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Sene: 9 - SAYI: 2889 29 ŞU B A T-1940 PERŞEMBE !LAN f ŞLERt: Tel. 20335 

eski Amerikan 
. oğlu deruhte etti 

Pariı, 29 - Helsinkiden gelen 
haberlere göre, Karelide harp 
§iddetle devam etmektedir. Sov· 

... yetlcr burada 50 kilometrelik bir 

U 
........... 1 cephede 350 bin asker toplamış • llef .k ................ -...... ~r~ır ki, metre m?rab~aın~ 4 ki: 

1 ler s 1 şı .. ısa~et etme~te~ır. Fınlerın bu 
gunku mevzılerı Mannerhaym harb·ı .h . ovyet1 hattı kadar müstahkem değildir. 

dir malzcmecc de pelC iyi vaziyette 
değillerdir. Buna rağmen ilk hil· 
cumları tardetmiılerdir. Maama· 
filı geride hazırlanan mcvrilcre 
çekilmeleri ihtimali vardır. 
INGILlZ GÖNOLLOLERININ 

KUMANDANI 
Üçüncü Belçika gönüllü kafile· 

si dün Finlandiyaya hareket et • 
miştir. lngiltereden de bir kaf'ıle 

(Devetmr 4 üncüde) 
1 t 1 rn 

1
. Kuvvetleri 80 biridir. Yani metre kar a 1 murabbaına 1 iki isabet etmelçte• 

Şısında ! r ransız Başvekilinin beyanatı 

~aCo Türkler Balkanlarda sulhun 
z~:;,~:\~ /f~ere mu haf azası için çahşıyorlar 

ter 'tt dikkat D 1 d h . • •• • d k" tı.ı~ QkQıeyi e a a ye arıcıye encumenın e ı 

........ ~ .. cİe11:•ki R\inü o.. izahatını "zafer bizimdir# !
1 

.... Uy cı."' .. 

·--........~~~-.. ı sözlerile bitirdi t 
. (Y .. n~I p~ı) 

Triyeetc, 29 (A.A.) - Arsa kömUr madeninde bir grizu in!Ut.kı 60 ki· 
!§inin ölmeılne Ye 100 kl1lnln yaralan muma acbcb olmU§tur. 

Holandada üç caıus daha yakalandı 
Amsterdam :?9 (A.A.) - Gronlngııcde ve Alkcmar bölgesinde son gUn· 

ler zar!mda meydana çıkarılan casuıılul• i§llo allltadar olaralt yeniden Uç 
klJI tevki! cdllmlıtlr. 

:Amerikanın yaptıracağı 45 bin tonluk zırhlılar 
Vqlngton, 29 (A.A.) - Bahriye m!latc~arı Edlaon matbuata verdiği 

beyanatta hUkOmetln 45 bin tonluk ' zırhlı inııaaına hazırlandığını blldir. 
mııtır. 

ltalyan - Alman İşçi anlaşması 
Berlla, J9 (.A..A.) - 1940 yılı zarfında 30 bin ltalyan ziraat amelcıı!nin 

Almanyada ;istihdamını derpiı eden ltalyan - Alman anlll§ması dün burada 
lmu edilm!JUr. 

Şimali Kaliforniyada ıu ta§maıı 

Piyer Luiz 

. 
• 

4 mart pazart~si günü 
ne§rİne ba§İıyacağımız 

bu edebi romanın 
e§haıı 

Kral Pozol 
Beyaz J\lln (Kralın kw) 
Kraliçe Diyan . f 
Kraliçe Fransuaz f 
KraU~-0 Jizel 

1
. 

Kraliçe Alhert 
Krallto Dönlz : 
Küçük krallt.e Fannet 1 
Kraliçe Krlstiyanm portreei 
Makari (Kralın katırı) 
Madam Pörşüh (blrtnci daıq 

donör) 
Galite (Genç kız) 
1'1Us (kızkardeti) 
Madam Löblrb 
Nikol 
Tiycret (sütçü kız) 
Rozln (Çilek tarlası bekçisi) 
Kralın kıract memuru 
Küçük köylünün luzkardql 
Bir çaına§ırcı kadın 
Bir satıcı kadın 
Mükifatlandınlmıı bir ıenç 
kız 
Tecavüze uğramış bir genç kı:ı: 
Otel direktörü bir kadın 
Kralm birinci oda hizmet.çisi 
KraJm ikinci oda hlzme~ 

M. i'aksl (baf harem aiaaı) 

Jlglio (Hükümda.r maiyetinde 
genç bir aslb:ade) 
l..öblrb 
Kosmon 
Palestr (Raik eğlenceleri na· 
zın) 

t:mniyct §eli 
t~ç hatip 
Bir ~lrtlik m\ilteximl 
Katalonyalı bir gemkl 
Bir kü~ük köylü 
Bir b:ıba 
Bir dc,·e 

l 

366 Krall~.c - Slli.henclez. 
lar - Dam donörler - Kral 
maiyetinde a..,il ı,:enc;ler - Bah
~ınnlar - ~luhafı1.lar - Saray 
hl7.metkirları - Dansörlcr -
rolflller - Çiftlik kızları - Da- i 
,·etlller - otel hlzmettllerl - j 
Kö,·Iiiler - Halk 

1
. 

San Fnınalako, %9 (A.A.) - Bu hafta yağ'fin mcbzQI yağ"murlar §lnıal · •·• 

Kallfomlya.emın muhtell! bölgelerinde tuğ'yanlnra scbcb olmu§tur. Sacra· 
1 o •. K K A T '• ı 

mento nehri ovumda vaziyet tehlikelidir. 

Bir Alman vapuru battı 1 i 
Btokltolm, 2t (A.A.) - Dokuz ay evvel inıa edilen Almanyanm 7000 4 mart pazarteıi 1 

tcıDluk .Arlzaba YQlcu vapunı Hammer Fı-st <'lvarmda kayayıı ı;:arparak bat- günii baılıyoruz t 
~; ]ı[Uretu).)at Flıılludlya ~dtıitlı -:..ıi.rgını:ltl \iL!Juıu taıatmdıuı kur. '""'"""'"""'"'" , , 111111,,., .. : ...... 

~·ıtır . 

• 
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Y:az n: V ı c.l<U. t 4/ J J ercüme eden: V. G. 

Sahnede olduğu gibi, hayatta da kolumu, bacağı
mı istediğim gibi sallamaya alışmış liir l<adm
dun. Böyle sıkı hayata.:gelemezdim. 

Parise gelir gclıncz, berum ba· 
§lmda gene Monte Korla havası 

esmeye ba~ladı re Pi~'t\'Sklye: 
- Monte Karloya gideli~ diye 

tutturdum~ 

Rusyadan Fransa)-a kadar ar
kamdan sürüklenmiş olan adam 
benim bu arzumu reddedecek değil 
di ya! 

- Peki, dedi ve kalktık. bir haf 
ta kalmak üzere Mônte Karloya 
gittik. 

O bir haf ta, bir ay oldu, belki 
ae aylan bulacaktı· Fakat l>u ~ 
fer benim maymun iŞtahım, Ru· 
sun paralan kadar bile dayanama· 
dı ve ben istediğim i~n Pari" 
döndük. 

Bu sefer Pariste de rahat ede
miyordum. Daha doğrusu rahat 
beynime dokunuyordu. lçimde bir 
boşluk hissediyor, bir şeyin yoklu· 
ğunu duyuyordum. 

Bu, herhalde macera arzusuydu. 
Zıra, Pidye-.'Ski o Md derecedeki 
Jaskançlığı ile beni mahdut ve maz 
but bir çer~·p içine almış. haya· 
tımı ancak kendisile benim sığa· 
bilec.eğimiz kadar dar bir bale ge
tirmişti. Halbuki ben, sahnede ol· 
<tuğu gibi, hayatta da kolumu, ba· 
cağımı istediğim gibi sallamaya a· 

bşmış bir '·admdmı. Böyle sıkı ha· 
yata gelemezdim. 

Fakat, bU h~-:ıt. hiçbir hareke
tiinle değiştiremiyec:cğim kadar 
bizim kıskanç Rusun kor.trolil al· 
tında oldliğu için, canım ve içim 
sıkılmaktan başka bir §eY )-apa· 
mıyorclum. 

Bunun neticesi olarak aramızda 
kavga başladı ve bu kavgalar en 
nihayet bir gün, rezalet halini al· 
di: 

Bir akşam, ben tiyatrodan dön· 
müştUni, o da klOpten gelmiş, sa· 
Jôndaki tcoltuklara uzannııştık. Ge
ne bir şeyden kavgaya· tutuştuk. 

Fakat bu seferki kavgamız ne bun 
dan evvelkilere bP.'lZiyorclu. ne de 
Petrograd:lan aynlacağynız akşam 
ki büyüle kavgaya. Bu sefer biri· 
birimize bakıyorduk ve gözlerlmiı 
karşılaştığı zaman sevgi ile ışılda· 
mıyor, kin ve gayzla yuvalarında 
dönüyordu:. 

Bir aralık, gayet ağır bir ketime 
sarf etti ve -ben, bunun üzerine. ken 
dimi kaybederel<, masanın gözüne 
elimi attım. her zaman olduğu gilil 
dolu duran tabancalardan birini 
alarak Piryevskinin fızerine att!Ş 
ettim. 
Kurşun Pirye-.'Skinin paçasını 

aryırarak geçti ve odanın dıvanna 
saplandı. 

Bütün otel ayağa kalkmıştı 
Bitişikteki dairede oturan adam 
taöancanın kendine atıldığını zan· 
netmiş ve Haykırarak odasından 

dJşarr ftrl:ımı~tı. 

Otelin başgarsonu sesin bizim 
<>Hadan geldiğini diıymuş. ve kav· 
ga1anmız da otelde artık herkesin 
pek alıştııP şey oiduğu iÇın. içm-de 
bir cinayet olmasından l<orkmuştu. 

~pryı vuruyor. ben ses çıkarma· 
dıkça daha bü~'Ük bir endi§C ile 
hızlı hızlı çalıyordu. 

:Nihayet açtım ve başgarsonun 
arkasında bir alay ahalinin birik· 
~ olduğunu ~5rdüm. 

Vazireti nasıl kurtaracaktım? 
Gayet soğuk ve hiddetli bir hal 

takmdim ve adimı p;ıyladım: 
- Ne oluy'Or! Geceyamıı kar>t· 

mızı çalmaya ne hakkın var? 
- Tabaru:a patladı .da ... 
-Tubiarıca p_at~dfy~ sam ne~ 

Odamda o!UJ\ bitttı!ete~· 
sınu. 

Bu smıdi ~-sıci de yaıınm 
getmi3 w ttlna! 

- Haydi sen gtr i~J ~Ma
ptY.f, ~. dfyordu. 

Hiey•ewklyi ~ ve WJm }'ani 

baıımda ~ <tiwcb161er tnr 
cina~ i~ oıaiiUna. da• 
ha ~su benim Pi~}; öl 
dü~ daDIQma l&ımt ~ttr
diler ve ~. Ben de 1'aP.1Y.J 
kapadmı iwi glrdimı. 

Asıl ~ onctiıı soma 
yordu .. 

Piı;evsldnin ~ lialCamzyor 
dum. Nasıl tiüabifirdim ki o, öl· 
dütmelC isüdlltin lir adamdı ~ 
nim! ve ö1ünxJen mıca1C bir tesa· 
düf eseri of.ırak lfurttilintışttı. K~ 
sum liedefini bir~ kans şaF 
mıı olsaydi, PrıJ·emo ~an bu 
dilnyadan gôÇmtl; d1atalaı. 

Vakia:. onu 6l<lfttmek k"asdiyle: 
ateş etmemistim. O anda tii&t~lm 
o derece öQyüktO ki ne yapt1~nn 
öilmiyordum ve ilk aklıma gelen 
ııeY tabancaya sarılmak olmtıştti· 

Şüphesiz, Pir:sevski öiseydi çp!C 
müteessir olacal(tım ve bu ö'üm· 
den kurtulduğu için ~ sevfumi~ 
tim. Fakat. ayaklanna kapanıp 

af dilemek de tntaz onununa do· 
kunurd~ 

Ben Dtı dOŞiliıc:etetde iJeen ve lie
nüz. Piiyevgki ile tfü teK kelime 
etmemişken kapı tekrar çalındı. 

Zili çalfüJcum sonr.v kapı yumruk• 
la da hızlı hızlı wruluyordu: 

- Açın! polis! diyorlardL 
Açtım. Karşıma bir polis me

muru çıktı ve: 
- Sizi karakoldan istiyorlar. 

dedi. 
Polis memuruna itiraz edip gü· 

rfiltü çıkarmak istemedim. 
- Peki, geliyorum dedim ve ar

kama mantomu geçirerek polisle 
beraber. çıktım. Karakola gittik, 0 
rada komiseri um:Juğumdan fazla 
hidôeOi öulfilım. Hildi!ıe nasıl ol· 
du? niçin \'e ne selieH!e tabanca at"' 
tınız? raıan dire sormadan: 

- Sizi memleket dışarısına sllr
düreoeıtlm! diye güH~i. 

Ben de ona kal-§1 sert bir. tavır 
takındım ve: 

..... Hidiscyi tmKik" ctmeden, 
kimin haklı. kimin haksız olduğu· 
nu anlamadan beni buradan bir a· 
dım bile bir yere götüremezsiniz! 
dedim. Bu i~ mesufiyetin kimdP 
olduğunu hiç düşüntlünQz mG? 

Komiser hayretle ve biraz da a· 
layla: 

- Kimde? diye sordm 
- Piryevskide! dedim. 
- NeCten? 

(Devann var) 
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H A B E R - Akşam Po!tas1 
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Bu sabah Kabataşta 

Jramva yla bir 
kamvon çarp1ştı 

Kamyon ve tramvayın 
ön tarafları parçalruıdı 

Su ı;abah saat 10,30 da Fmdıklı ile 
Kabataş ara.saıda bir t•ıı.mYfLY.I& bir 

kainyon b1ı'iöli~ carplljlllJIUr. 
B(tyll~ bıt ka~ orıııtı:...,.e doğru 

gitnıc.k: olan. 107 numam:ı.lı Ortakoy• 
Akllarııy tram•a.y ıırabasmm önUııe 

geçmek lst.enll6, eQför dfrck8lyonu 
hala gitmekte otaiı tn.mvay_m liniliıe 
&>ğnı kll'mtşt.tr. Vat.m:uı ~ant olan 
bU \~t kaq~mda t~ dtı.r 
dW'.amamtf ve ıtamyonl:ı. ttam'*Y, ~id 
deUe ~dır..; 

M&l&ademcde otramva)-m lla kwru 
tamamen pp.rç'-1ıuı~. ca.mt\n kınl• 
mq takat ılüfı."!lÇŞ. za)iıı.t olmamıv· 

tır. K&myoaun da ön. taralı \"C msl<l· 
nelen irJ!lrç~tır • .Bir lteddllf e.M 

r1 o1&ra.k bit tek luaıım )CZil bllc
kanı madıia ıat.ıatfWı; bb kaza. baklan• 
da~bt ,yıı.~adlr. 

Ktztf.IA.b soma artık ieıer yopamı· 
~ bal4 pJen t.nı.mvay arabam. 
)'S)lculan LıldfrUettk deP.Oy& çekllrn.la 
Ut. 

Vali dun şehirde 
tetkiK le)j yapt' 

imar itleri tesri ed.ili,or 
V.&lf ve ~'e re!C LQW Klrdar 

dQn ıetil'ID IJ:D&n mevzuubaha ı>lAn 

--.ıuuıda bir tclklk gedntld ..-P.· 
ZIUfttr. 

BU ~ Katıataf V&J>.UI' laUeJe. 
aincle etratindakt y;tkm& 1JledD1 ~ 
den geçırmıtf acıma Oalnldara. .,_ 
rck Şematpaga meydanını, çanıllıca 
yolunu, Selüntye tefdr mıntaka:~ı 

zeynepklmll ba.ataneslni tetktk et.llliş 
Ur. Bu tetkikat neUceainde yapılnlası 
tbblt cdllen 141er f\Ullardır: 

~8P._ltbıU baıltancslnln fbtl 
yaçtan lknuıl edllecektlr. Bir mutfak 
ve Cfl'D&§lrtıaiie lnP,Sl mUtcahhfdC I· 
hale edfımtf Ur. I 

.M:Zl:JIMlem ,,. Klllddı ,yoka tanılheiil· 
lecek. Kadıköy .. Çamlıca arasmdmd 
eoae yapılacaktır. Sellmfye qlası s. 
kumdilk! 8ilYm1 ~meınne. au üa1e k 

dllecel<lir. 
Ü~lldardan Şemalp:ı.oaya giden )11'.)I 

kapatan bazı ta!rta barakalar yıkt'la· 
caktır. Şenıaipaşa scmU • ııllro.Ue I· 
mar edflecckUr. 

Esnaf yurdu 
Günde 25 kuruşla yat

mak, yıkanmak ve ısın· 
mak kabil olacak mı? 
rataolJ'.ılda mevcut bekA.r esnaftn 

barmdınlmalan için oanat ccmlyeUe
rt yardım ~kilAtı tarafından yurtlllTI 
açılmam kararl&fllll§tı. nk yurdun· 
açılması ıı:tn müaalt bir bina arımmak 
ta.dil'. Bu yurtlard:ı barmacalı eımao1 

tin gUnde 2~ kuru,ıa yatması. r.ım· 

ması ve yıkanm&111 lmkAnlan araştı. 
nlmaktadır. Aynca mU~terek yemek 
leııkilO.tı da yapılacaktır. Bu işe p~ 
ti ve belediyece de müzalıeret ve yar. 
dlm gösteriiecekUr. 

"~frodit,, yüzünden 
açılan davalar 

"A..'?odit,, mulınkcmcsl hakkmda 
1tf bir yazısmdıııı do·ayı Cumhuriyet 
gııxete.l ne~rfyat mUdllrtl Hikmet 
Mllllit ve muharrir Peyami Safa a• 
leyltine mUaılelumumlllkçe a~ııın dıı· 
va'ardan birine ı!Un altıncı ceza mah 
kemeslndc bakılmıştır. 

Pwıy8.ml Sata tlkrasmm mahlCeme 
karar ve muameleleri ba:kkmda ten 
kid ve mUtalea beyanı mahiycUncl" 
dmaldıgmı aöy e~r. 

ı Kllddelumuml tecziye talebinde ~ 
lunmuı ve muhakeme kanır lçlza ba., 
ka ı:une btrakılmışt.ır. Ayni muhar 
Tir ve gazete aleyhinde açıla.n 11.dncl 
davaya da bugUn bakılac:ı.lctır. 

-
Kömür işi kökün

den lıalledildi 
Kömü~ itler.inin tanzim ve idareaiı.Etibanka veril 
di. Banka 'yarından itibaren faaliyete geçiyor. 

·Kömür e11in c·nsleri birleştı
ri1erek tek fıyat konacak 

HUkü.met, könrllr lşlnln esaslı zlın ve idare olunacaktır. 
suretto halline lllzum görmüş ve Etibank derhal faal;yete geçe -
milli korunma kanunu tatbi.katllc cek, bu kömürlorliı cinslerini bir: • 
meşgul bulunan merkez bUrosu ta· leştirerck bir hallta yapacak ve 
rafından tetkikat neticesinde mU. bunun için de tek fiyat tayin ede. 
hirn kararlar verilmiştir. ccktlr. Böylece tek fiyat tayin e · 

lktmat Vekaletinln talcbl llze - dilince İstanbul, lzmlr ve Ankara. 
tine Ankaraya gitJni6 olan bele • da da kömUrün nakliye fiyatını, 
diye reis muM'ini Rlfat ve öc.ledl - binaenaleyh sattş fiyatını da tes -
ye iktısa.t mlldUrü Snffetln lstan - bit edecek ve kömilrlerln so.tı§mı 
bulun mahrukat ~lerl için çağı • temin lçln bu Uç §ehirde kömtlr 
nldıkları ve öu hususta a:Ji'ıkadnr- . depolan açacaktır. 
lara lzııl1at vcraiklcrJ anlaşılmıe • Oç çeşit kömürUn ne miktarllU'· 
tır. da biriblrlerine kanştınlara.k ha -

Yapılan tetk.ikırtn göre, en ziya- llta halinde Mtılması kabil olaca· 
de kok k5mürll yakan şehirleri • ğı maden amotrrma ensUtusU ta • 
m·zin başında İstanbul, sonra lz - rnfmdım tetkik edilmekte ve bunun 
mir, daha sonra da Ankara gel • l.i;in bi:ı:: rapor hazırlanmakta.dır. 
melı:tcdir. lstanbulun senede yaktı. ~tfbankm depolar açmnsı fizerine 
ğı kok kömUrU miktarı 76 bin kok kömUrU satışı ~inde toptnncı
tondur. Bunun 35 binf sömikok. 11 hk ort.'\dan kalkmış o1ml\ırtadtr, 
bini I{arabilk. 30 bin tonu da gnz- Etibank bu işe martın bJHncl 
htuıe kömUrUdUr. tzmir, 5 bin ton gUnU olan yarından itibaren baş -
sömikok, 2500 ton KarabUş, 2500 lnyacak ve 940.941 senesi lstnn • 
ton da mahnlU gazhane klhnUril bul lhtiyacmm Ur.te birlnl şimdiden 
Yakmaktadır. Anknrn ts bin ton d~po etme~e çahsacakt1r. PJtlbank 
Sömikok, 35 bin ton Karabilk, umumt depolar amııılda bı>rab"'r 
2500 ton mahalli gazhane l:ömUrU peraken1feeiler de buradan k6mUr. 
ısarfetmektedfr. Diğer şehtrlerln alarak banka "e bctealyeee tayin 
sarftyııtı ise 13 bin tondur. edilecek bir fiyatla satabilecekler. 

Bu tet.k.ik.Jerden aonra, bUki'ırnet dir. 
kömUr lşlnln idaresini Etibanka 'söylece kömUr meselesi esaslı 
vermiştir. Şehirlerde bu işler Etf· Hır Ackilae halledilmfo bulunmak -
bankla belediyeler tarafından tan.. tadır. 

Veni yolcu 
sa~onunda 

Jki 'kıdimdan mürekkep 
. bir lokanta açılıyor 
Devlet lJıııanlan taıetmeal umum 

mlldllrlUğü, ln~:uı.tı bitmek 'Uzere olan 
nhumdakL ya.ıı! yolcu mımundlı bil· 
yük bir ınemurfn lokantüı açmağa 

karar verm~ ve bu hususta hazırlık · 

tara h:ı§lantnt§ttr. Lokanta binanın 

ikinci katında açıtacak ve iki kısım· 
dan mllrekkep ola~. Bir kımnı 
şehrtmlzde!d MUnakale vck~eUnc 

bağlı Denlzyollıın, UIDD.n reisliği, f&b 
rika bavUzlar ve liman lşlelıiıc3i mc· 
murlarına aittı.r. Burada memurlara 
çok ucw: flyaUa tabldot ve.rilecel<tlr 
oıger kısım da halka mahsus olacak 
tır. Burada hcrl<es ve billıruısa hariç· 
ten vapurlarla gelen ecnobtlcr TUrk 
yemeği ylycblleccklcrdlr. 

Loknnta salonlıırmın retri§lne baş 
l!runl§tır. Binanın açılışlle beraber 
lokantalar da ta:ı.llycte geçocektiı'. 

Limanlar müdürü 
Ankaraya çağrıldı 

Limanlar lşletmeal umum mlldllrU 
Et.au!i Manyas veka.lctln daveU Uzcrl 
ıie Ankaraya gitml§Ur. 

Umum mtll!ilr bilı.'uı3sa yeni sene 
blıtçelerl hnkkındn veltdletıe temaslar 
l'npacaktır. l3u arada te~ldLO.tn yc.nl 
bağlanan lakendenm Um&nı bnklmı· 
ım da yc.ni bir proje hazırlanm~tır. 

Uıkendcnına yeni memurlar tayin olu· 
nacaktır. 

---~---

Çarşıkapı cinayetinin fa 
ili mahkum oldu 
Çarşrkaprda iskambil oyunu yQ 

zllnden çı!tnn kavga neticeshıde ar. 
kadnşı Hn~n Hllseyinl b•çnkhya • 
rak ö!dliren Ali Sırma diln birine· 
nğrr ceza mahkemesinde 18 ya.'}mı 
ikmal etmedil~lndcn 6 BCDC n:;.r 
hapis ve 1 ()(ıO lira ölilm t.azmlnatı 
ödem.eğe cuı.hkiım olmuştur. 

Küçük Sehir 
Haberleri 

* Ordu müddclwnunil muavfnJ 
Kdmil terfian 1.&tanbul Cı!.mb.uri • 
yet tnUddclumumt muavinliği.ne 
tayin olunmu3 ve vazifesine b83 -
lannştir. 

* ltalyada ticaret anlaşma.az mn 
zakerelerlnl neticelendiren beyeU
rrılz m~ıeıret~mlze dönmekteclr. 

ııı- Ank:tr:ıda Macar ticaret heyet! 
ıle cereyan eden müzakereler ne. 
ticele:ımiş ve lkJ memleket ara • 
•unda yenJ bir ticaret inllba:Clele an
·a~ imzslanmrşbr. 

* Cumhuriyet Halk Partisinin 
;ağalo~lun:fa açtığı kız talebe 
~ı.ırduna lJ7 talebe ka~·dedilmlştlr. 
Bu miktar 100 olduktan sonra baş
ka talebe ahnmıynca.ktır. 

* Kartal halkı tarafından 20 
bln llr;ı. sarfile ~'Rptlan yenJ orta 
mektep binnsmda Pendik orta mek 
tebinln bir şubed olmak üzere der 
bal tP.drlsata başla.nacaktır. 

* .Tekirdağ lSğretmenlerl h~r 
!tafta HalkeVf salonunda aile top
lantıları yaparak me!lcki ve içti _ 
mat b:ılıfsler üzerinde konu~malar 
..-e eğlenceler tertip etmektedir • 
ter. 

* !'ekirda~da rai:lyo tnera'1 
~Unden güne artmaktadır. Tekir. 
.Jağmda bugün 7 raayo acenteei ve 
han rıw.llyette btilunan 415 radyo 
vardrr. 

Araba ve otobüslerin ye· 
-ıi köpriiden P,'eçirilmesi 

dü~ünülüyor 
B~lediye bUtUn atlı arabalarla 

Taksim - Çarşamba ve Edimeka
m ara..cımda i"?leyen otobüslerin Ga · 
":i kömilsllnden ı::eçmeler1 ~·n teL 
'dknt vıınmaktadJl', 

Gnzf köT>rUsllnlln ıslah edilen 
'>nrkeJeri eon yağmurdan mUte~ 
slr olmamıştır. 

Teberrular 
mıiyonu tJtJ 

Kayaeride zelıe 
dün de 16 e9/ .11 

rt il' 
Zelzele te!AkeU'.edeJe, 

leketln dahil ve tıatlC 
bu aym 23 Uncu gtıııt1ufll"'.; 
&ır Ankarada KızılaY 
zıne yatırılmıt buıunaıı ~ 
kQiıu (.123.UO Ura !O 

m111tur. ~ 
Ankara vllllyetfnlJl ta ıııı 

148..3:17 Ura 60 kuru~tıır~ 
daıı 100.147 lira 92 kU~ 
ıchrtnda toplanm11tıt· ~ 
n.ln teben-ulan 17Ull8 1 fİ 
ldlnda Dil<lll ıuwımnda to ~ 
lira d& dahildir. 'IJ".J 

lsta.nbU!dan toP.ıanlP ~' 
gtlnll ak1=ma kadar 1/. 
zıla)'. umuınl mcrkezlllce ıı' 
mq tebcrrular.ıu yeki)llll 

" llr& 13 kur:tı§tur. 

KA YSERlDE \'E..~ 

Kayaeri. 28 (~.) - ili' /. 
bağlı Denli kazasında d ~ 
da pddetll bir sarsıntı 
Metımet köyünde 16 •" 
NU.usça zayiat yoktur·~,~ 
Vlra.ıı nah1yes1ııde de z2 oı' 
bab 2.M de lld zeızcıe 
sar yoktur. of 

omıuşııA~ 
Gllml1fh.aıJö, za (A • .ı\.) ~ 

-.at 3.80 da iki san~ 
ps~Ul bir &ebet& ~ 
ıa:ı.t 6.20 de vukubUhUl 1 fj#
blr zelzele takip eyıeırılf.J 
aıntııar KillklUAt dabA .~ 
rUltUIU olarak <tuyulmlJJ"'"...ı 

Teşekkiit ,it 
, Kızım Re:ıanın aP.'_tJ 
liyatını on beş dak~ 
man zarfında büyüt<~ 
(akıyctle yapmak 10 I 
nan kıymetli Ustadırııl 
profesör sayın Mirn l< 
ile Şişli Sıhhatyurdıı 

1 
doktorlan, hastabaJ:S'116 
ve mlistahdeminine · " 
bi:-ndcn kopar. bir ~;"~ 
giyle ıcnsuz te~kkUr 
llğma muhterem 
vnautttnu dilerim. 

Vaşlngtoa - So~tld ? 
Birlcşlk dcvletıertle 
tlcatct muahedcd 
lardır. Sovyetıeı 'r&Sı 
1.400.000 lngi!'Z ~il lifli' 
tinde altmn muktı. ' Af, 

de alacaklardır. . ~or~ 
Bcrlln - lngiltcrcn~·,ete 1,r r:ısutarmda, fıı.111 > ~ıt, 

istemeleri Uzerintir1ıfl 
mlral Rederln ~ sl' I~ J 
kabil t edbir alı;,1mi5ts'~j 
bir görüşme yaıw: • fi 

Va.,in~on - Aıneril' (11\d
D~vlctlcri Iiınatl~~iıs',-.J. ~~ 
Ue f'aaliyette d! e~~ :ı 
yakm casus tc\'1 .,,reJ r; ~ı ıı 

Lonılra - Atman uı~') l l 
ç'ltnya. tngtlizJerl:Ctttfh fi~ 
propa.~da rıss 
emrinl almışlaraır. re ~ 

Uıodra - Harbin biclBde d f ~ 
rl. İngiltere uzcrin1.,~ J 
len AlMan ta~~ ~rJ 
sayısı 47 dir. eetlJ>'• 

Londra - Molotor, t 6' f 
mesi için Alınaıtfl' ııf1 J 
yapilan UçUncil tel' ,, 
det:mlştlr • aotff'.• ~ 

Patis - 1942 Ro~ ~#"'"' 
sinde, Mmıo1'nl pıt tıll~ 
ensı lçln, Fransa bit 
ratm<taıı mUblJO 
~Uır. 
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giliz donanmas nın Yalnız bekar esnaf ve 
değıl, an1e:e aıle:eri ıçin 

ışçıye vurd 
de an1ele 
değıl nıi 1 Şim.a[ buz denizinde haıekô.lla bulunmak 

HTLERIN MUVASALASINI KESMESi iSTENiYOR 
~ ' .. ~ Viborga 14 fırka 

hücum halinde ... 
Sovyetler diğer cep~elerde de, 

ıhtiyatlarını oyalan1ak içın 
taarruza geçtiler 

Fın 

Lrmdr:ı, 29 - Sovyetlerin Vi· mal Buzdenizinde Rusların mu
b::ır:;:'u almak üzere bir aya yakın vasalasınr kesmek suretile 1ngil • 
bir umandanberi yapmakta ol • tere'nin FinUindiyaya yardım e· 
dukları büyük taarruz devam et · debileceğini yazmaktadır. Gene 

Bavburtta şidd etli 
zelzele oldu 

İnsanca. zayiat olmadığı 
bild ir iliyor 1 

Il:tJhurt, 29 (,\ ,,\,) - Dün sn. 
bah 5,10 ve 7,30 da burada iki §İd_ 
deUi zelzele olmuştur. Bunun ne -
ticesi olarak Bayburdda üç duvar 
yıkılmış ve Kısank ve Tahsini köy. 
!erinde bir e\', üç nhır ~ökmilştilr. 
Diğer köylerden haber alınnma -
mıştır. lnsancn :za;;at yoktur. 

(Zrlzelt'lf're dair diı";er haberler 
2 nri .;11yfam ızılıulır.) 

mckt:dir. Viborg koyundaki a · rale göre İngiliz donanm?.sınm H l d • d 
dalarla Vuoski gölünün orta kıs· nisbeten zayıf bir kuvveti bu işi o an a Üzerın e ya · 
mına kadar uzanan 50 kilometre· tahakkuk ettirmc~e kafi gelecek· hancı t ayyareler 
lik cephe üzerinde yapılan ve bir tir. 1 ,\mc;f<.'rıl:ım, 2S (A.A.) - Dün 
meydan muharebesi halini alan l NGlLtZ GöNULLÜLERl 1 gece Holandanm muhtelif kt~rmla-
bu çarpı~malara iştirak eden Sov· rı \'<l bilhassıı. Amsterdam bölgesi 
yet fırkalarının adedi 14 tahmin Finlandiya için Londrada kay· ilzerinden yabancı tayyareler uç_ 
edilmektedir. Bu fırkaların elin· dedilen İngiliz r>Öniillülerinin sa· muşlardır. 
de bol topçu, yüzlerce tank var· yısı üç bini bulmuştur. Bunlar· 1 }fava dafii toplarrnm patlama -
dır ve pek çok tayyare de müza· dan bir kısmı yoldadır ve sivil o· mış bir ohilsü bir cYin üzerine dilş· 
heret etmektedir. Jarak seyahat etmektedir. Hangi müş \'e dört katın döşemesini dC'k-

Doğrudan doğruya Viborg ü· yolu takip ettikleri giıli tutulu • rck s-eçmi3tir. Hiç bir yaralı yok-
zerine taarruz 26 şubat öğle üzeri yor. tur. 
-başloımıştır ve o zamandanberi de 
meydan muharebesi fasılasız o · 
larak bütün şiddetile devam et · 
mektedir. Rus tazyıkı bilhassa 
Vipuriye giden demir yolu üze · 

Hava akınlarında Alman tayyare
rinde kain Somme köyüne karşı., 

1 
• 

yapılmaktadır. er 1 
Viborg ağır toplarla bombardı' neden karşı koymuyorlar ? 

man ediliyor. Şehir alevler için· 
dedir. Sovyetler almağa muvaf • 
fak olurlarsa şehri bir harabe 
halinde bulacaklardır. 

DlCER CEPHE LE RDE 

Ruslar L:adoga gölünün kena · 
nnca imtidat eden Taipale nehri 
üzerinde de şiddetli bir taarruza 
girişmi~lerdir. Bu taarruzdan 
maksat esasen zayıf olan Finlan· 
diya ihtiyatlarının kabil olduğu 
derecede mühim kısmını burada 
tesbit etmektedir. 

f ngili2 tayyareleri Berlin üzerinde 
de hiç bir müdafaa eseri görmedi 

P~ı·is, 29 - Dün garp cephe· 
sinde bermutad mühim bir hare · 
ket olmamıştır. 

İngiliz anavatan orduları baş · 
kumandam general Valter Kirke 
büyük İngiliz karargahına gel· 
miştir. Bir müddet general Gor· 
'tun misafiri olacaktır. 

Hava düzeldiğintlen tayyare 
faaliyeti artmıştır. Son 48 saat 
zarfıncHı uzak istikşaflar yapıl • 
mışı kalabalık merkezlere bol be· 
yannamelcr atılmıştır. 

Alman tayyardcri tarafından 
gösterilen faaliyetin Almanyaya 
iki tayyareye mal olduğu kayde· 
dilmektedir. 

. 
tarının vaziyeti hakkında kıymet· 
li mallımat toplamasına yardım 
ettiğini fakat düşman avcı filola· 
rıı:ın mukavemete kalkışmamala· 
rının müttefik kumanda heyetle· 
rinde hayret uyandırdığını ilive 
cvlcme~<1 cdirler. 

DENi ZLERDE 

Londra, 29 - Alman bandıralı 
4700 tonluk Vahe vapuru İn~i· 
lizl:r tarafından zaptedilıniştir. 

Danimarka bandıralı 7000 ton· 
luk N!ariland vapurundan çoktan· 
dır he.her alınamamaktadır. Bu 
vapurun battığı anlaşılıyor. 

nıahallel en kurnıa;< doğru 

D ll:>i:(O ı:-ıı:r.el4'1ndı• ııl,uılul•. Şrhtinılzdo tiffıc-.c ı.ar~ı yapılıın bit mü

t'l\ılt•le:.I r.:sn;L'<rnıı., J apıl:ın t('ftf:ılrr<ll' 1.lt.:ill're <'n 7J~ ndo han "c bo
k!ı.r odıılıırııı~a teıı:uııır f'dlldi~I teııblt ı>dilml \ll bu pisliğin önüne getmP..k 
itin bd,l\r ı•ımnr \'C nmclc~c ~ ıırtl:ır ~aıı.lııı:ığ'a ı,:ırur YCrllml'1. Şlındl de 
b:l,lan;ıı; ol:ın.ık csıınf cı·uıl.) eli ı.iol;san ~·at.ıklıl• bir ııümııne yurdu kıırnc:ık· 
mı,. 

Bir üırnrtan sonu çıkın:ı7. bir proj<'dcn ibaret lcnlm:ım:,sını temenni etti. 
~imiz bu kar.ırın ıuUııbct bir tı"'"bhli<ı hnllnc gcçıncslııl t.eınonnl ederken dl
j;cr t:lrnft3n da l taııbuluıı imarı ırasıııd.ı fııbrik., cinırlarında ınOOeni ~ 

raitl hab: :unele m:ıhalı•lt•riııln k~rulm:ısı mcı;~le inin dü!jfinülüp d~Un\Ume
dii;iııl ııomı:ıJ, ht.rri1'., 

Blrtok Tllrk ı;rhlrlı>rinc nlsockn nml'lc mc\'cudu fazl:ı olan btn.nbul 
şt•hrlnıle ti)ntro, ıı:ırk nı i!;ıh. ı;lbi hııtt!ı onlıırdıın d:ıh:ı evvel, ucuz ld.nıla.r
la tııtııl:ılıilt'<'<'k modern ıı.m,.le r.vlı>rlnln lmrıılm:ı ı lnınr plfinmm b:ı~mda 

g-rlmMI l<'ltp l'd<'n bir meseledir. 
~tı•rıılelu•t ııııııa) linin lııkl arııufa en mlihlm rolli oynryıın isti vatnndalJ• 

l:ınııımn bnrıııabihl.l/:'1 l,f'rınr m:ıh:ılle evlerinin gnyrlmıOOeni tcrnltlnl belo
ctı~·emlı.ln bildı•n I~ 1 bildiği muhal,lml.;tır. l"abrilm civarında :reni ve mocıenı 
hı;I m:ılmlh•leriııln lmrulu.u l,ı.lnu btwıbul nUrusunun hatın ~rıJ.ır, b!ı: 

taılıdıtıııı temoıll eden fnldr hn.lkımı:r.ı bug-ünkil scfnlet:Wn kurtıı.rmııkla kal .. 
mı~·ll<'llk, l&tanbulun ;:1ilzkara<ıı olan tencl•e nı:ıhnllclcrl dn kökilndeo. s8kUp 
atarnl• '"hrl ı:Uwllrştır~ek hl'Stl de blnhlr hn..<1tnlı~ın mikrop yuvnlarPu san .. 
dllrrrf'k '"hre 8ıhhf bakımdan da faydah olacnlrtrr. 1 

Bir taraftan bt-ılilr amele \'C osnnrn yurtlar nçılmnğB t.oşcbbtl9 edlllrıc. 
diğl'r taraftan ~hrln muayyen yerle
rln<le hu ı-ıhl mnh:ıllelcrln yaıulm:un 

için taıı.llJet~ gcı;llnms.lnl hllfüçı vo 
drmokrnt vallınlıden beklemeJ, Io <·1-
bet t.e hat.'\ işlemiyoruz. 

Tayyare benzini 
ihracı 

Romanya hükUmeti ta
rafından yasa k edildi 
Bükı·c~, 28 (A.A.) - Romanya 

hükiımeti tayyare benzini ihra· 
cını yasak etmiştir. 

Bulgaristan yolu ile .• 
Sofyn, 28 (A.A.) - "Havas" 

Almanyanın Jlusyadan alacağı 
petrc:-llerin kısmen Bul;::aristan· 
dan nakledilmesi için Almanların 
büyük bir faaliyet sarfettikleri 
görülmektedir. 

Fransız m eclis r eisinin 
memleketimize da ir 

konferansları 

P aris, 28 (A.A.) - Mebusan 
meclisi reisi Heriyo, bugün Tür· 
kiye hakkın:laki kor.franslarının 
ikincisini vermiştir. 

Bu konfransında ilk Sultanlar· 
dan, Bizans İmparatorluğuna kar· 
şı yapılan mü'cadeleden, İstanbu· 
lun fethinden ve nihayet Osmanlı 
devletinin en yüksek ikbal dev· 
rinden bahsetmiştir. 

IIeriyo, üçüncü konferı:msının 
13 martta verecek ve modern 
Türkiyeden bahseyliyecektir. 

Suat' :Ouoiş 

K oordinasyon bürosu 
nun kadrosu 

Ba§Yekilin riyasetindeki Koor -
dinasyon heyeti milli. korunma ka
nununun tatbikino nit işleri gör. 
mck U:zerc teşkili icap eden bliro • 
nun kadrosunu icra \'ckillcri heye
tinin tasvibine azctmi§, \'C bu kad
ro kabul olunmuııtur. 

Kadroyn göre, umumi katip 500, 
6 bilro §Cfi 300 er, altı katip 170 
er, 6 katip 120 §er, bir evrak §Cfi 
140, iki evrak memuru 120 şer lira. 
maaş nlacn.klnrdır. 

Zeytin burnunda 
atışları 

topçu 

Bugün sabahtan ltlb::.rcn 7.cytln-
bumundn cahilden denize doğru top. 
çu ntı~an ynpılmağa ba.~lanmıEtır. 

Atışlar nk§ama kadar .ııUrcccğindcn 

deniz vasıtalnrınm bu sahilde açık

tan geçmeleri bfldirllmektedir. 

Bir asansör kazası 
Ileyoğlundo. Meşrutiyet caddesinde 

Kristalpalas otelinde bir asansör ka
zası "olmuştur. 

Otel hizmetçilerinden All temizlik 
yaparken hareket halinde bulunan a
sansör bn;,ma çarpmıştır. Bu elddet-
11 çarpma ne sersemliyen Ali parmak-
tarını da nsansörUn telleri ara8lna sı
kıştırmış ve bu suretle muhtelif ycr
lerlnd~n yarnlnnmıştır. Etraftan ye
Uşcnler Aliyi baygın bir halde Beyoğ. 
ıu hastanesine kaldırmı:ıarüır. 

Petsamo bölgesindeki So-vyet 
kuvvetleri takviye kıtaatı alarak 
taarruza geçmişlerdir. Bu bölge· 
deki Fin mevcudu zayıf olduğun· 
dan, Finlandiyalılar yalnız mun· 
tazam bir surette ricati temin i· 
çin şiddetli bir mukavemet gös · 
termekle iktifa ediyc>rlar. Ricat 
Nautsi şehrinin cenubundaki hat· 
lara doğru yapılmaktadır. Burada 
Fin kuvvetleri İneri gölüne da~ 
yanmakta ve artık sol cenahlarm· 
dan çevrilmek tehlikesinden kork· 
mamaktadırlar. 

Evvelki gece Alman tayyarele" 
ri Fransanın şimalinde ve şar • 
kında uçmuşlardır. Bunlardan bir 
kısmı Almanyaya Belçika üze • 

~~ıtıııımıı~ı1ıırı1mımmıınııı1~~1ııırnmınıınııırnnııımııııınınııımııı~lli~moo~ı~m~ıınmı:ı,ıtıilmıın~ı~1nı.ın~ıııınııınınmıııım:mıı.ııı' ,;ı1ij:ın1 ı:~~11::ıırrı~~ı1 .ooummınıııı:ıııın ~ 
~~M~M IL~~~ ırnMn ~ıı N elill ~ovme~un SAN'ATKARI~ 

Diğer taraftan Finlandiyalılar 
sağ cenahlarına yapılacak hü· 
cumlara daha kolaylıkla kar~ı 
koyabilirler. Zira burada dağlık 
ve hali bir bölge ile himaye edil· 
mektedirler. 

Dün bütün gün Petsamo cep· 
hesi üzerinde cereyan eden şid · 
detli muharebelerden sonra Fin · 
ler Nautsi'nin 13 kilometre cenu· 
bunda tesis ettikleri ileri kara • 
kollara çekilmişlerdir. Tahliye 
edilen bu bölıı;ede bütün evler 
yanmaktadır. Gece basınca muha
rebe şiddetini kaybetmiştir. Fin· 
ler, Nautsideki mevzilerini mü · 
dafaa etmektedirler. 

Bu harekat ec:nasmda büyük 
bir hava faaliyeti cereyan etmiır 
tir. 

rinden dönmüştür. 
hgiliz tayyareleri Almanya ü· 

zerinde çok u:r.ak ve uzun istik· 
şaflarda bulunmuşlardır. 

Tayyareler Bertin ve Hanovre 
ile Kiel ve Kukshafen üsleri ü · 
zerinde uçmuşlardır. 

İngiliz tayyareleri, bilhassa 
Rhin üzerinde büyük bir faaliyet 
sarfetmişlerclir. Kolonya ve Dus· 
seldorf üzerinde, Alman c!afi ba · 
taryalarının şddetli ateşile karşı· 
lanan bu tayyarelere isabet vaki 
olmamıştır. 

~ ERTUÔRUL MUHSIN'in yarattığı -

M KEL V E BAKIR 
MADENLERiNE DOC RU 

Stoldıolm, 28 ( A.A.) - Söy· 
lcndiğine göre, şimal sahilindeki 
Finlandiyalı kayak müfrezeleri, 
sarnıçlı gemiler de dahil olmak 
üzere bazı Alman ..... .,,ilerinin 
Petsamo şimalinc' · i rt"-.,.."mış 
bir limanda beklediklerini söyle· 
mi~lerdir. 

İngiliz hava ordusu tayyareleri 
Berin üzerinde uçmuşlar ve u· 
yumayan şehir üzerine beyanna· 
mder ve kiiçük flamalar atmışlar· 
C::ır~ İn-gifü: tayyareleri, Wil 
be1mstrasse, Unterden Linden O'i· 
bi caddeler üurinclen bir kac bin 

kademden ibaret kısa mesafeler - m~~l i p E K sınemasında 4 üncü ve sonuncu haf ta~~~ 
den uçmuş olmalarına rağmen, '"' 
Alman projöktörleri yanmamış · ffilll!lllJll!Q~:11lm.Wliımlmlll:: ~ SEANSLAR SAAT 2 - 4. t 5 • 6.30 ve 9 ca ~' 1m ~~ :lnill~~ffilil!it 

Diğer taraftan Sovvetlerin bu 
mınta!<ada büyük bir faaliyet 
sarfettiklerine ve tahşidat yaptık· 
larına dair rivayetler dolaşmak • 
taııır. Sovyetlcrin nikel ve bakır 
madenlerinin bulundul!u Salmi· 
jaervi civarında dahi büyük bir 
faaliyet gö5tcrdikleri haber veri· 
liyor. 

l NG ILIZ DONANMASI 
YARDIM E DEBiLiR 

Londra, 29 - fn·~iliz generalı 
Gug ne§rettiği bir makalede, Şi· 

tır. -..-

ler~'1ii~;~n~?a0~;::i~ıem~:y!':;':a~~: ~l!l!l ,:~ınııınrırımımı~m'li-l..flJll~lllı'l~~mRllllJi[~l~~~~l 11lli ııııı ı,ınıım ıııınınnıınmillil~~ 
ler atmışlar, Emden, Dinsberg f r •• ~ \ 
~:r.1) 0.r~mm.cJ üzerinde u.çmu.şıar· j! l stan bu lda çevrilen TU R K Ç E sözlü 

İ:'.~ılız gr.zete muhabırlcn btı ~ 

ge.:l' a'.cır.J;-ıının Alman istihkam· ! :~ Ve Ş Q r k l l z b Ü y Ü k f l / m 

Kunduracıların 

kongresi 

İstanbul ayakkabıcılar cemlycUnin 
senelik toplantısı dUn yapılmış ve ye
ni idare heyeti .ııcçllmlştlr. Toplantı· 

da piynsadnkl deri ve kösele flyo.tıarı. 
nın yllksckll~l Wllıassa ıne\·zuulmhs 

olmuştur. 

~ BOÖAZIÇi ŞA 
=g 
1EJ Bağaziçinin güzellikleri içinde geçen a§k macerası. Güzel bir kndının ıztırabı ... 
~ Genç bir kızın ilk tahauüıleri.- l k i aık arasında kalım genç b~r zabit .•• 

,_1 H E RKESiN ZEVKLE SEYRE DECEC l NEFi S V E HiSSi MEVZUU 

1 

\\..._YARIN MATiNELERDEN iTiBAREN ii ~ ~ S n ıM Sinemasmda_JJ 
~1-ı11•11•11nın~ummııımııımmm~rıııımimııırnıımııııııı mııııll'~ı mı'ra~ı' Jıl' mı.ın~ ııı vtnl"'ı'' ııı ııı nı 1 'I' ı: ~~ımıım=-' 



A. manya harb~n bu yı! 1 ~;ç ve 
n ye acagına ka Nor'veç 

Yeni b. çe 
(Baı tarafı 1 incide) 9S9 varidat bt1~ 

siyle miJiete mühim bir hitabede yekQnları tuta~ 
bulu.na:ak ve son dünya hidise • IAt gö"e vurın -varı.ıat 

Berlin, 29 (A.A.) - Havas: 1 şarki Avrupada serbc:st kalına hak· 1.ondra, 28 (A.A.) - Top~ _ 
Vlsbadcnde Almnn gnzetOOlerı - ktnm tanrn.masmt ve eski mUstem- mn.sı melhuz sulh l~onfernn.sı mese

ne beyn.mı.ttn bulunan mntbuat lekelerinin kendisine iadesini iste- lesi bugün Avam l\amnra.sında 
bürosu §eti, bu senenin kati neti diğini s6yliyeceği z..'Ulnedilmclttc - mcvzub:!.hs cdilmi5tlr. 
ce .rene:.i ohcağmt söylemiştir. tedir. lı:çi Henden: ... , melhuz sulh 

iyi bir harp kötü hır _veıs ile y~pılııcak m~ı.:ıik;nıtı. konferansmm taleplerde bulun -
Rıbentropun ıdarc edeceği, Velsin rnak isteyen her Avrup:ı devletini 

ulh müreccahbı ! bilii.hara Hftler tarnfmdan kabul dinlemeye muvafakat edip etmiyc.. 
Londrn, 2 - Lloyd Gcorge!3, olım::ıca~ söylenfimclrtcdfr. ceğini sormu~tur. 

bnı:fuı harp haldrnıd:ı bir nutnk Vclsin Alman •adnki ikameti il<; Hnrlci~·c nezareti mils~.arı BuL 
irad ederek demiı lir ki= ~n siirccektlr. l ıer vcrd.lf;i cevapta Çemberlnynın 
"- Biz beynelmilel hn.k ve ada- Al l . ı cumartesi günil Birmhıghamda 

ıet iÇtn hıırbediyoruz. Daimi, ad11- man gazete erınl'l söylediği nı:tku hatırlntinı2 ve mı. 
lete mtlstenit ve ~eru bir sulh neşrıyatı rniştir ki: 
temin edinceye kadar harbe dcvnm BarlJn, 28 ( .A.) - Alınan ınaL "- Bu nutkunda b!l§Veltil demi§· 
edcceğ·z. İyi bir harbi kötü bir sul. t.uatı Almruıyanm barış plfıru halt· Ur ki: 'BUyUk Brltnnya ve mlltte!iki 
ha tercih ederiz. Hiçbir zam:ın to· kmdnki intişar etmiş olan haber - lıransa yen! Avrupayı kurmak ırını 
pal bir sulh nkdetmiycceğiz..•• leri yalanmmakfn ve bunun İngiliz tek ~larma ba_Ş:lrmal: Jst.cmcz ve 

Harp Balkanlara gclırse.. ve Fransız uydurması oJdnğunu bll ~aııunnzıar.,. 
dirmektedlr. Bu meseleyi lte::ıdi bıı§nnıza. bal!et-

Il<ımn, 28 - Maruf İtalyan mu- DeuU;che AllegemC'lne Zci:ung mek btomem 'tllğlmlz Ht.'nden:onu 
hn.rrirlcrinde:n Gn'-·dn, "Giornnlc •~tmı0 ets ....,.._, u 

.1 diyor ki: "Muzaffer o1wıcaya ka... .... o & ....... , r ... 
d1talı:ı." n:n bu ~amki b~§ma.ka_ dar, orta Avnıp:ıdnki haynU s:ıha.. MUtcsklben ı..cıçı mebus Davltııon 
lesind<.> harb!n Bn.nı:nnln.."n sirayeti nıızm emniyeti temin edilinceye hUkQmetin tnU hangi şartlnrlıı. sulh 
ilıthrnlinden bahsederek aşağıdaki kadar harp edeceğiz." mUzakerclerlne glrl)ı.neye h'lZ!r ol~u 
:mUhlm mUtal5.."l)"I serdetmektedir: Deutl!che Dlplomatisch"' Poli· ğuııu ım-nrta sormu,.'®?'. 
"- Harp B~lkanlara sirayet <'. tlsche Korrespoıındenz ise. Alman- nuucr gu cevabı ''erml~tir: 

deeck olursa, ltaıyn dcr~l harbe yruım lngiltcrenin bUtün dilnynd:ı.- ı "- Çombcrlayn son nutkunda hU 
iştirak edecektir. Zira Tının h w.n- ki müstahkem mevzilerini yıl-.mnk kfUnetin vnztyellnJ ur,ı1tçn tnyfn et· 
sile Balkanlar ltaly:ı için hay:ıti btediğini kaytlediyo". ml§tlr.,, 
ehemmiyeti haiz bulunmaktadır." -- ----~--------

Amerikan Harıcıye Müs-
teşannrn seyahati 

rnrls, %9 - Amenk:ı harici) c 
mUstcşarı Vels bugü:ı Berli.tıde 
beklenme!:tcdir. AmerikalI <l";Jo • 
m~t diln akfialll Romadan Zürihc 
gelmiş, f:stasyond.:ı. b!n kişilik bir 
halk klitl~j tarafından kan.ıılan • 
~tır. 

Almanlara ~öre 
Londrayn gelen haberlere gore, 

Alman siyasi mclıafil", Vels!n \'8-

:dfe.c;i:ıi muvnff'aklyelle ~araca • 
ğmdı.n şllphclliilr. 

Nazi bUkümetlnin, Velse harp 
no1rtnl nazarları hakkında çok a-
ni beyana ta btılanacıtğı ve Al -

manynnm, Büyült Brltanyadan, 
Avnıpada. nufuz icra.ısına ve Avru
pa işlerine müdahnlcye nihayet 
vemiCSını. Almany:mm, orta ve 

Yeni bir den iz 
muharebesi mi 1 

(Eaş tarafı 1 im:ide}
nnda. yeni bir deniz çarpışma.ar vu
kua geld.ği hakkmd:ı kuvvetli şa_ 
yi.alnr dol~aktadır. lngiltercnin 
cenubi Atlnntik. filosunun F..iyo 
Piata. clvnrmda toplandığı öğrc • 
nilmlşUr. İngiliz Ha vklns kruva -
zörU, zlwk yollnr tcltlbederck 
cilln :Monlcvldeoya gelm'ş ve ncele 
Eurctie p:?trol aldıktan sonra der. 
hal denize açılmıştır. Havkins kru
vazörü rnUrettcbatmdnn hiç kimst> 
bu ~:ufa ko.rnya çı:l:manuşt:Ir. DL 
ğcr taraftan bir Amerikan gemisi 
dUn gece Montevidconun 50 mil a· 
çlklarmda birlikte se)Teden ~ 
İnglliz harp gemisi görmli3tilr. 

AVRUPA SULARTh'DA 

SOVYETLE 

(Bnıt.arafı 1 incide) 1 Salmenkojda nehrinin şimal 
yola çı.kmı§tır. E ~tl Amerika sc:ıhili üzerindeki müstahkem böl" 
cumhurre.W Teodor Ruzvclt'in geleri i§gal eden kıt.aatımız, Vu · 
oğlu binbaşı ?hksim Ru:ıvelt 1n oksijervi gölünün garp sahili ü· 
!!iliz göntillülerilc l--irll!:tc gi. z rindeki Ritasari ve müteakiben 
mektetlir. de M rke''l, Hammarmiyevi ve 

İngiliz ordusıında gönüllü olan Juro?3•jervi gölünün şimalinde 
Maksim Ruzvclt tngı1iz gönül· lleşkurila, '.Bejnijoki istasyonu· 
Jlilerinin kumaıvlasmt deruhte nun 4 kilomett'e cenubi şarkisin· 
edece1ctir. de Kamaro ve Viborg'un 6 kilo· 

SOVYET TEBLtCI metre cenubunda Alassomme 
Motlrova, 29 (A.A.} - Lcnig· mevkilerini zaptctmişlerdir. Ve· 

rad askeri mıntakast genel kur • rilen muvakkat rakamlara göre 
mayının tebliği: la aatımız 42 müstahkem 11okta 

28 ubatta Kareli Berzahında zaptetmiştir. 
Sovyet kıralarmın taarruzu inki • Cephenin diğer böl~elcrindc 
şafta devam etmiştir. Düş:nanrn mühim bir hadise kaydedilme • 
taarruzu durdurmak için yaptığı miştir. 
te§ebbüsler akim Jr.almıştır. Düş- Havanın muhalefeti dolayısile 
man, bilyiik zayfatla geri çekil · •tayyareler sadece istfüşanar ynp· 
meğe devam etmiştir. mışlardır. 

• anbul . P. · T. T. Müdürlüğünden 
ldaremfz telgraf hatl rı kannllz:uyoııu !çin 1200 adet beton l<Unk almır 

açık ekıı!ltmeye konulm~tur. EkBlltme 4-3-040 pıızartest SMt lG dıı D. 
Postana binası blrlncl lcatta P. T. T. :MOdllrlUğQ od38!Dd4. toplanııcıık ı.ru. 

dUrlUk ıılnn s:ıtım koml.Byonundıı yo.p;lacnhtır. 
E3her beton J.:Qııkün muhammen bedell 70 kunı~. h-"Ps!nln 840 lira, 

muvakkat teminat 63 Urndır. 
1stcklDerln olbabtakl prlnameslnl görmek Qzcrc tall§mıı gtlnlcrlndc 

mczkflr mQdQrUlk lda.rl kalem Jevaznn kumırıs, ck.~ıtmc gUn ve saatinde de 
940 senesi için muteber ticaret odası Vcslk&ST, muvnkkat teminat ınakbu· 
zile komiııymıa mnracaaUarr. (1219) 

Müttefikler askerleri
nin topraklarından geç· 

mesine müsaade 
edecekler mi? 

leri münasebetile harici siyaseti - ı 90 proje.sinde 111 
mizi faah edecektir. 

1 

'kfuıları ıı.rasrndıı ıııı~~ 
ltin çareler arııJl ~...ı 

VEKtLLER HEYETi lCT!MAt mllmkün oıan_~..,.e' 
• ~lm mO':cllc..•C';cııt 

Ankara, 28 (A.A.) - İcrn Ve aımma ı veya ır;c·,.-J 
killeri heyeti, bugün saat 11 de rtnın nrttuııın&Jll 'P" 
başvekalet dalrC6inc1e toplanmış • kararma varııın~ıt· ;J, 

1 tır. Bu karar1Jl ıstbil'JıOf 
1 BAŞVEKiLiN TEŞEKKORÜ nan tedb1rlerl ~yıe 

bildir: ,, -
Londrn, 29 (A.A.) - Avam ı A k 28 (AA) B ek·ı l - :MIIll zııl}dJJ ~-

k d M d h ··ko . n ara, • • - aııv ı . .c ?ıJP"-' 
amarasm a an er, u met D R f"k S d halk 1 · · mumıye bUtı;eııı.u• ~..ıilY. 

t li r. e ı ay am, ev ennın udu.>' 
en şu sua sormu§tur; ,..!_: 1 ld" llmü ·ı "d ıcr ve umum ın ... ! N mili tl seAı=nc yı on ı e yenı en _ .. , .. AS .,, 

k sveç ~~ orve~, k . ~ e: açılan HalkevJeri ve Halkodaları do seyyanen Y,_.. 

~ 1~:~a ur~et e~rmc !çın ~ş dolayıaile bu teşekküller mUmcs • tenzil icrası. QıVtıl 
.r ıgdı yapma ta 0 _cc;mıyet al sillcrinden a1dıklan telgraflara 2 - Tchirl ın 

zası evletler arkerlerının, kend t kküll .. • · ibta" Anad 1 durul.mail. 
arazilerinden gccmesine müsaade ... ':§c .. nnm ~nal d" 0 u & _nazı vergi...-_.IJ 

tm ğ h d ? 
uJansmı memur f' ., .. er ır. ,, ,,ı# 

e e e azır mı rr lor t.ekill otııJC.. r, 
Har~~iye müst.~n B~tler! YENi BÜTÇE HAZ'RLIKLARI 1 meV%U1Ardaıı yon.I ( 

.Mandcr ın bu sualine aşagdakı . Tlcıır<ıUıanelerd'll 
cevabı vermiştir: Ankar9, 28 - mıo yılı b:ltçc pro- vcrgis.t nı.sbetııılll it 

••- Hatırlardadır ki. 15 ka: jeslnln hazırlığı tamamlanmı:ıtır. Y~ ıı müdafaa vergısttı~ 
nunuevvel 1939 tarihinde, Cencv· nl bU~ hUk~met tnmfrnds.n bu tık· nakıtyatma ~li 
rede, İsveç, Norveç ve Danimar · eam Bllyük lllllet Mecllıil.n"' verile- yandadır. ~ys r>f 
ka namına ~yanatta bulunan la· ccktlr. un. hububat ve p&1' 
vcç delegesi, a:::amblcnin kabul lem vektueri heycU d!lnkQ toptan· vergiye tabi tuwJıll1ff 
ettiği k:ırar sureti zecri tedbirle" tısmda lı1ltçe tlzcrtnde son tetktklertnı 1,'lda lht.ıynç1arıııdst! ~ 
re bcnziyccck mahiyet gösterdi· yapmırtır. M~lyc veltfil bugün yen! l Janmızm b:ıfllc& 1 

ği takdirde buna itiraz kayıtları projenin nn:ı hntları llzcrlnde gazete- ıruı pııncruda.n ,d ~ 
koyduklarını bildirmiştir. Cenev- ellere maro.ma.t vcrccckt!r. mtı.ddelcriD fl)'tl~ /, 
rede kabul edilen karar sureti Alman malQmn\,'ı göre, bllktlmet meydan venneıııel' 1 

ise, MiUetler Cemiyeti paktının yeni bllt.çe pro~ tınmlarken tev- Memur sınıtıııd$1'" 
16 ncı maddesinin üçüncü fıkra - kalAde tedbirlere tevemıt z:ınırettnl vergi l!l.~betıerfnde !.ti, 
sında musarrah her hangi bir duymqtur. mas:ı dll§Unlll~·lı 
tedbiri ihtiva etmemektedir." ÇUnk1l içinde btılundusımıın: lf.I 9 un tııııııı' 

Bııtler'in bu 'C"vabı üzerine iş 
çi particindcn Hcndcrson, İsveç 
hükfunetinin Fintandiyaya mü· 
hiın mıktarda yardım ettiğinin 
doğru olup olmadığını sormuş -
tur. 

Butler ba suale "evet" ccvabr
nı vermi§tir. 

F raıısız Başvekili· 
n~n beyanatı 

ı•a.zi , 29 - Başvekil ve Harid· 
ye nazırı Daladyo dlin. meclis hı:.ı.
rlcil'C encllmenlnde btyanatta bu_ 
lummışlur. Ba.svôkil, Balkanlar 
'-aziyelinden de bahsederek demiş
tir ki: 

"-Türk dostlannıız Ba.Iknn • 
!arda sulbün muhnfazası için çalı
şıyorlar. Bu çalışma iyi neticeler 
vermektedir. Bulgarlstanla Ro -
manya arnsmdakl gerginlik aznı -
m~t1r.'• 
Başvekil Uzak Şarkta vaziyet • 

ten, Almanya dn.hlli vaziyctlndaı 
bahsetmlş: "Almanya zahi.,d görlL 
nllşüne rağmen dahilde bilyük sı
kıntı içindedir" demiştir. Daladyc 
sözlerine "zafer bL-modir" diye -
rck nihayet vermi~tir. 

Bundan sonra mebuslar Vclsin 
seyahati. Uzak Şark ahvali. ağııs. 
tostakl Fransız - İngiliz _ Sovyet 
mtizakerelerl ha.kkmda sualler sor
muşlardır. 

mnll yılı bUtçesl rerl«bt mmn:m projeleri kazı c1JO 
mU,kill!tln tahn.kkuk edebil ceğt g5. rn m~ yılm ~ee' 
rUlmll§tür. nu yıl ~uba.t ol!onwıa h"!l• ' ttlnren tatbik rO 
dar sekiz ey içinde ynpılmı§ olm tnb- 1940 yılı bQtçC ~ 
sOU.m seyir ve m!!D%8.ram bu mQ~ktl· ı btltı;csl S'ib1 260 
alınırken diğer tarattan 1940 but- ıı.nla.:sıtnınktadıt· ~ -
b1lt~ 22 m!lymı Ura kadar tab. ~1lk .ı.mıet ?.! ~ 
m1n edllml§ olan gtlmrllk varldatl resini mUteaklP l~ 
Avrupa harbi 117.Crinc esa.ıılı b1r nok· cak vo mos+..s.cel _111 
sanlık arzeyJemlştlr. Utlorl müteaklP ~ 

Bu vaziyet karıPSJ1lda b!r taraftan :nllzakereyc b3.§10' 

Komilc artist asker 
olunca •.• 

Birkaç hafta ~kerllk yaptıktan 
110nnı terhis edilen meşhur Fnı.n-
mz komiği Fe.rnandel, Mkerlik tıa.. 
yatmda blrçok Jconük maceralar 
geçlrmlşUr. 

Filmlerinde çok defa mert ftni
forma giydiği bnldc Fernandel a,s.. 

kcrliğindo herkes gibi bir asker 
olam.ımıitır. Fa.knt bunda ne ken.. 
di5'nin, ne de Wnirleriniıı kabthatl 
vardır. FenıandeJ ne uman n5-
betçi bırakllsa veya bir hizmete 
g6ndcrilae a.rkndaşlan werlar, 
meşhur korıtlğf gi5rmek Ozere, et
rafını almışlar, bu yUzden cpoy 
mOşklllit çekllmfştir. 

Q •••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••• , 

Oslo, 29 (A.A.) - Dün eahah, 
Norveçe ait Stavanger limanı ci -
vannda Sola movkilnde §iddctll in.. 
fiWdar lşlt11mlştir. Bu infiJ8k1arm 
Eiebebi ~ıla.mwıw,ıtır. Bunun 
.herhangi bir bahri faaliyetten ile.. 
:ri gelmiş olmam kuvvetle tahmin 
edilmektedir. 

lstanbuluıa rutubeti 

Bakkal1ar toptancılar
dan §İkayetçi 

Ilakknllar cemJyeti senelik toplan. 
tuı dün ynpılml§tır. ldaro heyeti 
senelik raporu okunduktan sonra 
b3kkallann dilekleri tesblt olunmu,,. 
tur. 

Bnkkıillar, toptancıdan nıacaklan 

malların· evsafını kaU olarak bilme
lul ıcın cemiyet taratmdaıı: bir talı· 
lillııuıe açılmasını, verem olan esna. 
fm tedaviBl ısın sanatoryomlal"dan bi
rinde hiç olmazsa beş yatak aynlmıı· 
mnı, yaz mcvsimlDdc bakkallara bol 
bira temin edilmesi için ~md!den in
hisarlar nezdinde teşebbUs1cr yapıl. 

:masmı kararla~tmnışlıırdır. 

Nuvert için jübile 

Rutubet cihetinden bizim gü.. 
zel lstanbulwnuzun hiç de beğeni 
lecek bir iklim değildir. Yağan 

yağmurlar, \cıkıa. bizim iç~ği
miz suyu temin eder, havanın toz. 
lanın temizler, mikropların ctra.. 
fındaki su habbelerini büyüterek 
mikroplan rahatsız eder... Fah-at 
yere düştükten sonra yerden ka!k
mak bilmez. Şe.ltlr içi tekmil asfalt 
yollarla döşendikten sonra bile 
kenar mahallelerin, köylerin yam -
ru yumru k:ıldmmlan arasında 

biriken sular ~ava§ yavaş tebahhur ettikçe havanın rutubetini ar
tımlar. Onun için lstanbul çok rutubetli bir iklimdir. En az oldu
ğu yaz mevs!..'llinde bi!e, vasatı olarak yüzde 62. Sonbaharda yük
selir. Yüzde 73, kışın yüzde 81 e çıkar. llkbaharda biraz düşse 
bile gene yüzde 72. Dört mevsim :ırasmda rutubet bakmundan fark 
ancak yüzde 1 o. 

Yaz1n: Dr. G. Arı 
Rutubetin mikroplara yüz v ek onların çoğa1malanna se-

bep olmaktan ba~ka, insan üzerine doğrudan doiruya tesiri de var .. 
drr. Rutubet soğuğu azalttığından rutubetli iklimde teneffüs g~le 
:air ve bunun neticesi olarak teneff{ ı hastalıkları daha çok bulunur. 

Bereket versin ki, rutubetin !ızlalr~ karşılık lstanbul bu
lunduğu arı derecesile mütenasip c ırecede bir iklim de&ildir. Rutu· 
betle birlikte sıcaklık da fazla olsa -dı hayat güçleşirdi: insan yüz.. 
de 10 rutubetle kırk derece sJcaklıı ı tahammül edebildiği halde ru
tubet derecesi yüze yaklasmca ha at devam edemez. Fakat lstan
bulun rutubeti en sıcak mevsimde ile yüzden haylice uzaktır. 

Yakın vakte gelinceye kadar omatizma, ağnlannm en büyük 
se~bi rutubet zannedilirdi. Ç.Ok r tubetli bir memleket o'an lngil
terCde romatizma hastalığırun çc :tuğu da bu.na delil tutulurdu. 
Fakat !ngillererle rutubetten rom tiıma ağrılan artan Ingilizler. 
lngiltercden daha ziyade rutubetr fakat sıcak müstemlekelerine 
gittikleri va.~it rahat ettikleri anla dınca. romatizmayı arttıran se 
bebin yalnız rutubet değil, aynı z nanda soiuk da oldulu anlaşıl. 
dı. lstanbul da kışın hem rutubetli, hem de soğuk bir iklim olduğun 

!stanbul opereU • 
_...._,._,.,_ nln Prima Don· 

Bu sayılar, tabii, gününe göre, semtine göre az çok değişir. dan romatizmalılara müsait bir ik m sayılamaz. Zaten romatizma-

ııası Nuvnrtm sah 
n yatmm yr
ml ~ncl senesi 
kutlanıyor. Sanat 
klir tçin yapılan 

bu jab1lcye Şcblr 
Tiyatrosu, Halk O 
perct1 ve m!.'mlc. 

lıetfn bUU1'ı ııabnc Mnntka.rı l§Urıık 
cdeccklcrd r. 

JUbilan1n muvatınkfyeUe gccmesl
• f tcmımnt ederls. 

Fakat ne de olsa makbul dereceye dü~mez. Sağlık bakımından arzu lılann lstanbulda rahat ettiklerini dmse iddia etmemiştir. 
edilen rutubet derecesi yü.zde ellidir. Halbuki lstanbuhr.ı rutubeti Şu kadar ki, romatizma ağnl n rutubet ve $ktan OO,ka, 
raz mevsiminde bile bundan ziyade olur. 

havadaki tazyik azaldığı ve hava ıirdenbire de.ğiştiği zaman1ar da 
Rutubetin sıcak havada daha zararlı olduğunu bilirsiniz. Kı. çoğalır. İstanbul havasında tazyik 1er vakıt düşük olduktan başka 

şın rutubet havanın soğukluğunu azaltır, yazın da sıcaklığı artırır. hava değişmeleri de, yani bilhass kış mevsiminde, pek sık oldu.. 
Bundan dolayı lstanbulun ı..,s me\'Simind .. daha nıtub~tli olması 
soğuklan hafifletmeye yardım ederse de, yüzde 75 olunca havadaki ğundan soğu1da rutubetin fazlalıI bunlara kaUlınca İstanbullu.. 
mikrop habbeleri çoğalır. Halbuki lstanbu!un Jas mevsiminde ru- lardan bir çoğunun bu mevsimde\ ücut ağnlanndan şikAyet etme-
tübet derece3i bundan haylice yüksektir. terine hiç taaccüp etmemelidir· 

.................... o o o o o o ••••••• o ••• o ............ t ....................... ,. ••••••••••• " !ıl ~· ...................... ! 
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tJ.fl.U: ~l·dı ki çata lına sıla sıkıya tutundu· 
erıbire' agt aç adamile aramızda kalan kısma 
au Yı dırım gibi bir ok ~aplandı. 

adaınıar 

Mektepli klzlar arasında ,, Yunan güre çileri 
O O LAHI 1 ug~n ö - ı ··zeri ~rı ü t.U:e!inceye kadar j Ağacın altında kaynaşan bu ya· 

~ eder mi . de kalmamlJ rı ıplak, sıska vücutlu adamlara 
t\aQt... Sln? daha dikkauı bakınca hayretim. 
~·t 'akau? mucıp o1an şeyleri larkeuneye .baş· 
m..,~Un hıç b' la::iızn. Bunların arasında renklen 
["'llllı1 ~acıır ~~Y<!asmı gö· beyaz olan insanlar da vardı. 
?o' tlindn Usttinde kal· Adamların herhalde ağaca yak· 
~ en kJJrtulamaz- !asmaktan son derece korktukları 

Ciheu sen (la götii.üyorclu. 
Qlisafirr . hana bırak! Her ne kadar büyOk bir hiddet· 

ık g~ ~ dolayı le bağn~ıyor, tepinip duruyorlar· 
. \·eıtni ~en. bu sa da hiçbirisi ağacın yanına yak· 
nı Yectğunc!en emın laşmaya cesaret edemiyordu. 

·~~ baki ı:sasen bunu bilen ağaç adamı 
~~nı katcn bende da onlann bu korkusundan i~tifa· 
~:'~Ne Ya ılığa akıl erdı· de ederek, herhalde daha ileri gi· 

\'ardı. Pacağını mu~ d:miyeceklerini tahmin ettiği ıçin 
Qk~ .Ustünd hi;bir cevap verm~ksizin sükQl et· 
~~e bi~~alına.rnın kati· meyi tercih ejiyor gö:ünüyordu. 
~tıY<>rd ınc n derece Benim h_ayret ettiğim cihet evve· 

1i°tıı ~· Onun için mü· a şu oldu: 
~ 0Ytlatıp ~ tura bu· Bütün bu tufan adamlarının el· 

r ~d~ g·:UruYor, Meta terinde silah olarak he..'llen ya'nız 
~ \th•··~e 1 .Yüz~~ gözilnO kargılar vardı. Ok hiç kimsenin e-

1(1. ~ . 3 etrcıey~n buyüklüğünü imde gonilmüyoröu. 

0 let: !;ah~yordlL O ha!Cie demin ağacın dalma 
~ lı..ı o~ . sap~anan oku kim atmıştı? 
ilt ~dedi. lntithı~Ur... a· Bu afuınllar.m ellerinde ok olma· 
ltııtı ~Yd • dığına kanaat 1etirince yap:-aklar 

t l'a lJıtun~ 1 kı gltnhn rasmaa 'Saklanmaya artık bir ]fi· 

~re a.'anıı~ ~uın dalla ağaç zum ka'mamı~. Qnun için kenfü· 
:ııı_ ı\~ı~chtıın . a:an kısma bir mi örtmeğe çalıştı!;;rım da lan iyi· 
~ ""\ adaını gıbı bir ok sap· ce açtım \'C aşağıda ne olacağına. 
l~1u.. \'llıünu bunu görür gör pervasız bir tavırla, bakmağa baj· 
~ lıtr ni, dehşet ve kor· ladım. 
t~ll\i lıaıdt Pek Bu esnada tufan insanlarıttun 
~ ~ .Olitl;qk k" Uzak mesafe- bağrışarak rıçramağa başladik1a· 
~ Ostarıcıe .1 hata. gömüldü nru ve bir halka şeklinde aı;ılmağa 

" 'iııeı-~lllıi litreıneırteydi. .ba,ladıklannı hayretle gördüm. 
~ ıı.tnıa ~4lllrakların a· Uzaktan yJldmm silratile adeta 

, ~ ~et:itll'a lüzum gör- bir ağa_ç boyunda bir insanın yak· 
· tistun;r ~tan be- laŞUğıru götilnce bu adamların ne· 

llliydi,e bulunduğumu den telaş gösterdiklerinl anlar gibi 
1 da b· 'bir . • Yoksa bu a· oldum. 

l n, ~~':ret miydi? Ya· Filhakika en aşağ'i 4·5 metre bo 
"Ilı "er ·~~,~ten illi ibaretti? )'Unda, gayet uzun. insana benzi· 
~ ~ tııı~ili tau bir 'tıü· yen bfr mahlUk nreyffima doğru · ~ '>'a, ırı'!:,_ltin kendimi s· gelmekteydi. 

~St;>ı~~tiik""'~ hissettim (Devamı var) 
. ..,. t1· ncam.ı belim· 

1 ad,,_ I~ ald 
luıuı ~ dtıı un. 
~ d lllluş bir ~inde. Adeta 
~ <le;ı.~Yordu. ,,,. ~1lzllme 
~l h'. uoytecc gt5zgG-
ar ~ ~\bir 
·!e;~1l:i tıa7; tıkmadı. Daki· 
~ l'o~ ı: tförllnürd hiç 
~ ': ayret ettim A· ) d t Old • 
ı;oe So U? &~lrn . 

Ma1üllerin tütün 
ikramiyeleri 

Emtn&ntl Ukerllk eubeatndcn: 
ubemlzde kayıUı harp malQIU SU· 

bay y erlerle vehlt yetlmlertnln llt· 
ramiye yoklamıı.lıı.rma c mart Oto tn.· 
ri!ıinde lan&ralı u mun g 10 tıırl 
hine kadar devam edllec ğtnden bıırp 
ma lllll bay wı erlert.D re8m1 l!eııct 

Kız mektepleri arasında ı 2 har. 
tadanbcri muntazam bir surette 
devam eden voleybol müsabak3. 
tarmda şampiyon knt'i olarak 'bel 
ti olmuştur. 

Çamlıcalılar yaptıktan 9 maçın 
9 unu da kazanarak 18 puvanla 
ş:rnpiyon olmuşlardır. 

Şimdi takımlar ikincilik için 
karşılaşacaklardır. ikinciliğe de 
en kuvvetli namzet Kız Muallim 
ve Kandilli liseleridir. 

Dün yapılan maçların tafsilatı 
na geçelim: 

Kız Muallim • lnönü 

Günün en mllhim milsabakası 
nı. ikhciliğe namzet Kız: Muallim 
ve İnönü takınılan yaptılar. 

Takımlar şöyle: 
l'-ız MunUim: Feyziye, Hayriye 

'MeUihat, Fatma, Muzaffer, Meli. 
ha. 

tnönü: Ulvjye, Jale, Halide, 
F~tiha, Mükerrem. Müeyycde. 

sabakayı kazandı. Sen oyun ta 
tiklalle Çamlıca arasrnday&. lı· 
tiklfll gelmediği için Çam1ıca htik 
men galip addedildi. 

Şam.piyon Çamlıcalilar 
Şampiyon ç'kan Çamlı • 

calılar bu şampiyonluklarını 27 
Martta yapacaktan ~ir spor bay 
ra-niyle kutlulayacaklar ve davet. 
liler:c çay zivafeti vereceklerdir. 

Bu spor ibayTamınt'lı vo1eyb0\ 
basketbôl ve atletum yapılacak. 
tır. • 

Voleybol maçı 
Yarm, saat 17 de Galatasaray 

ldübü lokalince Ankara siyasal 
bilgiler okulu ile Galatasaray vo
leybokuhın arasında blr rnilsa"ba· 
ka yapıhcaktır. Bu müsaba"kalar. 
d::t duhuliye yoktur. Herkeı gete. 
bilir. 

Programlı apar 
lrareketleri 0yu'1a, Kız: Muallim mel:tebi 

güzel bir servis akrsivle bnşledı
l::r. Ve d;:ıha ilk dal:il:nlnrda va· C. H. Partisi mcr1cez:intn Te· 
ziyt"te hakim olarak birkaç sayı kird3ğ, Çorlu, Saray, Hayrabolu 
alc1 lar ve buralara bağlı köy yuv,aları f. 

~~ ·M ır tak b·ıh çi:ı gönderdiği mnlzeme yerlerine 

M 
n.1~~ . ua 

1
1m .. 

1
1m!, 1F assai · kurulmuş ve spor faaliyetlerine 

e 4n:ıtın sı :ı ınıı; .e~ı ve eyz • başlanmıştır. 

v~;tn. de ;ert servısı a~ı~lar! ile c. H. Partisi tarafından spot 
~;rıncı sctı cıs ·. 5) ve tkıncı sıe. rr.ü!Mlb:akalanna ait tertip ve tan. 
ti de cı.s • '10) kazandı ve oyun· zim edilen plana göre: 
d n ı;nlıp ÇJktı. Martın 15 inden itibaren mayı' 

Et'enhöy • Boğnziçi 

ikinci müsabaka& takımlar şu 
şekilde çıkmışlardır: 

Erenl:öy! Mukaddes. Muzaffer 
Gaz:ilet, SüheyHi, Cemile, Ayşe. 

&renköy birinci ve ikinci sette 
çok hakim bir oyundan sonra (1~ 
• 3) ve ikinci sette {15 • 7) mil 

Güreş 
Oslo, 28 (A.A.) - tsveç g{l 

c;llcrile Norveç güreş ekibi anı.sın. 
l'fll YtJ,pılan karşılaşmayı, İsveçli • 
ter 11-6 puvanla k:wırun\Qlardır. 

İsveç takımında. Knrlson, An • 

sonuna kadar devam et.-nc1c tızcre 
Ta!:irdağ bö1p.esinde ve ktsy yu. 
val nnda kır koşulan, ıı'1det nt 
ma. halat tırmanma. atış müsa'ba· 
kası, cskTim mUsabakası. hal t 

çekme Vt'saire gibi proynmlı 
spor mül!bakalen yapttnlacak 
b:.ı mUs:ıbakalarda kazananlara 
muhtelif hediyeler verilecektir. 

erleri 

0 fllıak~ l'dı!er mi aca· 
'tiı ' lttrı kendimi ala· 

tını dUdaıoarı aktı elini be
ktııkı boru gibi na koydlL Du· 
dorı~~ lt6zı Uzattı. KüçQ• 

' lttrh: eri fıldır fıl· 

rnaq Cllzdtuu, ınnlnttyet ro.ponı ve dekon, Ludbcrg, Olsen, Jonson 
tkraml.)'e ctıı;danlarile, chıt yct1mlc· fevknllde b'r intiba bırakmışlar • 
rintn de . reaml senet, maaı ve tıOf~ dır. Bliyilk bir ilerilik göstermek 
Ye lkramlyc cUzda.nlarllc b&ftanm pa· ı te olan Norveçliler arnsmda da 
zartest, sah, çarvarnba. perşembe g1ln Solsvlç Stokke \•c Kutsen'in gU. 
teri öğleden evvel ıeımeler1. ~ra<la reş ta~lan çok beğenilmiştlr. 
bulunan bu kabil kimselerin de ya 

İiiV!çrcnln güzide aporculatı ~DU· 

mUzdekl yaz, Helstnklde dllnf& mil· 
ıcuertnın en mQkcmmcı r;porcu'.artle 
kıırşılaşmağa bczırtanm~U. Antıık 

ı<'tnltındlyalı sporcu arkc.daş1an va 
t.anlarmı mQdn!aa etmek tçtn slllha 
sarılmak mecburiyetinde kaldıklarm· 
dan bU 'lıUyUk eulh baynunından \'a2 

geçınok earutl oıöu. Bil bU)'l1k mtıca· 
delede Finler kcndJ'erlne kal klı.l Ua· 
tUn bir kuvvet olnn mutecavıu karşı, 
bl::ler1n birçok apar kat§ııarınaıann. 
da bııyrıını oıu ·::ıumwı CcvRaladc va· 
sı!lnnnı ycn!dcn labal elUler. Bu IU· 
btırl:ı, glrl§Uğl çetin mUcadelc<lc Fın· 
ıo.ııdiynya her vasıta Ue yardım edil. 
mosl lçla olimpiyat orı;antmayon ko
mltc::l:ıln vaki dııvetlne derhal icabet 
etmeğe karar verdik.,. 

Milli maç 
Ocm, ı8 (A.A.J - Tortnbd& ita'· 

ya mllll talumlle karşıla,ncak olan 
tsvıçre mllll talummı t.crllp etırıek 

ıçın tnv:cif cdll:?n lelmlk komite muh 
t~rı: tnıçre taıcımıatmı tetkik ctUk 
elUlcten aonra, mlllt taktmı fU ıurcUI' 

tespit etmıetır: 

~l'lh,aıdt ~ 
~ dır~~'<l.. ~i. 

0 
daları Sus, 

u h .. _ ı nıar gayet hi· 
•4, -~da b 
ıı~' ~'tlı lrdel'ıb · 
ı..'~ ltr~ . ırt ~acın d'· 
'lt'ı\..• ~ltr.; ınc: .. - 1 
ıl"4tııiıı ... ,ı dt -ıı ı>erda 

"'· ~ tlltıinde Şaşaıtaldık. 
~ltftr~I\·~~ kargılar 
ı.... ~ı...... bırcı nb· bu nere
"i1Jlacı1 "i!.hb ita. ıre kestireme· 

~'· ıııuntrı. eUnt:reue bakma· 
~, ı~i ~~~lu ve 8~ derece 

ı - '!; :!Jrı bj,~. Yalı, ıen 
tJ1;', itle 1> ~ tllennı 

h. Ut h.. .. • atfa,.. havaya 
·ı~r ~ .. ıına 

~ ~r. bUnıtatak b· lllüthi~ bir 
~J ~~~ ~tı?naı ar,rı hır r~et tıöy· 
~ ~ lıa!Jl an ko k bır a)jız· 

t ae1azn'torqu r unç bir \;ı• 
~ıı ... , Op ti •nırı d. 

""il. ltt:ne~ alın üzen 
'1 ~ıtq ~e ba~l d nde 

tt tlla.h a ığını gör 
el) ~ ltıı. b 

1tı!a:-ı... p bitt \' tı tehdit fırt 
h ••••• tur rem. ın . 

~~~ bİilc . an adazn;Yordu. Bu a· 
~ .. :~lll. ~~ "erın .. :" Olduğuna 
~ ~ ~ 1 ı\' ra bunı~ ~· tereddüt ı 
~ <lrttı_ \' alya \'ah •nt'iden ıi 

~ ı\> 1ilenne ben 
ta~~ b:ı~t.~ liint d·ı· · 
~ ı.ar O bir d. ı tnt 

>;'! l'l\ıfli nun i . ıl konu 
llı1· o,. "at. ..... böVıt ~n zavallı ;. 

"· ·~ıı ~ ııcı ır a~ 
"")'<ıtı~ lı'- ...... ~ı, li1'Je .• !'ızdar 

~<ll. l ı 'l.ni o;ı"ll? 

) 

kanuni vckll'ert veyahut kendilerine ~ 

yakm eşhas lle yoklamalannı ynptir· F. \1 T O ~- _ _:"~ 
malan llln olunııı·. ...._. _ _. _______ _ 

VAK il 
1940 Cep 
Almanağı 

&lükcmruel bir tak' ıuı tıl'ı u) 
miirtıt-nnt cılllchllec·el• J:fizC'I 
hlr rchher: fH .ın~·fnhl Jm Al 

mann~ıu nyntı )"ftln&7 

1 O kuru-:tur. 

Her kitapçıda ve gazete 
bayilerinde bulunur 

FWULi 

Askeri 
Kamus 

Herkese •aıım oıan 
mühım eser 

Venı çıktı 

O lo, 28 ( A.A., - Amsterdnm 
olimpiyadında Arjantin mIIU ta • 
kımmda oynamış olan meşhur Or· 
si. girdiği amatörlere mnhsus oto 
mob 1 yanQını kazanmıştır. 

Hnttrlnrdadır ki. Orsi, 1928 d<' 
Amsterdam ollmplyat oyunların • 
dakl futbol tumuvnsmda en mU • 
k:emmel ısnlnc;ık olmak şöhretini 
kazanmıştı. O turnuvada Orsinln. 
Uruguay milli taltrmının sağ mun· 
vlnt zenci Andrndc ile mUcndclcei 
turnuvanın unutulmaz hatırasmı 

teşkil etmlşU. Amsterdam ol·mpl • 
yadından Uc; yıl sonra. Orsl, ltnl 
yava gelerek Tortno1nkl Juventuı: 
kltibUne girmişti. Orsl, 1031 • 35 
yılır.n kadar blrlblrl nrlmsından 
şıı.rnplyon o,an Juventus klUbUndc> 
k:ılmış ve İtalya milli takmunda 
35 defa ovnamıştır. 

ZUrlh, 28 (A.A.) - Finlandiya. 
dnk.i vatanlannı mUdnfaa eden 
sporcu kardeşlerine geniş ölçüde 
•ynrdrmdn bulunmnğa karar veren 
lavfçre sporculnn faaliyete geç -

1 
mişlerdir. Ilu faallyetle alnlmlı ol· 
ınak Uz:ere İsviçre atletizm fede • 
ra.syonu neşrettiği bir bcyıı.nna • 
rnede ezcllmlc demektedir ki: 

"İsviçre sporcularının bUrrl) etlerini 
müdafaa için çeUn bir mücadeleye 
gin~mıı olan Fın·tındlyalı arkııdaşla · 

rma kar§ı beslcdiklert büyük scmpıı 
• Uyt bariz bir eektlde izhar etmek ar 

zusu. 400 bin aza:ıı olo.n atletizm tc· 
denısyonunı iki mart tıırlhlnde ZUrlh 
Rtn lmda vnp:ımnsı mukarrer t'olunn" 
spor müsabakalal'mı hima> 811.wa 

i clmak karanm Y&~tJ.r. 

B:ı.llablo "Orenşen,. lıf:tne!U ve Leh 
man ••Grasshoppenı,, Bprtnger •'(lras~ 
hoppenı.. Andreo'I "Lugana., Blchııcl 
"Loznn .. Blckcl °'Gnısshoppere., Trel· 
to "Servette,, Monnard "Servette. 

Amodo "Lugano" Aeb7 "S.J'veue,, 
Bu mU:ı:ıb:ıkaların prugı-amınlla h 

ve .:., mart t.arlhlerinUc ent.ernasyona. 
blıUklel yarı&ılan, 30 •e 31 mart taril 
leı ınde 1svlı;re •e 11.alya p linnJ mıı 
sa b3.ka.8ı vuwr. 

o 

emleket içinde 
/(ayak 
• Pazartesi gUDtl clvn.rdakt mOBal. 

yerlere giderek spor yapıı.ıı kayaıı:cııa 
rımız Muğlaya dönmll§lerdlr. Kayak 
qıor §Chrlmlzdc llk defa olııra.k yapıl 
mnktadır. 

• Kayserklc kayak sporu ı11fl geç 
Ukçe lnkitaf etmektedir. Dlln 6 aı 

bayan olmak Uzcre 21 kayakçı kali' e 
s1 2500 rakımlı ErciylL§m Tekir yay 
lasına çıkmı~lardır. Erclyaşa yapıla 

cak ang evi ile 3ollnrdnld barınmr 

yerıertnl t bit edel'~ ı:; "6lôt. o«ıbti-o 
m1q döıuD~. 

geldiler 
• .mcı Balk.an ~!erine lşUrak edecek mlllcUe.rden Yu.iıanlıla.ruı ~ 

katUeat de but;ilD 12,SO da dcJılz t&rıkiyle ıehrlmLze gelmlşlerıllr. 

l i'Ül'8~ "B W&n:ıcldenmllreklcep katile tsUrA!ıat etmek llzere Tolta:tD• 
8&D ot.eline Jıımı,'erdlr. Katile ceçcn nokJ mUaab:ıka1a.ra A,,Urak eden 
.rqçDuda 'daha kuVftW 'bir manzara arutmek'tecllr. 

Tekirdağh meydan ·okuyor: 
"Bu İ§ gazete sütunların da olmaz ••• Güre§mek U. 

tiyen meydana çıkar!,, 
Tekirdağ muhabirimi.% yazıyor: 

Bir gazetede Tekirdağlı Bilse 
yint meyC!an okuyan Dilzee'n'!n 
Çakırlar köyünden lsmail Yıl 
maz adında bir pehlivan görül 
mti§tür. Bu meydan okumava Tc 
ldrdağlınm ne diyeceğini öğren · 
mck btec1im. Kene:_=v1c görüş 
tUğUm Hüseyin dedi ki: 

.. Bu tsmail Yılmaz admtlaki 
pehlivan 937 senesinde Tekirda • 
ğ'rna gelmiı ve burada Malkaralı 
lsmail'e yenilerelt kaburga ke · 
mil:lerl sakatlanmııtı. Ben de bu 
güreşin hakemliğini yapmıştım. 
kendisinl iyi tanının. Beni~ 

gUrcşmek istiyorm~.. Mcydar. 
okuyan pehlivan. beni bulur ve 
istediği yerde güreşiriz. Fakat 
gtlrcşin usuU rlne g8re evvel& 
'l\irkiyede benim yendiğim peh · 
llvanlardan blr iki tanesini m.af 
IQp etsin ki !Ana meydan c' ·!ll!I 

t.ı hakkı olsun. Muratlı'lı Ahmet 
tc Köroğlu gazetesinde bana mey 
dan ()kumuştu. Onun daha lı:ü 
~k ortada yenemediğt pehlivan 
lar 'oktur. 

Bu it, yanJ pch1ivanh:k iddiası. 
gaute sütunlarında olmaz, gU • 
rtşmek istiyen adam kispetini ıi· 
~r, binlerce halle arasında giltC} 
tutar. 

Bir bok sor 
Meydan okuyor 

AYtmttMu lt'* nn~Ml 62 Mtoon 
dövUşen Kem~l DcniZ'lSn kendi ki· 
toııunda bUtlln l:oksörlerf defi edl· 
vor. Kendislle kanııtrıı,ınak isteyen 
'>ok!!örk.rfn gazetemize mUraca 
ııtlan. 

Dun yapı len basketnoı 
maçmda 

G 3Jatasa ray Ro-
ber Kofejı yendı 

Dlln. Rober RolC\: 9ahasmı!a Ca· 
Uıt arayla Rober Kolcc: basketbol 
nı rt aruında ynpılan mll!mbaka 

,ok zevltll gcçm~llr. Daha blklm 
ve lst1ln oyntyan Oaltıtasaraylı . 
tnr ınnııabaknyı S0.15 knzanınış. 
latdlr. 

Gııl'p takrzn eu kadro ile sahadr 
ver almtjtl: 

ltall\k, Selçuk, Ziya; Jorj, Se
dat. 

Bana meydan okuvan pcbh"' 
vanlara şimdiaen haber 'VCrcylm': 
Mayısın haftasındfı Beden Ttt .. 
biyesi Genel Drektörlüğünce uıa• 
re edilecek ohın Edimcnin S!:-a
yiçi gür~letinc buyursunlar. Sa• 
rayiçinln gUzel çayın onlarıa 

kuvvet ve ll:udrctirii çok lyi lspat 
edecektir.'' 

Güreş ıa:<ımı 
l( ati ,ekilde tespit dildi 

6 net na:Ikan gUreşlctino tr 
tirak edecek gürct takımımı• 
kat'i §ekildt tcsbit edilmiştir. Ta· 
kım eırasile şu gilre§Çilerdcn teı• 
kil cdilmtştir: 

5' kilo Ki.içlik Hü.aeyin, 61 ki• 
to Sedat, 66 kilo Yal}ar Doğu. 

7 2 kilo Celal, 79 kilo Mersinli 
Ah:ncl. 87 kilo Muatnla, a!ıır sır 
lct Çoban Mchemttir. 

6 nc1 Balkan f?Üreşi kongre • 
sinde, gelecek Balkan güreşlerin· 
de serbest gQrc§ln de kd>ulU Yt 

Mısırhlann da Balkan gUreşleri" 
ne iştiraki hakkında kararJat \'~ 
rilecektlt. 

Bedri Gürsoy 
. Gene San • Liciveıtliler 

arasında 
Gazetemizde, Fenerbah~ kltl • 

bUnUn idare ~eklini tenkit etUll 
bir yazıdan dolayı Bedri GUnsoJ. 

eıvvelce klUbUnden çıkanlmıştı. 

Fenerbnhc;enln \'e milli taknnlll 
~t solac;ığl ve kıymetli d" b • 
cimlerimlzdcn Bedri Glirsoy. metn" 
lunlyetle haber ataığmuzn stStOi 
.c!Ublin fçtlmamda mlleıısfs beyetlA 
okserlyet khrarlle )•Clildcn klllbe 
cLlınınıştır. 

Yerinde blr kararla Bcdrl:YI \ek
rar lçlerlne alan san l!ıclvertlDcrl 
ve bu sevinçli gilnUndo Bedri Gu.r ... 
~yu tebrik ederi%. 

r ekirdağcla kır ko ulan 
Bu hafta Tekirdağında yapılan 

( 7 500) metrelik atletizm rr.ilaa• 
b:ıkası"\a klüpterdcn 7 kt t. 2000 
metrelilc ko uya da om okuldan 
ı S kişi girmiştir. ( 7 500) metre
lik kcşuda Zekeriya birinci, Ali 
Yuntıç ikinci, Mustafa öter O. 
çüncü, Rıfat dörtlüncn gtllJÜileıw 
dir. 

Koşular halkımız tarafından 
yakın ve sempatik bir alaka ile 
t akip edil"Tliş. kazananlanı vali vı 
bölge b:ı~kanımız tarafından uy• 
ıtul'I hediveler verilmiştir. 

Derece alan bu dört atletizm, 
Tiir!<ive kros birinciliklerine işti· 
ratc et'Tlek ve znrurl masrllnan 
hölgemiz tarafından verilmek ıu. 
"etiyle ~ martta vapılacak olaıi 
f .. t1nbul koşularına girecekler. 
dir. 

Ankara Cad~esinin en işlek ver.nde 

Kiralık dük8'An 
Vak11 "atbaas1 dar esme müracaat 
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Bıçakların en ucuzu ve en iyisidir. 10 adedi 25 Kuruş 
Hasan deposu Bahçekapı, 

Beyoğlu, Beyazıt, Kadıköy, 
Beyoğlu 
Üsküdar, 

framvay durağı karşısında. Şubeleri: Ankara, Kara 
lzmir - Kemeralh, Eskişehir istiklal caddesi No. 3 

AJ111ndllı~!lılliı. ~ 1 mart cum~ gününden itibaren ~m~ıımm~ 
~ .. -TURKIYENIN EN GUZEL SESLI SAN'ATKARI~ 

c s 
Değerli ıuıııatkArlanmız 

Kemani NECATI TOKYAY 

~~=-l Piyanist_~~:!!'.. Arslanmıı 
ReYOl!UD~D E E ~a~',~~~ 'i 
DINLEYECEKSiNJZ 

Sak1ıı bir mualkl zıırlf \"O nezih olarak yalnız BELER aalonunda 1 
bulonablllr. 

DlKKAT: Sıl7., 19 da bıı5lnr. Gcccynnsı an.at birde bl~r Tel: 49127 

• --~--l!RID!I ldare MUdiirü Nuri ~11ffil:ıı . 

••• BIRtNOl S:P.li'IF Dr. CAFER TAYYAR KA!\"KAT 

-·~ Cerrahi, Sinir, Dimağ, F~tJk, Kadın tlofum hu8Ult hutan~i 

Şişli Cerrahi Kliniği 
Şl5ll meydanı No. 201 Tel: 8()MS ııabahları 8 den 9 a K. mc~canen 

Elll .............................. llmııl 

•ı Oksürenlere Kat~!" Hakkı Ekrem ı 
Hakkı Katran Pastilleri de vardır • 

. 
Clnli :\ilk tarı 

IJra Kr. Ura Kr. 

Sessiz yazı makinesi 6 Adet 1080 81.- Açık Ek. l4ı 
Bileme maldıı.esl. zım.. 300 •• 2040 1~.- •• H,30 
para tqt ''80 taknn'' 
Kua1n kolası r;ooo Kilo 2247 50 168.M .. 115 
Soda DOOO • " 392 40 29.48 

" 115,30 
Uiapoı:ı "müteahhit" 
.. hesabma" 88-l ., Pazarlık 16 
SUpllrge bUyük boy 3000 Adet "Müteahhit hesabma" ,, 16.30 

I - İdaremiz için yukarda clns ve mlktan ynzılt 6 kalem cı,ya satın 
almacaktır. 

n - Eksiltme 13-IlI-940 Ç&r§amba gUnU Kabata.ştakl Levazım ve 
Mbbayaat §Ubcsl alım komisyonune!ll yapılıı.cakhr. 

· m - Şartnameler her gün sıstb geçen §Ubeden parasız olarak almabt· 
llr. 

IV - lsteklllerin eksiltme için tayin olunan gUn ve saatte mczkOr ko. 
m..iayona gelmeleri. "ll>Ol" 

* • • 
l - 19·2·940 tnrihlnde 1000 MS tam boy tahtaya tnllp zuhur etmcdlfln. 

dqıı yeniden pazarlığa ltonmU§tur. 
II - Pazarlık 11-ill-940 pazartest 'günü saat 15 de lstanbulda Kabataş

ta.levaznn VO mQroyn.nt §Ubeslndckl alım komisyonunda yapılacaktır. 

m - .Şartname ve cb'at listesi herg1ln sözü geçen levazım oucbsl vezne· 
al.ndeİı 2'20 kuruş muluı.bUlnde alınabilir. 

IV - Pazarlığa lştlrak etmclt :laUyenler muayyen gUn ve saatte yUzue 7,5 
cilveıime paralarlle veya bı:uıka teminat mcktuplarile ve diğer kanunt vesa· 
ikle adı geçen komisyona. gelmeleri. 

V - Kereste sif olarak teslim edlleblllr. • 

'5 Mart Salı akşamı 9 da Çemberlltaş 
Sinemıı.rnıda Xuvart .Tlibllesl 

1 - Şehir Tiyatrosu Tarafından 

(Hindistan Ce\111) 

2 - Halk Opereti (Nuvartın işti. 

rAklle) J..r.blcblcl Hor Hor Ağn 
8 - Varyete Numnrnları: 

(TEL: 22513 

ı:::.::a:::::::::::::::wr.:::::=::-.::::m 
B ~ 

ı Göz Hekimi 1 
!! Dr. Murat R. Aydın 1 
~I Beyoğlu • Parmakkapı, imam 
1 sokak No: 2. Tel: 41553 
::Muayene ve her türlü göz 1 
fiarneliyatı fıkara için parasız .. n .. .. - . 
m:::-.r.r:1e:::::r.:::::m:r.:ı:::-.. ~:1:ll 

........................... 
V AKIT matbaasi 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştır 

K.itap11 ınecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizği işleri alır. .................................... 

ANiTESi 
29 - 2 - 940 Perşembe 

Program ve memleket saat ayan, 
18.05: Müzik: Radyo caz orkestra.sı, 
18.40: Konuşma. 18.5~: Serbt'11t ıaat, 
19.10: ~Memleket aaat ayarı, Ajans ve 
Meteoroloji haberleri, 19.30: Türk 
MUziğt: l - Okuyan: Radife Erten, 
2 - Okuyan: Mustafa Çağlar: Divan 
ve koşmalar, Kemençe, Kemal N. 

Seyhun, Lavta, Hasan Gür rctakatlle. 
20.16 Konu,,ma {Bibliyografya) 20.30 
Türle MUzlği: Fıı.oıl heyet!, 21.15: 
MU.Zile: KUçUk orkestra, 22.H5 Mem

leket aaat ayarı, Ajans haberleri, zi. 

raat, Esham - Tnhvlll.t, Kambiyo -
Nuku~ borsası (Fiyatı. 22.:ıo MUzlk: 
Cazlıand (Pl.) 23.25/ 23.30: Yarınki 

program, \'C kapanış. 

ŞF.:l-IİR TİYATROSU 

Tepcb:ı.eı Dram kuımı: 
A~run 20.30 da 

O KADL"'i 

• • • 
Komctll kısmında akşam 20.30 da: 

HEUKJ;S KENDl l"l:R!NDE 

JIALK Ol'ERETt 
Ilu akşam ııaat 9 

da: Zozo Dalmaala 

(Cı; Kuyumcu) 
Yazan: 

Yusuf SUrilrt 

Baş, Diş, Nezle, 
Romatizma, So 
Algınlığı, Kırıklı~ 

ve bütün ağnlannı derhal ~ 
Lüzumunda. güode 3 kate " 

Tlrklye Cumhuriyet Merkez Bankaıı 24 ı 2 ı 1940. va'.zıy•! 1 
.. AK:ftFı 
. • Ka.sa: 
Altm: Safi Klogram 71721182 
Banknot , , , 1 , • , 

Uf aklık , , , , , , : 
Dahildeki Muhabirler: 

Altm: San Kil~ _ 
Türk Lirası , , , ı • · ı;, 

Hariçteki MuAa'birler: 
Altm: Saft Kilogram 10012 W> 

Altma tahvili kabil sertim: • 
dövizler , • . • • , . 
Di~er dövizler ve borçlu 
K1iring bakiyeleri , , ı 

Hazine tahvineri: ı 
Deruhte edilen nrakı "lai. r 
diye ka~ılığı • • i 
Kanunun 6 • R maddelerine · 
tevfikan Hazine tarııfmdan 
vaki tediyat • . • , • 

Senedot cil2danı: - : 
Ticari senetler . . • ı · • .. 

F:.,ham ve tahvs?dt C'ilzaanı: 

{ 

Deruhte edilen evrakı nu. 
A diyenin karıJJlı~ esham ve 

tahvilat itibari kıymetle 
B Serbest esham ve tahviıtt: 

Avanslar: '" 
Hazineye kısa vadeli avans 
altın ve döviz Ur.erine • • 
Tahvilat üzerine , • ı • 

Hissedarlar . , • , • • ı ~ 
Muhtelif • . • • • • • 

100.881.552,48 
12.821.GS6,-

1.956.828,86 

4'75.818,19 

14.088,156,90 

9.145,12 

Sl.695.163,64 

158.748.563,-

. 
18.Z06.S98,-

226.824.6;>6.75 
,-

50.787.481.36 
8.39:>.082.01 

3.201.000.-
12.15..~.8-l 

ı.808.722,-

Yeldltt 

Lira 

115.100.01, ,14 

475.818,19 

. . 
45.787.46.'),86 

1 iO.!i-12.165,-

226.824.656,75 
• 1 

1 

59.183.486,87 

11. 02!.880 .s.ı 
.f.500.000,-
] 4.592.261,14 

618.090. 731,09 

P.AS1F. · / t--
Sermaye • , • ı • J r" 
ihtiyat a.k('e.ri: .. ·",. ı /( 

Adi ve fevkalade • • ı ı 4.U 'f. tM,25 1 Husus! , , ı , ı ı s.ooo.noo,-
"c! 

Tedavfildeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı na.kdlyt 158.'74JU63,
Kanunun 6 • 8 maddelerin tev. 
fikan Ha~ne tarafmd&.n vaki 
t~iyat , J , , ; ıı.zoe.--
Deruhte edilen evrakı naE. ------
diye bakiye.cıi , ı , ı , 1 .. ,. r .. 2 1 .. r Karşılığı tamamen altm olarali .,., . .ra • .,.,,-

_ilaveten tedavUle va.ıediıen , 
Reeskont mukabili illvten f.e... • l'7.000.000,-
da. vazed. , . • • , 

Türk Lira.,,ı Mevdu.aft: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı Kll. 
ring bakiyeleri • , • , , 
MuhtALif • • • _. • • _ 

ıu:ısoo.ooo.--

4.628,6S 

Y&l,aiH 

1 emmuz 1938 tarihin(]~ itibaren: 
---~--

Iskonto naödi %' ( Altm ftzerln(§ ·~· 1 

istanbul P. T. T. Müdürlüğünden 
İdaremiz telgrat hatları kanallza.ııyonu için 1201} adet beton kllnk alımı 

açık eksiltmeye lwnulmuıtur. Ek8iltıne 4.-3-940 pazartesi saat 16 da B. 
Postane binası blrlncl kattı\ P. T. T.lı!UdUrlUğü odl13ında t:ıplanacak MU. 
dUrlUlc alım ıatım komisyonunda yapılacal<tır. 

Beher beton künklln muhammen bedeli 70 kuru§, lıepsinln 8!10 lira, 
muvakkat temlnıı.t 63 liradır. 

lsteklilcrin olbabdakl şartname1lnl &'llrmek UZere çalışma gUnlerindc 
mezkQr mUdUrlUk idari kalem levazım kısınma, ckmltmc gün ve santındl! de 
940 aencsl lı;lr muteber tıcıı.ret oduı ve.slltası, muvakkat teminat :-.ıakbu. 

zile komlııyona müracaatıan. (1219) 

1 EKZAM • N 1 
EKZ!:MANIN lLACIDffi 

\'lll'a ve çıbsnlarda kullaıuhr. Her ecunf'de kulu<ıo 50 kuruştur. ........................................ 

Muhammen bedel! 1680 lira olan .3000 kilo tutkal ~.s.94~ 
(10.30) on buı;:ukta Haydarpaşada &'&r blnuı dabUiru!eld 1' • .J, 
dan açık eksiltme urulile aatın almaca.ktır. """' 

Bu l§c girmek latıyenlerln lM 11r&1ık muvaklıtat teml.Jl•t ~ 
yin etUği vesalkle birlikte eksiltme S{lnU aaatını kadar J<Oıll ' ,/ 
caatıa:-ı IA.zımdır. W_.r 

Bu 1§.0 ait ıartnameler komisyondan paruız olarak d"'1 ..af}, 
. ı(l"' . - . ~ 

- ıo'- , 
Muhammen bedeli 7800 lira olan 1000 kilo kanarya ,.rıtt t1>f 

kilo lngillz kırmızısı afi toz boya. 3000 kilo lnglllz ye.şlll tpJ '4' v-,1 
kilo Okırld Dö!er 20.3.9'0 çarpmb& rtlnU aaat (15) on ııeşt• ll', 
Gar blnasııı dahilindeki komisyon tarafından kapalı zar! a-ı1 ~ 
nacaktır. ıı"'"I 

Bu l~e girmek istiyenlerin 1585 liralık muvakkat tenı.tıı•'• (J4) 
ettiği vcırikalarla tekllflerlııi muhtevi zartıarmı aynı ,.un -·t ,. _/
kadar kümlııyuu 1·d:ıll.tlue veruıclc:rl ıuııu.tır. . ;: 

liı.ı 1~ aıt prtnıuııeler komi.eyoııdaıı p&ruı& olarak ~> 
(11111" 


