hususi · • • , , ı ı 

Tcdatıiildcki 8ııtı 1mof /ar: 
OCruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 . 8 maddelerin tev. 
fikan Hazine tarafınQan vaki 
tepiyat · • • • 
Deruhte edilen evrakı nak. 
diye bakh·esi . . • • • 
Karşılıi:ı tamarl"C'n altın olarak 
ilaveten tedavüle •:a:r.edilen • 
Rec-skont m~ıkn bili il:h1.cn te-
da. vn1.cd. . • • 

Tiirl: T,ir,,~ı Mr,·dıınfı: 

Altına tah\'ili kabil dö,·11 .. kr 
Diğer dövi7.l"r \'C alacaklı l<li. 
rin" b:1 l-ivc!eri • • • • • 
Muhtelif , . ı , ı ı , 

4.217.134.25 
6.000.000.-

158.748.563.-

17.987.178.-

140.761.385.-

17.000.000.-

142.000.000.- 1 

14.256.42 

45.025.22 t.56 

r ckıtn 

itibaren': l !!kllntn nnddi % 4 Altın üı.erine % ~ 

t .. ıra A 
ıs.ooo.000· 


