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oskova ve Boma aki miiza ere 
neticesi alika ile bekleniror 

• 
Ribenlrop ltalyanın 

t·i i yardı ını le in içi 
vôdlerde bulunacak 

1 moshouada QB saaı icinde 
mühim Bararıar uerileceB 

Balkanlar İtalyanın, Baltık da 
Sovgef /erin nüfuzuna bırakılacakmış 

Boma. siyasi mahfellerinde, Rlbentropun 
•iyaretinden siirpriz beklenmemelidir, deniyor 

Mussolini bugün . 
Ri entrop a görüşüyor 

ı··········---··-··········-···········--... •··· ... , 
1 Tarihin ~ 
i mechul kalan ~ 
i s'&hneleri i 
! • 

• 
Iskandinav devlet erinin 
akıbetleri mevzuubahs 
Moskovada başlaalak üzere olan Fin - So~yet 

müzakereleri neticesinde verilecek kararlar 
garbdeki harbin seyri üzerinde akisler yapacak 

Roma, 9 (Hll.81.lSi) - Yarın sabal\ mu- bi matbuatını türlü türltl. tahmin ve fa- ! B . . .. .. 
ASalat.1 beklenen Alman hariciye nazırı razi}'ltler yapmala sevketmiştir. ; eşıncı Mehmed, Gumuı .. r ' " . . ... 

~R~~~~~~u~~· <~~s~~l irinelibmailH~~Dm ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

B 1
.. f Ön Üne kadar itti Ve 1 Bombard&mat;ılar ncticeainde alev Zer içerisinde kalan bir Fin şelırl 

U U Z U t ks Z 
i g 1 I.;ondra, 9 (HU3'U..'ri) - Fin - Sovyet Moskovada başlamak üzere olan Fin msuz ve man 1 1 ODU yakasından tuttu l ı ihtilafmı yakından takib eden devlet Sovyet müzakereleri neticesinde, lSntl-

k 
' 

Bu •• k v l" l : 1 merkezlerinden alman haberlere göre, (Devamı 8 inci sayfada) • 1 1 ge,.,fe e apa zanno anan : 

ararı gerı a ma ıyız. ~~1:.:::ın,dam;:,,cı;,-;da sei:~: Berlı·n ve Roma' na go··re 
ateıten kani.arı tutuımuıtu ı ::1 

En ileri memleketlerde dahi gazete müvezzileri için ((Benimle mutlaka yalnız konut- k • 
reknesak kıyafet düşünülmemişken bizim böyle bir iZ.."! ~·:ıt-;;:ı.:::.a:ı: :~;ı Tür igenin vazigetı 

karar vermemiz hayli garib olur! kekeliyordu. 

lngiltere ile Fransada m«-vezzi ler bizim miiveuiler gibi giyinirler 

Gaı:Gte müvezzilerini vapurlardan u-ıhakım olduğunu dün ve ona tekaddüm 
aklaştırmak istiyen zihniyetin ne kadar . (Devamı 8 inci sayfada) 

Maraldı. hazin 

YARIN~~ 

Bunlan bugün üstad Halid 
Ziya U~lıgllin (Hatıralar 
arasında) isimli yazı serisinde 

okuyacaksınız 
, I 

C AltrnCI sayfamızda :::J ! 
'-... _ ..................... _.__.. ....... --......... -1 

Misafir hava 
generalleri 

Ankara, 9 - İngiltere hükUm.eti Or
taşark hava orduları başkumandanı Sir 

{Devamı 3 üncü iayfada) 

lngilizlerle 
italyanlar 
anlaştılar 

Ll:ı<lra 9 (Hususi) - Resmen bil
dirildiğine göre, dün hariciye nazırı 

(Devamı 3 ü.ncii srıyfada) 
----- ----

Bir çocuk sinema 
makinesi yapmak için 

terkos saati çaldı 
Davutpaşada oturan Hilmi isminde 16 

yaşında bir çocuk, evvelki gece, koln.§u
(Devamı 3 üncü sayfada) 

Berlin 9 - D.N.B. ajansı bildiriyor: yaya• ve Balkanlara teşmil etmek hu -
Correspondanz Diplomatik. garb dev- susundaki gayretlerini hat.ı.Tlatarak 
letlerirun, harb sahasını İskandinav - (De,,.amı 8 inci sayfada) 

1aıan: Berlindlki son ingiliz Etçisi Nevil HenBaruı 

Harb olmasaydı Hitlerin halefi olarak 
Göring değ: I Hess gösterilecekti 

Nii.remberg kongre.sinde 
(Yazısını 7 nci sayfamızda bulacaksuwr.) 

• 
• 

l 

1 



Hergün 
"'!ada/yanın bir tarafından 
Obür tarafına 

Ekrem Ut&khgll 

A lm.anlarm şu meşhur chayat sa

hası, tabirile neyi kasdetmiş 

olduklarını artık tamamen anlamı~ bu -
lunuyoruz, diyecektim Fakat işte ilk sa
tın yazdıktan 50nra durmak zaruretini 
duydum. 

Hakikaten anlamış mı bulunuyoruz, 
diye düşündüm. 

Fen adamı almancayı maksadı mut -
lak öir vuzuh ile anlatmaya en roüsaıd 
ideal bır illin dili sayar. Fransızın gö -
zünde ise Alman kafasından çıkan fıkır 

hele almanca ifade edilcijği zaman J:>ir 
örümcek ağıdır. 

• • En büyük fenalık 

1 
önümde Almanyamn çoıt meşhur 

bir mecmuası olan cMonatshofte iür 
Ausvartige Politik> de çıkmış hır yazı 

duruyor. cllayat saha&ııtnın ne demek 
olduğunu izaha hasredilmiştir. A~ma.'1 

propagandası tarafından tasvıb ve neş -
redildiğıne göre resmi mahiyeti haız sa
yılabilir, tercümesi de mütehassıs oir 
kalem tarafından itina ile yapılmıştır. 

Doğrudur, fakat işte ben t>u yaz!yı o -
kurken Alman fikri ve Alınan dili hak
kında Fransız düşüncesine hak verece -

-~fohitinizde sükun ve sulh içinde yaşamak ist;yorsanız 
m:.ınasebette bulunduğunuz kimselerin, kendilerinde bulun
duğunu sandıklan hasletler üzerinde ba'hse gidşmeyi
~z. 

İnsanın en büyük hazinesi, varlığının temeli, kendi ken
distne karşı beslediği itimaddır. Bu itimadı yıktığımz gün 
hayatının esasını yıkmş olursunuz, en büyük düşmanı hali
ne girersiniz. 

ğim geliyor. 

:~~IJ~i?;;;; 
lıştıkları Lakdirde, içinde yasayan insan E'n ı;:ık erkelı 1 ,,, .............. ou ........................ _ ........ ~ 1 .fi;! I .. v ! \ yar onun 
ra:aı:~:;:~t~amk:~!~~:=a~e: Asker oldu . Hergon bir fıkra 1 Yeni filmi 
ya diğer büyük: hayat salıafarınm i.k - Lond!"&Dlll en y • r~--"'I!'~~~ ... - ... --.. 
tisa.d siyasetinden mümkün mertebe müs iyi giyinen adamı ol dönemecinde i /' 
tak:il olarak, yirminci asır ile mütena - olarak tanılan I _Ev~i bir kadın kalb sektesinden öl- 1 
sib bir hayat seviyesi temin ı:?decek ka - Bradley, askere 1 milştıı. Cenazesi mezara götüriiıüyor- : 
dar büyük ve iktisadi bünyesi bakı - çağırılmı' ve ken- İ du.. Bir yol dönemecinde ta.bu.tu tafı· E 

mından da kifi derecede çeşidli olan bir disine var.ife veril- 1 yan.l4rdan birinin ayağı kaymıştı. i 
sahadır. mi§tir. Askeri üni· i Tabut yeTe d1'.§tü. Bir çığlık koptu. ! 

cTabiye bakımından hayat .sahası iSC', formasını kendiai : Kadın dirilm\şti. Meğer uzun bir bay- i 
o sahaya dahil milletlerin hegemoni te - diktirecek olan ve ! gınlık geçirm.i1. 5 
sis etmış herhangi bir bahri b~yü~ dev- ordunun en iyi gi- j Kadın iki a.11 sonra gene kalb sek- i 
!etin iradesiz birer kuklası halinde ya - yinen askeri ünva. ·:.;·. tesinden öldil. Oenazeri mezara gö- i 
şamalanna veya ölmelerine imkan bı - runı da Alacağı U· tilrüli.iycrrdu.. Kocası gözlen iki çe~- i 
rakmıyacak kadar büyük olan Vf' her an mulan Bradley m- i me tabu.tıı.n pe§i. sıra yürilyordu. Ge- i 
için emniyetle lrullantlabi!mesi kabil hakika :Londranın, : ne yol dönemecine gelmişti. fki gözü i 
kuvvetlere, gıda maddeleri ve ham mad- belli başlı terzile- i iki çeşme ağlıyan koca. tabutıı fo.~ı- j Şarlo, Diktatör isimli bir film çevir-
delerle rnüceh'hez bulunan bir sahadır. rinin en iyi miiş· ~ yanlara bağırdı: : mektedir. Rejisörlüğünü yaptığı bu film-

cDiplomatik bakımından hayat saha- teruidir. Bir sene- i - Dikkat edln, aranızdan birinin İ de resimde gördüğün~ gibi giyinen meş-
sı ise, ihtiva ettiği muhtelif devletlerin, de elbise parası o- ı ayağı kaymasın. 1 bur komik eaeriııin harikulade beğenile· 
mütekabil frıtiyaclarını kavrayarnlt iyi larak verdiği para \. -·-~ ceğine inanmaktadır. 
komşu1uktan mülliem bir itimadla siya _ birçok kimseler i
seten yekdiğerine zahir olarak ve içle - için küçilk btr ser
rinden hemangi birisinin diğ~rine karşı v~t addedilecek / 

Grela Garho 
N/Jıaye! evlenlııor ! 

Londrada bir bakkala 
10.500 Türk lirası ceza düşmanca veya başkalarile birlikte ha _ miktardadır. Lon- ____ ............ _. 

reket et.miyeceğinden ve bilhassa haric dra terzileri şimdi harb yü;ı;ünden bu Ev1endi, evlenecek derken nihayet 
devletlerle sahası dahilindeki devletler - kıymetli müşterilerini kaybetmiş bulun- evleniyor... verildi! 
den herhangi birisine karşı ittifakta bu- maktadırlar. Büyük san'atkar Greta Garbo s0n za- Lond..-ada muhtekirler pek büyii.k 
lunmıyacağından emin olara1{ yaşadık - manlarda adetleırtni tamamile de~iştir- b" 'dd tl tak"b edilm ,_.._.111 G 
lan sahaya chayat sahasb denir. m:uhtac bir meseleyi dahi derhal kentli . ı· H" b" ır sı e e ı e~IA::U.lr· eçen mış ır. ıç ır yere çıkmıyan, hiç kimse · .. . . . 

Al.man mecmuası 'hayat sahasınm bu al:yhine çe_virmenin yolu~~ bulmakta ile görüşmiyen, münzevi ha •.ıtt:::n hoşla- 1eroe. buyük bır_ bakkaliye. mağazas1 
tarifini yaptıktan sonra şu hükmü veri- mustesn~ bır meharet sahıbı olarak ta - nan bu yıldız şimdi büyük l0kanta,ara konservalan tayın ve tesbıt edilmiş 
yor: nınır. Eger hayat sahagından bahseder - gitmekte, dansinglere devam t'tmektedir. l)}an fiattan fazlasına sattığınclım ceza 

- cAncak devamlı bir sulh ve serbe.:;t ken meselA Çeko - Slovakya ve Lehistan Artık Hol1ywood ga1.etecilerine sermaye mahkunesine verilir ve derhal l 0.500 
dünya ticareti sayesinde im:anlıınn ha - gibi devletlerin Almanya aleyhine mü - kalmamıştır. Çünkü onun artık hiçbir Türk lirası cezaya çarpılır! 
yat seviyelerinin yükselmesi ile temin teveccih kombinezonlara girmemeleri sırrı mevcud değildir. 
edilebilecek bu konstruktif gayr> ile İn- manasını kasdettiğini .Oyleseydi, bu sa- En aon ve en mev"'"k h b l .. Tekerrürü balin<le iki sene hapse 

. - h d - .. . . . ..,..... a er ere gore mahküm edilecektir. 
g~ ~e Fransızların 'harb gayeleri yek - a a d~- ~ugunun haki.k~tlerını ~~ş sene Greta Garbo Dr. Benjamin Gaylord 
dığenle mukayese edilecek olursa ara - evvel duşunerek Fransa ile tP.dafuı ve te Hauser ile evlenmek üzPredir 
daki derin fark anlaşılır.> cavüzi ittifakını feshetmiş olan Belçi - B d kt A- "k d · u o or, n..uıerı a a kadınları za.-* kanın '1areketini misal olarak göstermiş yıflatmak usulleri ile büyük bir şöhret 

Kurbagaya eziyet suçundan 
bir ay ,.prangabend,, lik ... 

Sözün kısası 
Tereciye teı e 
Satılırmış "'eğer 

\ E. Ekrem Talu 

tF:::::, eçen gün gazetelerde, Ameri .. 

~ kaya iki vagon Amerikan fıs .. 

tığı sattığımızı okuduğum anda duy .. 
duğum kıvanç kar~ık sevinci acaba si -
zin de içinizde duyan oldu mu, sevgili 

. okuyucularım? 
Pek gençlerinizi mazur görüyor ve is· 

tisna ediyorum. Fakat benim neslimden 
ve daha evvelki nesilden olanlar benim 
bu duygumu pek haklı bulacaklardır. 

Biz öyle zamanlar idrak P.yledik ki 
so~aıruza konan, kursağ:ıı:p.ızdan geçen, 
evunizi süsleyen, sırtınuza giyilen her 
şey yabancı ülkelerden gelirdi. 

Pirincim.izi Mısırla Hindistan, makar. 
namızı İtalya, yemeklik yağımızı ve şe
kerimizi Rusya, peynirimizi Bulgaristan, 
pamuklu mensucatunızı Fransa ve İs • 
panya, yünlülerimizi İngiltere, ipeklıle
rimiı:i Japonya, tömbekimizi İran temin 
ederdi. 

İktısadi esaretimiz bunlarla da bitmi
yordu. Saymakla tükenmiyecek olan ve 
lakin şu anda adlan dilimin ucuna gel -
miyen daha pek çok şeyler vardı ki on -
ları biz her nedense kendi :rurdumuzda, 
kendi emeğim.izle yetiştiremiyor, yetiş -
tirmeğe yanaşmıyorduk. 

Böylece, milli servetimiz azar azar 
eridi, elimizde avucumuzda nemiz var· 
sa yabancı diyarların yolunu tuttu, iflas 
edecek raddeye .ge1dik. 

Allahtan bir Mustafa Kemal z.ıhur et 
ti de, uyandık, silkindik, tozlar ve ö -
rümcekler altında kayboldnğunu zan • 
nettiğimiz cevherimiz meydan:ı çıktı. E
bedi Şefimizin verdiği hızla kendimiza 
geldik, çalıştık, çabaladık, ortaya düz 
gün, sağlam ve daima ileri gitmeğe mü.· 
said ve müstaid milli bir okonomi koy . 
duk. 

Ziraatimiz, sanayümiz, ticaretimiz şu· 
urlandı, inkişaf etti. Tarihte eşi görül 
memiş bir hamle ile o üzücu, utandırıc 
ve imha edici esaretten yarı yarıya vı 
hatta belki yandan da ziyade kurtulduk 

Amerikan fıstığı da bahsettiğim o 
eski vakitlerde, ithalat eşyarnızdan biri 
idi. O da dışarıdan gelir, uzun kış g:'ce
lerinde, mangalbaşı safası yapan kadın 
ninelerimizin ve biz o devir çocukları · 
nm vakit geçirmemize yarardı. 

Şimdi, bu mübareğin kendi toprak 
larımızda yetiştirilerek, asıl menşe mem 
leketi olan Amerikaya vagon dolu.su 
satıldığını haber alır da nasıl sevinmem? 
Atalarımız: cTcreciye tere satılmaz!> 

derlerdi. 
Meğer mis gibi satılırmış!. Ve zaman 

bu darbımeşeli de hükümden iskat et ., 
m~.. çok şükür, yarabbi, bize bugünleri 
de gösterdin! ' 

c. e'211ıun ~alu .............................................................. 
İzmir belediyereisinin fuar 

hakktndaki beyanatı 
İzmir 9 - Belediye Reisi Dr. Beh· 

çıet Uz. gazetecileri kabul ederek, ·An· 
kara ve İstanbul seyahati etrabndaı ba· 
zı izahat vermiş ve fuarın her sene ol· 
duğu gibi bu sene de 20 Ağustosta a· 
çılaca~ını söylemiştir. 

Dr. uz. sözlerine devam derek, Mil-
cHayat sahaSl> nm bu resm1 tarifini olsaydı, muhatabına belki üzerinde dü - ka7.anmıştır. 

şünülebilecek bir menu verebilirdi. Fa-
iki üç defa okuduktan sonra kendi an • Söy1 endiğine göre Temmuzda düğün 

kat bugünkü tarifi ile Almanyarun ha -
layı.şı.mızla kendi dilimize çevirelim. Al- yapılacaktır! 
manya demek ister ki: yat saha31 Almanyanın komşuları için 

bir esaret zinciridir. 
- <İngiltere gibi, Fransa gibi büyük 

sanayı· memlek tı · 1 · · 1 cHayat sahası> tabirini icarl edenin e erı yaşama { ı;ın mu ı- Al , 1 h" .... , 
tac olduklan ~am maddeleri tamamen man) a a ey ınde en buyu.:-ı:: propa - Denilebilir ki dünyanın en yaşlı tale-

Or j"nal bir talebtt 

Singapurd.a bir Çinli bir ÇUVala yüz li Şefin bu güzel eserinin onuncu yıl
aded canlı kurbağa koyarak naklevle- dönümünü en parlak bir şekilde ha • 
mek i'.lter. Vazi~t zabıtanın naza'l'l fuk- zırlama~;;: için her türlü faaliyetin sar -
katini celbeder. Herifi yakalarlar fedileceğini kaydederek fuar ziyaret -
Çuvaldaki kUrbağalardan yirmi beşi~~ ç~eri_ne g~terile~e~ kola~lıklan bil -
havasızlıktan boğuldukları ö .. 1.. dırrm'2. şehir otelinin demır maılzem2 • 

g ru ur. · · 1 d h 1 · b H~.k"m 75 kurbağı en yakın b" d sı temın o ununca ~r a ınşasına aş. verecek, yaptıkları mamul maddeleri ta- gandayı yapını~ ~lduğun~ daha g:çen - besi bir Amerikalıdır. Bu zat tam yet -
mamen alacak geniş .sömürgelere malik- lPrde ka~~~.ıştun. Bugun chayat sa - 1 miş iki yaşındadır. Bir avukattır. Sorbon 

ı ır ereve lan y d.v 1 leci" . t 
salıveroirir ~ Çinliyi bir ay pranga~ - d a_ckmagınl~ ve ılge~ 1e ~ ıyeb ınşaa mtur 

a ı a ıne ça ışı.,a~agını eyan e · 
bendliğc mahktlm eder! miştir. 

tirle Al da hasl> tabırı ıçm bulunan mananın Al - .. . . . . . r. .. manya bu devletler derece - taraf d Al . . 1 unıversıtesının Fransız medeniyetini tet- ............................................................. 
bir 51rada talebe mevkimde görmek yal- T A K V 1 M 
nız hocalara değil, diğer müdavimlere de ı:::===-============~ 

smde buy:ilk bir sanayi memlekctidjr. manya ın an manya ale~h~_ııe ya kike basrettiği kürsünün çok müdavim 
Fakat tı.am maddeyi vererek mamul =ışt prop:~~n~~a d ~aha .,..~üyuk bir bir talebesidir. Kendisi gibi karısı ve kızı 
maddeyı alacak müstemlekeden mah _ e ver ıgını ay e ecesu... 1 da ayni enc:titüye devam etmektedirler. 

garib gelmektedir. ~dur. Bu mahrumiyeti ancak kendi Ekrem U§akhgil ı Bu sebeble, bir ailenin bu üç dknünü 

omşulan tamaınlayabilirler.-» 

Bu tar~ften bir netice çıkarmak ister
sek şu hukme -.arabiliriz: 

- Almanyanın orta ve küçük" k 
1 i om -

d
VU anAsl yaset ~ iktisad sahalarında sa-

ece manya ile müna.c:ebet~ b 1 
ı BÜ .. k d u unur-
ar. yıı evletlerden digwer b" . . ırı ıle 
mı'.lnasebete girlşmel~i yasaktır. 

Bu kayıd ve şarta tAbi olan küçük ve 
crta devletlerin sayısı ile işgal ettikleri 
sahanın derinliğini yalnız Alır.anyarun 
fhtiyaclan tayin eder. 

* . Alman diplomasisi ötedenberi, tetkike 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
Komedi Fransezden seçilmiş bir heyet resmi :nahiyette 

bir seri temsil vermek üzer İstanbu1a geliyor, kendi kos
, tümlerini ve kendi dekorlarını da getiriyor. 

San'atkAr kostümlerini hangi artist odasında değiştire
cek, ve rt>jisör dekorlarını hangi sahneye yerleştirecek? Bir 
meseledir. 

. K~medi Fransezin temsilleri için Tepebaşı tiyatrosu seçil
di, tiyatromuzu 90k iyi bilen bir dostla konuşuyorduk: 

- Utanmıyacak mıyız'? diye sorduk. 

- Eğer Balkanlara, hele Sof yaya uğramamı, ol.ı;s.lardı 

faz1a sıkılmayabilirdik, fakat §imdi elbette utanacağız, ce

vabını verdi. 

İstanbul Belediye Reisini, küçük bir tiyatro yaptırtmak

tan vazgeçirmek t~ebbüsü üzerinden henb bir hafta ıeç

rniştir. 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMAI 

-Rami aaa. 
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10 Mart 

Almanyada yeniden 3 milyon 1 
kişi silah altına alındı 

'Bir Alman gazetesi, bu harbin kat'i netice verecek 
olan saatlerinin her an çalabileceğini ve hazır 

bulunmak lazım geldiğini hatırlatıyor 

Pari~ 9 (Hususi) - «Le Journalıt 1 AniJ'iff gazetesi. bu harbin kat1 n~ 
tiesı ..1.Alıo,aı1:.'L. n

1
yada yeniden ı milyon tice verecek ol.an saatlerinin her an 

n ın d.11 a tına allındığım azmak- v . • 

·tadır. Alman gazeteleri, halkı Y ık k _ çalabH~gını ve bunun için hazır bu-

1ra.rfma nizamlar.:na riayete d~et : • lunmak la7.ım geldiğini hatırlatmak -

~ ve şimdiye kadaT düşman tara- tadlT. 
im.dan hava taarruzu yapılmamasınm Berlin 9 (A.A.) - Alman orduları ti::tn so~ . da yapılmıyacağına de- baş'k.urnandanı generaıl von Brauchitsch 

İngiliz vapurlarına 
miknatısh maynlere 
karşı aletler konuldu 

Sayfa J 

Dokuz ayhk 1 S4Wı.AWC:.~ 
varidat A[E 

Gümrük varidatının bir 
miktar kabarıklık 

göstereceği tahmin ediliyor 

• Sovyeiler • Finlandiya 
miizak ere/eri 
ve Roma temas.'arı 

Londra, 9 (A.A.) - Royter ajansının Ankara, 9 (Hususi) - 1939 mali yıh-
deniz muhabiri yazıyor: nın Şubat sonu itibarile 9 aylık tahsil§t 

Yazan: Selim Ra!!Jo Emot 

Mıknatıslı maynlere karşı mu·· dafaa ı· - mı·ktarı 193 milyon 728 bm' 786 li y b - ra a a- L eningrad ve havali.sile Finlandiya kor-
çin Qeen Elisabethe konulan ve Gauss liğ olmuştur. Bazı yeni ticaret anlaşma- tezi mıntakasındaki Rus topraklarımn 
adı verilen aletten şimdiye' kadar 100 va- lan işlemeğe başladığından Mart, Nisan emniyctını temin için Sovyet Rusyanın Fin
pura konulmuş ve o zamandanberi bun- ve Mayıs aylarında gümrük varidatının landiya ile yapmak istediği anlaşma t.eqeb. 
!ardan hiçbiri maynden batmamıştır.Alet, son aylarda arzeylediği tenezzülden sıy- büsüniin menfi netice verdiği ve va.zl.yetln 
vapurun teknesini ihata eden demı·r tel- 1 ak b. "k k b k k bugünktl müessif harbe müncer olduğu ma-n ar 1r mı tar a an h göstereceği ıumrtur. Kanlı 2'ayiat pahasına olarak. 
den bir üstüvanedir. Bu tüstüvmeden e- ve 1939 varidat bütçesinde 51 milyon 875 Sovyet Rusyanın Filllandiyadan ele geçir -
lektrik cereyanı geçerek vapuru mıkna- bin lira olarak tahmin edilen bu varida- diği topraklardan sonra Sovyet Rusya ile 
tıs sahasından tecrid etmektedir. Bu ter- tın 40 milyon liraya yakın bir açıkla ka- Finbndiya arasında harbin devamına S.lv
tibatın esası bir deniz tezgahında keşfe- pammyacağı anlaşılmaktadır. Muayyen yet Rusys. bakımından esaslı bir sebeb kal. 
dilmiş ve sonradan eksperlerJe Alimler varidat membalan da muhammen ~ik- mamış oluyordu. Bu arada bir taraftan Al
t af d . . .. ~anyanın yaptığı söylenen, diğer taraftan 
ar ın an üzerinde işlenmiştir. A'et her tarı aşmak ıstıdadı gostermekte olduk- Isveçin icra etmiş olduğunda şüphe kalmı

hangi bir vapura birkaç gün içinde ko- lanndan 1939 varidat bütçesinin yckfuıu yan tavassut tekll!lerlnden sonra Sovye~ 

V k
• 11 h nulabi1mektedir. Alete mıknatıs seyale- olan 261 milyon 110 bin liranın nihayet Rusya İaveç kanallle Finlandiyaya bir ta.e "'} 1 er eye ti leri vahidi olan Gauss ismi verilmiştir. azametli bir açık göstermeden tatbikinin kını snlh şartları blldirdl. Bu şartların he. 

etmedigmı kaydeylemektedir!er. garb ceph€sini teftiş etmiştir. 

Garb cephesinde 
çarpışmalar 

---- tamamlanacağı kanaati hakim olm.ağa yeti umumiyesi malüm olmamakla beraber 

du
•• t J d W.I' {/ d •• ba 1 Finlandlyadarı Vlborg şehri de dahil, Ka -n op an l W e S un Ş amıştır. relya berzahını, Finlandiya körfezinin met.. 

Ankara, 9 (A.A.) - İC!"a Vekilleri He- Leh Başvekı•[ı• A •k d 1 • El 1 • haline ve civarına hak.im adaları ve daha Pa~ 9 (A:~·> - 9 Mart akıam teblitf: 
Bugun, muteaddid düşman devriye 

"°vvetleri hezimete uğratılmııtır. Birkaç 
~ aldık. Tayyare faaliyeti bir tazayüd 
ptermi§tir. 

mert a a 'I en erın bazı hudud tashihatı ısteaığı anlaşılıyor. 
yeti bugün saat 10 da Başveki! Dr. Refik • n Şimdlye kadar Finlandiyanın bu tekli!e ne 
Saydamın riyaaeti altında toplanmıJ ve l/ •• •• f •• f 1 k d 1 cevab verdiği malfun değilse de henüz ıtat'l 
saat 12.30 a kadar müzakelerine devam e goruş . u e a etze e ere bir redle mukabele etmemiş olduğunu mü etmiştir. Paris 9 - Sumner Wells. bu sabah zakcr~ Te temaslann devamından anlıyo : 

Hitler bugun bil
nutuk söyliyecek 

M·ıı" M d f saat IO da Paul Reynaud ile görüşmüş yeni yardımları r~undan evvel Finlandiya tarafından 1k1 
J l Ü a 3 a tür. Uzun süren bu mülakatı mütea - tarar ıı;ın şereru sayılabllecek şartları der_ 

kıb Reyn~ud. misafiri yemeğe alıkoy- Vaşingt.on, 9 (A.A.) - Ahepa rıamın- piş etmek şartlle derhal sulh müzakere.>ine 

Be~~· 9 ~.Hususi) - Hitler yarın, or
rdu gtinu ~~n~ebetile harb müzesindıe 
~nutuk soylıyecektir. 

BaşmÜsteşarJıg"' I muştur. Wells. bilahare Paristeki Bre- daki Amerikan - Elen cemiyetinin reisi başlan'1b1leceğine dalma yapılan müracaat
zilya ve Arjantin sefirlerile görüşmüş beraberinde bir heyet olduğu halde Tür.. Jarı S'>vyet Rusyanın uzun zaman cevabsıs 

Ankara, 9 (Husus~) - MilJ.ı' ıur~dafaa "wl d d Leh f ta · kiye büyu"k elçiliğine gı·derck pek ziya- bıraktıktan sonra bugün, İsveçln tekl1tı lle ı mu. ve og e en sonra a se are nesın- anla~maya rıza göstermesi 1k1 suretle ızab 

Başmüsteşarlığına vekaletinde bulunan de ba ~vekil Ziımrs:kiyi ziya!t-et etn~~ - de müteessir oldukları Anadolu zelzele- olunabilir: 
Harita Umum Müdürü Tümgeneral Se- tir. Wells. ayrıca Leh hariciye nazm sinden dolayı toplanan 2000 dolar tevdi ı - Sovyet Rusya almak istediğini aımış.. 
dad asaleten tayin edilmiştir. Harita u- Zaleskiye de mülaıki olmuştur. etmiş ve kabulünü rica eylemiştir. tır. Dil!er istediklerinin de verilmesi şartlls 

Misafir haYa 
generalleri 

mum l\1tidürlüğüne de Tümgeneral Hak- - -- Anadolu ajansının notu: beyhude malzeme. ve insan ısrafını muclb 
kı Muradın tayini kararlaşmıştır. ı• • d f d k olan harbe devamı faydasız görmektedir. -------___ Zffi~f e lll ) Yaptığımız tahkikata göre, Amerikan- 2 - Müttefiklerin b~ka bir noktadan " 

B k 
•ı · Elen cemiyetinin bu hareketi hükumeti- belk! de Finlandiya cephesinde bir müda 

aşve l 'ln bu·· yu··kıu·· g"' u·· nde mizce tahassüs ve memnuniyetle karşı- bale('le bulunmaları ihtimaline binaen biran· 
(Ba§tarafı ı inci ~ayfa:da) Willi G S M. h s h lanmış ve cemiyete telgrafla teşekkür evvı>l Sovyet kuvvetlerini tensik ve mulı:abe-

ı am . · ıtc ell He Fransanın f • d } d leye h bi hal ti ı: k. e qa a l o u yag"' 1 edilmiştir. azır r e ge rmek Lstemekten 
._.ar ı Akdeniz hava kuvvetleri kuman- ~ mütevelllddir. 
d~nı General Jauneaud ve maiyetleri er- Ankara 9 (Husus~) - B~vekll Dr. İzmir 9 (A.A.) - Dünkü müthiş lngilizferle ltalyanlar anJas, tılar Kanaatimce bu faraziyenin her ikisi de 
kanı bu . sabah Toros ekspresiJe Ankara- Refı· k Saydarrı zelzele mıntakasına h"- f k manbka uyr,un görünmektedir. Fllvald n- ırtma ~ şama doğru sükunet bulmu~- Sovyetıer. Finlandiyada Len!ngrad ve 
r.a ge:~ışler ve üç milletin milli renkle- ı·eketi. güniinü P~arte~iye tehir etmiş tur. Körfez vapurlan seferlerine baş - (Baştarafı 1 

inci sayfada) hlnterl:ındını temin edebilecek mtıdafaa 
rıle suslenmiş bulunan Ankara garında tir. D<."!şvekil merl<ur mıntakanın her lamı~]ar. hareket için fırtınanın dm _ lord Ha lif aks ile İtalyan büyük el~isi mev;;!Jerinl eld~ etmişlerdir. Bundan sonra 
~:;:ı ';;"claiaa. genel kumandanı Korge- tara!•nı zivare! ederek tetkiklerde bu- mesini bekli ven vapurlar da yola çık- Bastiyanini arasındaı cereyan eden sa- harbe dev~m ıu,umsuzdur. Oedye kalan aı-

Tümgu:~ıaKılkı H~.ş g~zRgeneül kumanda- 1unarnk1ır~ Kendisine Zirant Vekili ınışlarC!ır. ~ce. yağmurlu geçmiş. sa- mim1 müUkatı müteakıb. İtalyaya Jt - !:~ ~~~:Y·~n~~linnceafızbumnü~daa. hhe:lrşiey~e~.ft~v. -
111 usnu ıza nsal hava M · h 1 .. q Al k.. ·· ·· ·hm· fı h le a e..~ nı '"""'er. müşaviri Tuabay C ıaı y ' .. uhlıs Erkmen ile Sıhhat Vekaleti bah saat 6,30 da fındık cesamellnde a e"'ı en man omuru ı a a - memck mümkün değildir. Almany:ının na : 
teıan Tu~b;y y he R aka!: hava mus- müste;an Dr. Asını refakat eyliyecek- şiddetli bir dolu yağmış ve 5 dakika kında bir a·nlaşınaya varılmıştır. ,.rınd•. d•valorı bir, iki ayda btttrlleblle- ' 
Hilmi Orav M a kya azı Billan, Alba~ tir. kadar devam etmiştir. Dün. fırtına es- Bu anlaşma mucibince İtalya art.k cek Finlandiya gibi küçük ku"'•etıerle SoY-
Somdemir .il ~ez Kumandanı ~ı Başvekilin ziyafeti na6mda birçok vaık'alar olmuştur. Bu deniz yolile Almanyadan kömür ithal yet Rusvanın uzun boylu u~ra~ması, bu kuv. 
edilmiş bu'u e dm~darlıklarma tayın Ankara 9 (A.A.) - Başvekil Doktor anrdn belediyenin merkez garajı önün- etrr.iyecektir. Buna mukabil İngiltere ;~~~ ~pranrnası de~_ektlr. Halbuki, bu va-

. nan enız kurmay binbaşı R r· . d Al ı.·· .. .. ··kı·· 1 k t k"f arşısında mutteflklerln kuvvetleri 
Aziz Ulusan hava b. b S . e ık Saydam Rockefeller müessesesi - de otobüs bekliyen 2 ıkişiden biri o ci- e. man 'J\omuru yu u 

0 
ara· ev 

1 

sapımı.ğlarn durmaktadır İcab ederse U<>rt 
' ın aşı eyfı Alok ve · Tü k" ·· . . d tt'ğ" 13 İt 1 · ·ı b 1 ·· d Fi · ~ -kurmay yüzbası T kin nın r ıye mumessıli olup bu defa var a bulunan bil' inşaat barakasının e ı ı a yan gemısı e un arın mu- e n davası tekrar ele alınablllr Yeter k1 

ilZ ve İngiliz büyük.e 
1 
~1.nbu~nu, Fran- memleketine gidecek olan Doktor Col _ uc9n d:ınuının çarpın.asile ifade vere _ sadere ohman hamulelerini iade ede - esas mesele halledllebilsin. Uzun ~aman ıs-

. e çı ıklerı kara ha- r f' An d 
1 

k . _ . ~. kt' tinkıH halinde kaldıktan sonra So t R 
va ve ~enız alaşemiliterlerile bu el~ilik- ıns ıere ın~ a o u. lfibunde bir zi - mıyecek derecede ağır yaralanını.ı ve oe m • yanın Finlandiya ne anlaşmak ~mesıus: 
ler erkanı tarafından seıamıa !ardır. y:f~~ ven:nıştir. Bu zıyafette Amerika hastan~ye kaldırılmıştır. Bu yaralı, e- -~yr!_ca .. Roterdamda. bu!~an .~a - nln sır ve hikmetini ancak bu suretle izah 

Başta mızıka oldugu~ h 
1
d nmışb' b .. 

1 
.. k buyuk elçısi B. Mac Marray ile Hariciye ~ıisen dün sabah hastaneden ,..,,ı.........,~ mur yuklu İtahran gemılerımn muru - edeb!lmek mümkündür. Kaldı k1 bu arada 

a , e ır o u V k T S "1 'r""' ... ....,. • , tısker muhterem generali . . h e ı ı araco5 u, Sıhhiye Vekili Hu1lı - huJunuvordu. n.ına• ı:lfl son defa olarak müsaade edi- Almtın hariciye nazırının Romaya yaptığı 
tıramı ifa eylemiş ve m ~e ;asımeı ~ - ı si A1A.taş ve diğer bazı zevat hazır bu- :~ lecektir. seyahati de bu işle büsbütün alakasız sana· 
giliz ve Türk milli m ızı a ransız, in- ı 1unmı• c.-l <ırdır. Son hudud ha~ dı·ses·ı İtalY. a vapurlarına kömlir yu"kle- mayız .. ttalyaya sevkedllen Alman kOmilrle-
Mu'hterem misaii 

1 

. a~şlarını çalmıştır. rinln Ing111zler tarafından amburıroya tft.bl 
.. . r erınuz bu merasimi B memeleri emredildi tutulması, buıdin, İtalyayı, mllttcflklere kar. 

muteakıb tertış eyledikleri ihtiram kıt'a- eroama OVaSIDI Bulgar tayyaresinin şı kan bır iğbirar oıgunluğu ıçınde bırak -sını merhab~ asker diye selamiamı lar • • Amsterdam 9 (A.A.) - Henüz Rot- malrtaı'!ır. Bu teessürü bir parça tahrlk et-
ve asker csagoh diye mukabelede b ış - sular bastı iadesını Sof ya matbuatı terdam limanında buluna.n 4 İtalyan mek tııydası~ o1amıyaca~ı _glbi Sovyet Rus -muştur. u un .. k l k 1 d ] vapuru. Alınan kömürü yüklem-eğe de- ya - Fin müzakereleri muna.sebetlle ttalya-

1 

Sir \Vılliam G. s. Mit ' İzmir, 9 (A.A.) - Evvelki günkü fır- ŞU ran a arşı a 1 ar vam etmemeleri için emir almışlardır. ya bazı telkinler yapmak da mümkiln sa -
ral Jauneau<l ve mai ~e.11 ve Gene- tınadan Bergama köylerinde bir ok am , Sofya .9 (A.1:-.) - Bulgar - Rumen yılmış olabilir. ister te!;ebbüsü Roma cani -
h . d . 

1 
_Yetlerı ıkametlerine ·ığacı d v "lm' f 

7 
M g ç. J vre Bulgar - Türk hududlarında ç. ıkan B b dd l ] binden, tsterse Almanya tarafından gelstn. 

' ususı aıre er .tahsıs edilmiş bulunan . . e rı ış ır. artta yagan şıd- son hf!diselerin dostane bir tarzda hal- ay ur a ze ze e zaman zaman bu lki devlet arasında yapıl -
i\nkarapalasa gılınek ÜZeTe garda detlı yağmurlar Bakırçayı ile Ilıca, Sa- J a·ı . lm b h mı~ olan temaslar dalma mühim hlldlseler 

k b d 
n av- D 1i1 

1 
ı e ı mış o asını mevzuu a s eden Bayburd, 9 (A.A.) - Bu sabah 5 ve rılır en ura a toplanmış hal' t · rıca ve eve er çay arının taşırmış ve do~ı1nnu~ur. Bu vazlvetı de gözönllne ge • 

dan içten t ezahüratla sclaınl~n~ı a~afm- ovayı kamilen sular kaplamıştır. Bu tuğ- Bulga.r ma~_bı:atı bu ~~u-:ı~ Run:;n f'i.38 de burada orta şiddette iki zelzele tlrecek olursa şimall Avrupadakt slya.!f. tay. 
şlardır. van yüzünden Turhanlı nahiyesinin Ka- ve Ttırk hükiimetlennm ıttıhaz ettıte - olmuştur. Hasar yoktur. (Devamı 9 uncu sayfada) 

(A.A.) 1 d k.. z 1eri hatt• hareketten dolayı derin bir -··················· ................................................................................................... _ _.. 

Ankara, 9 (A.A.) - lngiltercnin Or- ı ov, anos, Bulgec. Doğancn, Sığırlar, ·. . . ta~ark hava kuvvetleri kum d ve Dağızhan köylerini tamamen sular memnunıyet ızhar etmekte ve bılhaıc;sa Saba.chtan Sacaha 
~ an anı Or- B Ig t!a ·1 ri · ta · · 

general Sir William G. S. Mitchelle ile sarmış ve buralarla muvasala kesilmiş- d u h alr yybe&trecbı eknı Tv: k YYhük_ar;cıyı 
Fransanın Şarki Akdeniz h , k tir. Bergama - Turhanlı yolu da tama- er a ser s ıra an ur ume
leri kumandanı General Jau:'a uvvet- men rnlar altındadır. Mahsur köylere 1 inin hattı hareketini şükranla karşı -
ne bugün Ankarapalasta Gen:ıauKşerefi- yardım için tedbir alınmıştır. lamı:ıktadır. urmay . . ---------
Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak tarafın- , Izmır, 9 {A.A.) - Bergamada evvelki Bir çocuk sinema makinesi 

yapmak iç:n terkos saati çaldı dan bir öğle ziyafeti verilmiştir. 1 g~ce s~at. bir buçukta iki sanıye süren 
Ziyafette muhterem roisafirıer ile ma- ' .;;ıddeth bır zelzele olmuştur. Hasar yok-

iyetleri erkanı, Milli Müdafaa VPkili Ge- tur. 
neral Naci Tınaz, Genel Kurmay ikinci Mo'et:?fun 50 nci y1 dönOmU reisi Orgeneral Asım Günrhiz, ÜçüncU 
Ordu Müfettişi Orgeneral Kazım Orbay, Moskova, 9 (A.A.) - Sovyctler Birli
Amiral Ş. Okan, İngiliz b:h·ük elçisi ği icra komiserleri heyeti reisi ve hari
~n.atchbul Hugcsscn, Fransı 7. büyük el- ı ciye komiseri M_olotof bugün doğumu
çısı Rene Massigli ile bu elçi1ikler kara, ııı 50 inci yıldönümünü kutlulamak
hava ve deniz ateşeleri, Milli Müdafaa tadır. 
Müsteşarları, hava müdafaa ı.Jenel ko-k ~=========='======== 

t'• uvv tl . k mutanı K orgeneral Hüsnü Kılkış, gaz 

1 

Willi e erı uman~anlan o:general Sir 
genel komutanı Tümgeneral Hümü Rıza J am G. S. Mıtchelle ıh> General 

Ü 
auneauv "Wl d ·· 

nsal, hava müsteşarı Tug~bay Celal Ya- 1. . . og e en · once refakatlerinde 
" ngılız ve Frans b .. "k l ·ı · 

kal, hava muşaviri Yahya Razi Biltan ve h ld . . ız uyu e çı erı olduğu 
M 11

• 11,ır-d f a e Harıcıye VekT ş•:1r " S ğl i ı ıu a aa ve Genel Kurmay ileri nu Milli .. ı ı ......,.ru araco u-
gelenleri hazır bulunmuşlardır. ' Mudafaa Vekili General Naci z· l Tmazı ve Genel Kurmay Başkanı Mare-

ıyaret er şal Fevzi Çakmağı ve ikinci rei!l. urgene-
Ankar a, 9 (A.A.) - Bugün şehrimize ral Asım Günd·· ·· akaml ~ · · ı · · uzu m arında zıyaret 

ıelmış olan ngilız ve Fransız şark hava etmişlerdir. 

ı ı:saştarafı 1 inci sayfada) 
sunun bostanına girerek, terkos saatini 
çalınış ve firar etmiştir. 

Ertesi günü mesele meydana çıkmış 

ve suçlu çocuk yakalanarak, adliyeye 
teslim edilm.i§tir. 

Müddeiumumilik, Hilmiyi sorgusu ya
pılmak üzere Sultanahmed birinci sulh 
ceza mahkemesine sevketmiştir. Hilmi, 
duruşmas.nda, şunları söylemiştir: 

- Bay M.kim, herkes bilmez amma, 
terkos saatinden mükemmel -.;inema ma-
kine.si yapılır. Ben de, bu saati sine
ma makinesi yapmak için çaldım. '.Mak
sadım, mahalledeki arkadaşları toplıya
rak, onlara sinema oynatmaktı. 

Hakim, şahidlerin celbi için sinema 
meraklısı hırsız çocuğun duruşmasını 
bir başka .güne bırakmıştır. 

• iki rahmetten biri 
Askeri ve siyasi hadiselerin manzarası değişmiye başladı. Ya civcivli bir harb 

olacak veyahud umulmadık sebebler,e sulh yapılacak, Umulmadık sebebler aklıma 
gehniyen şeyler değildir. Fakat her akla g-eleon şeyin doğru çıkması lazım gel
mez. Mescıa. taarruz etmlyen ve t.aarrumn neticesinden em.in olmıyan Almany:ının 
mevcud kuvntini elden çıkarıp bfüıbiitün desteksiz kalması ibtlmaJ.ini aklına ge
tirmesi daha ehven şartlarla sulhe ya~şmı\Sını temin edebilir. Fakat bir muharib 
ve mes"ui devlet adamının baricdekıler gJlıl döşüruniyeceli malümdur. İddia me•. 
Jtilndeki her ı;alihiyetin kendine ıöre güvendlti noktalar vardır. Onun için vaz\. 
yeti uzaktan görüp söz söylemek ukalalık otur. Yalnız .c>yle bir tahlil yapılabiJrı 

« _ Aimanyanın denizaltı ve torpil .,i.lıllılarile düşmanlarma esaslı zarar vere
mediği bu silahların en bol kuLanıldığı beış ay içinde belli oldu. :\ıüttefikterin 
dünya ne alakaları kesilemedi. Halbuki müttefiklerin Alman lhrac mallarına 
koydukları ablukanın gittikçe müessir oldu~u görülüyor. Seksen beş milyon Jnsa_ 
na beslemek mecburiyetinde olan Almanya mal ihrac edip döviz alamadıtı için 
deniz ablukası haricinde kalan memleketl"!rle de alışveriş edemiyor. Harb başla
dığı zaman bitaraf Umanlara sıtınan üç yüze yakın Alman ticaret gemisi Uman 
ücretlerinden kurttfmak için gizlice Almanyaya kacmı:ra mecbur oldul•la.rı nald• 
bunlardan ancak ikisi dönebildi. Geri kal:lnların blı- ~smı yakalandı, bir klSID1 

intUıar etti. 
Biitiin bu hadiseler harb bilançosnnun Almanya hesabına zarar kaydedllmiştlr. 

Almanya için müttefiklere karşı tahrik ediler.ek barb ıbaricl bir kuvvet hatıra ge
lemll'L. Çünkü mukadderatını Alman talihine ba~ ıyacak bir devlet onun bugün 
maruz kaldığı tazyiki evvelden kabııl etmiş demektir. 
Şu halde Almanya içm artık müsbet ve kat'i karar ve hareket zamam relm.lştir. 

Ba karar da 1a. müsbet sulh ya clvchti harb kararı olabilir. 

~ıul.a.,. Ca.l.ıJ 
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( Şehir Haberleri 
Elektrik fabrikasma konulan yeni 1 

kazanlann tecrübeleri yapıllyor 
1100 000 k • • Dahiliye VekAleti 1940 belediye bütçe
• • liraya malolan tesisat fabrikanın ta atinı lerinin ne şekilde hazırlanması lazım gel-

70.000 kiloyata çıkaracak diğini tesbit etmiş ve alakadarlara bildir-
-------,~ miştir. Buna göre bütçelerin tudikini 

lfart 10 

Suçlulardan mektebli genç eroin işini karlı gördüğün· 
den mecburen bu işe başladığını söyledi 

Elektrik ı:aaruinin, Silihtar fabrika- Kazanların aıkleti takriben 2200 ton müteakıb münaka!elere başhyarak sene Bir müdde* eneı Befltt&fta bir •oln fab ae, tttabm mftterc1ml ııitfrl tabU h ki .. 
a ı.tJbsalini ıeni§letmek, yeni ihtiyaçla- «>hıp betGn temel, bina, kömür silolan ıu sonuna kadar devam etmesi bütçelerin rıtuı basılınıt n fabrit&Jl bir l1Ben1n 10 rmda dava ikame e~ceğlz. ve a a 
,. cevab verel>ilecek hale koymak üzere ve buhar borulan, elektrik ve kömür hüviyetini değiştirdiğinden, isabetsiz uncu .smıfıııda *-!ebe olan ~dl ilminde bir e· tb d 'b 
.. tlrttili iki kazan faaliyete geçmek üze- ukll afbl diğer muhtelü tesisatla bera- tahminlere istinad eden münakalelerden genclr. idare ftt.lli, fabrikayı tuf.s etmek ır ma uat avası eraetle 
~'- K ___ , "bel . ..._, _ ..... , ~ takriben 6000 ı~ b lm k .. 1 k · b- 1 . h 1 için İbrahim adında 1alr dostunun da Şadl,. l" I d• 
nıuu-. a~uarın :ı.sınma tecrıJ erı ya- -r 11WU.8w uuU U UŞ- çe ını ece Ve UtÇe enn azır anmasın- '1e para VerdJll ani ılmıftır. Her iki auçl 08 IC8 80 1 
palmaktadır ki ltu tecrübelerın bir ay ka- tur. Kaan daireli için 1000 metre mu- da ilerisi daima gözönünde l:>ulundunıla- da, kaçakçılıt stıerıı': batan aaUJııe a lnc~ F1kr t Onat al• 
Ur IDrmem w ~eni kazanların önümiız- rabba at!ımda ve 4 metre irtifamda be- caktır. Sene içinde yalnız müstacel ve ceza mahkemeatne vvllent, teTklf edll - ı.- e1dd1~-n Yaf n mftnaaebeWe Ye ha-

. . . .. . -ret -.ue eni Sabah ıazeteaı aa.h1bl deki Nilan icinde J.StiNale bs§laması mu- ıonarme husust tekilde bir temel yapıl- fevkaliide 'hallerde münakalefor yapı1a- mtşlerdi. Cemal tıın 
brrerdir. llll§tır. Tmıelin tıaerine inf8 edilen bina- bilecektir. Daimi mahiyet arzeden kanu- Suçlulann mahatemtierlne başlaıımıt, ta- e Saracollu tarafından, Tan ıa • 

1138 senmi Temmuzunda E1ektrik Şir- nın cephlılli 32 metre tıulünde olup derin- nt hisselerle yardımlar muhakkr.k bütçe- ltbe Şadi mahkemedelES aorgusunda, funla- zetest •bibi ve MtriJ'at müdtırtt Halli 
keti lstanbW. Elektrik İ§leri Umum M11- Qi 20 metre ve irtifaı lfi metredir. Bina- lere konulacaktır. n anlntm)ftır: tlnler Lfttft Vi! muharrir Sabiha Zekeriya aleyh • 

dilrHllfine devredilirken, Silihtar fabrl- nın üst kısmında kazan~ann 48 saatlik Belediyeler bütçelerin ihzarında maaş aracı!~~a=an:!~~ d:ed~ lerine aeııan dava, ullye e ncı cemda, dtlD 
kHIDın tak.atı tdrbin generatör bakı~ kömür lıtiyacına tekabül eden 600 ton ve ücretlere umum varidat bütçesinin vam edt:-mlyordum. Nill& et eroin ınıaıCv; netıcelenmiftlr. 
ön takriben '10000 kilovat olmasına mu- kömilrl istiab edebilen silolar vardır. ancak yüzde 30 unu tahsis edebilecek- tlcarett çct tlrh oldutu1ı~, mecburen, bu ıa:ıı::tl:: S::!r ~~ve suçlu-
bbil mevc:M kazan takatı yalnız 40000 Geçea Şubat 939 ortasında hafriyata }erdir. ite b:ışıadım. . ................................................ : ........ _ 
Jdlont olup kmlardan ancak 25000 kilo- haıiaDDUfh. Fabrika için yüksek yük Bir ıene evve 1ki tahsil At yektin1an el- Su~ıu İbratıım de, ifadesinde b&dJ.ieyJ 
ntlık kısmı modem f kazan ve müteba- mev.limiain baflanııa olan BlTincite§l"in 11 bin liradan fazla olan bel0 diye bütçe- aklamıyant, nçunu ıtrar etm1'Ur. 
ki 1:5000 kilovatlık kıamı da eski tipt., ayı .sommda montaj i§leri bitırilip tesi- lerine, Beden Terbiyesi ile Merkez Ban- Muhakeme, 1&bidlerlıı otlb ve dlnlenme -
alçak tazyikli Mıhar verebilen 8 adM atın çaı.nala Mfhyabileceli kuvvetle kası evrakı nakdiye itfa karşıhğı olarak ıert tçtn, batta bir ıüne bırakılmlftlr. 

Marmara sineması 
dun açıldı 

kGçlt Jı:azawlan mütefekkildi. lmid edilmekte lıM, l'akat ba§lıyan harb kanununa tevfikan tahsisat konulacak- Yeni çıkan Afrod·t kitabı 
lebrin elektrik ihtiyacı artmakta de- clolayWJe kazan w IM>ru aluamından ba- tır. · f lk"k dT Geçenlerde açılacağını yazdıiıJıım 

nm ettiğinden kazan tesisatının emniyet zı1arınıa te.limata pcikmiştir ve~ Jilı- 1940 mali yılı bütçelerinde memur ve 8 1 B 1 IJOr Marmara sineması, dünkü Cumartesi gü-
M.kımındaa Jdf1 plmediği görülerek den infut ve montaj ifleri ancak Şubat daimJ ücretlilere aid maa§ ve ücret kad- Afrodit daft81 hakkında Terilen mahke. nü hükU.met erkAnı, matbuat mümessil• 
ICi00()..3()000 kilovat takat temln t>cabilen 140 ba§mda bitmiftir. rolannda' değişiklik yapı1dığı takdirde me kararı hıenös mahlwnet teJD1bıot tıet - leri, sinemacılar ve güzide bir davetli 
7mi bir k._ dairesinin Acilen t8lbl Yap.J• ke§iflen aazaran yeni kazan bunun sebeblerl izah olunacaktır. Uç se- kit edllmedlll, tasdik Tey& natzoıunma.ıı~ı kalabalığı huzurunda açılmıştır. 

" . . halde, bir diler kitabcı daha ayni eae.rl . . 
kararlqtırılmlfb. tesisatuua bütıün maarifi 1.100.000 lira- nelik tahailit miktarı nazarı ıtıbara alı- aıeıA.cele tercflme ettlreret, piyua,a oıkar Sınema binası fevkalide güzel, kon -

Ymı1i Jruıwlaeak kaun dairesine • ya balil •lacaktır. narak varidat bulmak için hayaıt tah- ml.§tır. • torlu ve tam ~e sinema tekniğine 
lllOdem talUatla mücehhez ve beheri •- Bu tesisatın ikmalt üzerine SiHhtar minlerden çekinilecektir. Bir aabah ıetwmız, dtntil aaJISl.1l.d&, ga. göre yapılmıştır, o kadar ki Avrupa ve 
atte 82 ton, 42 atmosfer tazyik ve 4:50 de- 1a11trala tlrbin, ıeneratör ve kazan ba- zete mtıvezll oocuklana dahi ellerinde 11& - Amerika sinema1arile hemayar 88yıla-
nmi hararette, buhar veren ilü kazan Junund• '10000 Jdlnat takatinde tema- Den(z l!tfl'rl: tııan bu :venı cAfrodlıtı tabının, mildde1u- bilir. 

.. . . mumlllkçe tettit edilerek, müstehcen ıörll.. Is . 
kuruJmuı ..nautb göriilmü§ttlr. ta malik Oılmu§tur. 1~ kısımlar eeerden tılıaıtldıktıan sonra, tanbul cihetınin iyi bir sinemaya 

-----------------------------~u~M~li~~M~~ın ~~~-~~~~~~~~~~ik~~~ms~d~~~ Bir hafta içinde mUhlm Bir yolcu vapurun edecek ta 1dl. lılann, Marmara sinemasının açılınasile 
miktarda ithallt köprUve geç Münakalat Vekili Ali Çetinkayanın !3u ciheti, bi.r muharrf.rimlz müddeıwuu- şikayetlerine nihayet verecekleri mu-

ı bugün veya yarın Ankaradan şehrimi- mıde!l sorm1J.1, Hikmet <>ııat ou beyanatta hakkalttır. Son Posta, hiç şüphe yok ki 

--yası geldi yanaşmasına kızdı :ae geJmesi beklenmektedir. bulun:;;wıy~ur~ , i ft~• il.he- ••t b lstanbulun boşluklanndan birini doldu-
-.,. V k"l ....,.ı...; ..... "zd b:-'-- .. k l ey n ... ı 70.~ .... ~ a an - İs 

Jılart iptfdi•ndan düne ~.adar phri- Din llıifp'ünb Kac1UöJ iskeletinde e ~. • ~.u.uuı e ~-A<tç ~n a. a- ~k bugün memu ıvetlnıfr.e gönderllmlş ve r~cak ve tan1>1;1I semtini ~dır~cak 
..._ . at d uhta ldulu aonu IMlhkeme,. iDMkal eden garib Wr rak Munakallt VekAletıne baglı daı - suratıe tettiklM geı:llm!şUr. Müstehcen m!l- o an Marmara ımeı:nasına aıuvaffakıyet-
w Z::U Y:ı:ı=l•r ~. lıak&Nt Wdisui ~. rel~rde tetkiklerde bulu~~aktır. Ali hlyettekt kmmlar, ta:J'ff lEitabda ancud ı. ler diler. 

o.len ..n.r ananda 1,0ft,000 Jdle Oa ...._ .,._ ... Kadıköyünden na- Çetinkaya bu arada Hali~te yanılac<l k ...._ •• _ _. 
petrol 200 w. kilo benzin vardır ve :a. reket eden Burps ftPun1 kepru,e ,el- olan yeni tersane ili U.ze~e ~ m~- • Bugun SA K A R Y A sinemasında ._ __ .._ 
~dan plmiftir. mif, fakat akınbDm fazlalılından iskele- gu1 oJacs~tır. lstanbuldt1 ılk defa ve nev'inde Aşk ... Zarafet. .. Kahkaha ... 

-.:.ı..ı..a1atıa L..ı-.- .3 .. __ ,_'"ür,_ a yekta bır mm Zor'a G''zeıı·ık Bundan 1Mıfta Malayadan 10 bin kilo Je .ww.--• "9K-- .... -= .ı.w Y - Eğlence yerlerinin tarife şekilleri Cüc lerjn ' u 
blay, Hindlltudın 30,250 bot çuval w ııapbilm..,ir. · değişmlyeeek c 

• Wn kilo pallık kanaviçe, Hindlsta Bu WMda ,.-.ıar ~da bul\ınan Lokanta. bitahane ve emsali ~len- Kcrkunc Şehri Olmaz 
w 8eylAııdaıa ıa bbı kilo çay, Zengibar Ahmet C.Wettiıl aduıd.a biri ~ geç 7a- ce yerlE>rinin tarifeleri dört Jr , ,a av- Loretta Youıg • Warner 
ft Hindiırtandan 30 bin kilo karabiber, B8JID&1a fena halele sinfrlenınış olaeak 1 1_t Beled. bu 1.. tatbl. Tamamen ouce!er tarafından oy- B..ıxter ve Cesar Romero'un 

. .. Jrl· iıbl.,. Çlkar pkmaz vapurun lıilva- n aca•11ı. ı." " ıye. usu un - DBnmış tevka!ade macera filmi Frantıızca sözltı 
Çinden 5 ilin kilo tarçın, Hmai.ltandaa ~ ıı.W:k tana Jaitaben· katta muşküllt çUacağını hesablı - Eğleııdmcı ve f8Jd.Dl lıaJNt En son ve en bOytık: muvaffülyeUeri 
D bin kilo "!: deri,d Zengıbi:~anl ~-~ c- Be ad'!ı_ Mademki ~apur yanq- yarak ~evcud şeklin tdamesimt karar 1111.veten: IST ANBUL TORKIYENtN lNCfSf DIR. 2 kısımlıt TOrkçe fzahatb 
kilo kobra, .,.dan an 5 n a.ı 0 :&aına '--ilmi di k ptan 1 vermiştir. ııe muaikili fılm ve Yeni Poks Jıımal hftvadislerl _.... ___ ,, 
arabi, HindWandan 3855 kilo hindiatalı tırmalmıl "" ycınun. ne ye a o - .. 

eevt.I ve :S.U.ariatandan 15,300 kilo hay- d~, bıl17le kaptaalık mı olur, be cahil ,1---------------------------••••••••İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~ 
Yal tutkal lmiftir herifi .. • diye balJnnala Ye bazı baka- ::o,EVİ.,•Ll ve D LBER tsP ANYOL YR.D~ZI 

.. • retamia l&ler aarfeıtzneğe baolamıftır. imperlo A.rgentlna 
Dan de limanımıza gelen İtalyan Do. Bu ,cırilltü ve hakaret bir müddet de-

tor -.apurlle elektrik malzemesi, zımı-- vam •tmitt iskeleye yüzlerce lılllk top- nın en ıon yarııttı~ bQyQk bır ıtşkın romanı 

n, makine abamı, lastik ~a, kilıd, lanınıt w nfh~ bAdiae polile a&kaeyle- .& ..,. S 'll!m 
ldmye'Vt eea, demir eşya, kencL'T mena- miştir. A .... 
eat, boya ft wrnik, pamuk menmcat, Kaptan bu nntrll yolcudan davacı ol- 9 

otomobil ıbti.ıw Amerikan 5-dıa- GOiler kamd~OI dekor - LQks ye ihtişam dolu sahneler -
oun eşya, 6'"' muş, vazife halinde hakarete uı; .. - ..... - Kızpn fGllerın 9ftlrlı hayatı - DOoya destan ve efianelerine 
Bbıennet npurile kimyevi ecza ve Ru- dan Wıtale Ahmed Celllettin hakkında karıvan Ahralann korkunç sırl rı - 10,000 !erce figtıran -
mm Bearabya vapurile otomobil gel- Sultanahmed su1ı ceza mahkemesine 8mlAllis bir temıil heyeti - Herkesi coşturan orlJmal Arab 
llliftfr. müracaat etmiftlr. haTalan 'fe rakısları - Memleketf mtztn şarkı Te gazelleri ••• 

Bu hafta mllhim ithalAt efYası gelmP- Yolcll ile kaptan arasındaki bu dava- Bagla 
il piyasada 'll!Mıim bir aeniflik husule ya yakında Sultanahmed sulh ceza mah- T A K S ı• M S Q M E A 
ptirmi§tir. kemesinde başlanacaktır. 

Miltef rrrllı: Ask,rllk işleri: 
Sinemuında Sinemannda 

Ttlrtoe ıozuı 'H TOrkçe prkıh Ttırkoe ıoıın v<l ~panyolca 
prklh. Bu ftlm ayni zam1nda IZMIR,d• T AIY YARI! 

313 336 doğum) lhtl t •....ı.---Jer linemasında g6sterilme.lrtedir. 
Darü1 .... -· menfaatine bir 1..-Je : u ya ·~ B .... _ - ugtın ıaat 1 ı de tenzilata matine 

verilecek çaimbyor ~=========================================~ Emlnöntl Askerlik Şubealnden: Şubemiz 
DarülAcne menfntine Nisan ayı i- kaydında 313 ııl ası dahil dolumlu olup 45 

Pnde İstanbul Vali ve Belediye Reısi günlü~ staja tAbl utetmen (yaratibay) !ar
.br. Ldtft Kırdarm himayesi altında dan .sftvarl, Mt;me, llUbtAm, naldl7e, lfıldak 

ve piyade aınınanna mell8\l'b olanların Te
Tabfm gufnosunda bir balo verilece« sa1kleı:1le birlikte 12 Mart 940 gününe adar 
tir. behemehal ıubeye mtıracaatıan llln olunur. 

Yeni lran beşkomolosu Şuhe,.e davet 

eehıimiz İran general konsoloslu - Beşl'lı:tq Aakerut 'ubealnden: Denli cil., 
..__ Ba ---~·ıı h h . 11erte utetment llabmud otlu İhsan Tan
~ Y aR:Uu a Be nam talıyın edil sunun (46) hemen Betiktaf askerlik ıubeai-
mtp.i.r. Bbkaç gfuıe kadar fstanbula !C!- ne u:ineaaı etmeli llAn ohuıur. 
lımwk vaztfellne t..şlıyacak olaln veni --.. --·--·--·------·~·---·-···-······ 
IMt!JkonBOb, bundan 8 sene evvel. de M A R 1 E 
tme ayni m.eınunyetle burada bulun
ampu. 

~---.--------~- - -~ 

Şehir itleri: 

Almam otobliıller JN'hah a&ıftll 
~bir için aatın alınacak otobüsle?' 

için açılan münakasada ecnebi firma -

ANTOiNETTE 
NORMA SHERERE -

TYRON POWER 
Maline rastlanmamış bir muvaf· 

fakiyeüe Ka ık Oy : 

OPERA 
ian çok pShalı fiat istemişlerdi Bele- lbe•wnda birkaç gQn 
diye, bu firmaların merkezlerile tema- devam ediyor • 

. tir. ·--- Tal: 80821 

Bugün BE LE K ve SA B .AY Sinemr !annda 
Selli sinemanın bugüne kadar yarattığı en ,oze1 en mQkemmel flloıJ, en bOytık taheserlerin f8heseti 

AŞK 1 ~•ll•rd•S E S 
JEANETTE MAC DONALD n LEW AYRES 

Filme ilive olarak : Dünya havadisleri 
DlKKA T : Bugihı MM>slar: 11 - 2 • 4. 15 • 6.30 ve 9 

Bugün aaat 11 de tenzllAtlı halk matine.si 

• 
1 

BALTAYA MUHAREBESi 
(DEL/ PETRO'nun SONU) 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
MI0.000 kitinin iftirakile we milyoalar aarfile yapılan muazzam. film. 



to Mut SON POSTA ___ :z:::_ 

• 
ileri sürülen ·ddiaların hangisine 

ihtimal verilebilir ? 

Sayfa • 

ı= : Hidi!eler K?.~tı~d• 1 

İSTIEDİKLE:RÜ 
Otobüsçüler bir şey~ istiyorlar-

mış: 

- Muhakkak biletlere zam yapılma 
sını istiyorlardır. 

Dedim, yanılmışmı. meğer biletlere 
zam yapılmasını istemiyorlarmış. 

- Şu halde ne isterler ki? 

Mad~ S - Otobüslerin üzerind• 
yüzü koyun yatmış veyahud bağd3' 
kumm~ yolcu nakli müsaadesi. 
Madd~ 6 - Laalettayin yük kam • 

yonlarına da' kahve iskemlesi konuldu
ğu takdirde otobüs addedilmeleri ve 
bunlara otobüs ruhsatiyesi verilmesi. 

rıs;~ı; .. ı .. ;~;~!:ı z :,.~ :E;i; ... · .. ·;ın~ı·ı 
s ''Sen Posta ,, nın askeri muharriri i . . .............. -···--·········· ................................... -......... --......................................... ·····-· 

Benim gibi günde bir iki defa oto -
büse binen bir kimse biraz düşünürse, 
oto!)üsçülerin neler istıiyebileceklenni 

keşfrder. nitekim ben de düşündüm ve 
keşfettim; madde madde tesbit ede -
bilirim: 

Madde 7 - Otobüsler için sürat had 
di tavin edilmemesi. Şoför arzu ettiği 
takdi~de otobüsün kağnı süra1ile vs 
gene şoför arzu ettiği takdirde şimşek 
süratile ilerlemesi. 

Mo.dde 8 -- Otobüs yolcularının ~o
före Ye kondüktöre karşı fevkalade 
nazik horeket etmeleri. 

-2-

Dünkü yazıda muteber bir İsviçreli 
gazetenın göruşüne nazaran Almanyanın 
yahud Bay Hitlerin bu ilkbaharda yap
ması muhtemel olan hareketler hakkın
da verd.tği malCımatı hülam etmiş ve 
kendi düşüncelerimi de ilave edeceğimi 
bi1dirmişt m. 

Madde 1 - Durak yerlerinin kal -
dırılması. Bincc.ek yolcu olduğu za -
man her yerde durulması. Yoku ine -
ceği zaman da. otobüsün kondüktörün 
arzu ettiği yerde durması. 

Madde 9 - Kondüktörün veya şı> 

förürı tanıdııklı:m otobüse binecek olnr
iarsa oturan yolcuların onlara yer vı:r 
mcleı·i. 

Hafta'ık Zürih gazetesi, Almanyada 
mevcud biri daha ziyade siyasi ve ciiğeri 
daha çok askeri olan iki· gruptan birin
cisine göre Hitlerin yeni hiçbir askeri 
harekette bulunmıyarak ve Fransaya 
mümkün mertebe hiç dokunm1yarak 
bilhassa İngiltereye karşı en aşırı oir de
niz ve hava mukabil abluka harbi yapa
cağını, ayni zamanda İngilterede ve bil
has~ Fransada bir ihtilal pr0pagandası 
takib edeceğini ve bı.itün va~ıtaLada Rus
~~a. bü~~k ölçüde ıslahat ve teşkilata 
gırışılecegıni yazıyor. 

İkinci grup seri ve kat'i bir zafer is
~~ormu~. _Fa~at İsviçre1 i gazeteye göre 

ıtler ~ırıncı ve ikinci grupların orta
sınd~ bır yol takilı edecek imiş. Yani: 
Denız ve ıhava k-uvvetlerile İngiltereye 
karşı en aşın bir mukabil ı.blt!ka harbi, 
yıkıcı propaganda, Rusyada geni~ ve u
zun boylu ıslahat ve teşkilat ve fakat ay
ni zamanda Alman halkının reanevi kuv
vetlerini, harbe dayanıklıklannı ve ni
hai zafere imanlarını anbean tazeleye
cek olan, tfıli darülharblerde, kJsa, par
lak ve ucuz zafrrler ... 

t İkinci derece harb alanlarında klsrı, 

Ma.jino hattından. bir görünüş7 Yere gömülü istihkdm!ardan yükselen top nanı-
luları (Arkadaki ağaçlar bunların. havadan görünmesini gii.çıleştirmekt~dir) 

ler tarafından işgalile Balkanlara daha gerisindeki Viborg kasabasının yarısı da
ziyade yaklaşmasını rnüteak.ıb gene bir hi alındığı halde hala Ruslar kahraman 
antikomintern hareketi şeklinde epey 

1 
Finler a~eyhine bir z.afer elde edememiş

patırtılar v~ gürültüler. yapınış ve Baı- j ıerdir ve daha epey müddet edemiyecek
kanların rnuşterek müdafaasında Ro- lerdir. Bahusus tasavvur olunsun ki ber
manya ile Macaristanı ve Yugoslavya ile zabta taarruz eden Ruslar azami 4:5 Fin 
Ba!kan Antantını bile harekete getir- fırkasına karşı en az 14 fırka, 1500 muha
mişti. Fakat ne olursa olsun R0mfinyaya rebe arabası ve yüzlerce bombardıman 
karşı bir harekette, Almanyanın mütte- \'e muharebe uçaklarından mürekkeb
fiki olacak olan Macaristan Roonanın dirler. Bundan başka arkalarında sonu 
herhangi bir şekil~e ~ö~ün~ . yapma.k İ gelmez bir insan. silah ve malzeme ihti
hususunda ehemmıyetlı bır amıl ve bır yatı vardır ki bu sayede bütün zayiat 
mutavassıt rolü oynayacaktır. derhal dolmaktadır. 

Görülüyor ki Almanya içın bir İskan- Eg~er bugu··n garb cephesinde taarruz 
parlak ve ucuz zaferler istihsali bahis 

l k 
dinav.ya veyahud bir R~manya .hareketi ı olursa hiçbir kat'i netice elde edi!meksi-

mcvzuu cı 'l 1ca a la en evvel ~elen şüp- , ı 
i askerı bakımdan fevkalade çetın o ma- zin orası sadece bir mezbahcya coner ve 

hes· k:ı ·navv::ı ile Roman<a oluvor. 

Madde 2 - Otobüsler jçin istfa'b 
haddi tayin edilmemesi. 

Madde 3 - Şoför ve kondüktör ar
zu ettikleri ta~dirde ayakta yolcu ala'
bilmeleri. 

Madde- 4 - Otobüsler içine ikinci 
kat koltuk yapılması ve oturacak yer
lerin bu suretle bir misli arttırılması 
müsaadesi. 

Madde 1 O - Kondüktörün veya şo
förün yolcuya küfür etmelerinin hatrn 
icabır<la day~k atmalarının cürüm ad· 
dedilnıemesi. 

l\fa~dE 11 - Otobüslerin her nevi 
belediy~ kontrolünden istisnası. 

r:Jlr111~t .. J./u/.iic.rl 

C Hunları biliyor mu idiniz ? ~ 

insan 

Tiyatroda muvaffakiyet ve 
ademi muvaffakiyet 

Tiyatro mu -
harriri Bernard 
Korcey'in yazdı -
dığı bir tiyatro 
eseri Nevyorkta 
temsil edilmiş ve 
' kadar beğeni! -
miştlr ki. temsile tam altı sene müte-

madiyen devam edilmiştir. Muharririn 

bund:!n ~onra yazdığı ikinci piyesse 
ancak jki saat temsil edilebilmiştir. İlk 

temc;iJrle hazır bulunan seyirciler ücün
cü p~rrlcnin nihayetine kadar bile ~ab-
_redememişler, perdeyi kapattırmışlar J. 

' 
hrdır. 

t ~ malda beraber .siyasi cihetten oldukça bu sebeb~e ne Almanlar ve ne de mütte-
Nit k·m sviçreli gazete daıhi buraları- 1 

muğlaktır. Herha'de Almanya_rıın birincı :fikler kendilerini beyhude v. ere cehenne· Sıcilyada Ka1ania'da bulunan ı.tlzat 
nın, ilkbaharda Hitlpr darbelnine mel- * 
huz hedefler olabilecP.klerini tahmin e- derecede göz~teceği ~~kta.' ~u naretketler 1 me. atmağı düşünmezler. Onun için ~im- ı ağacı, dünyadaki meşhur büyük agaç- Aralar ne zaman sokarlar 
di'l• S esnasında, mihver muttefiki o!an talya- diki şartlar altında garb cephesınde 1 ıarm başında gelir. Gövdesinin kutru 

J or. ovyet Rusya Finland!yadan son- A ıa N yı elinden kaçırmamak bilakis onun da harb olmaz. 5 7 metredir. İspanya kralı Ferdinandm rı.Iar en ziyade kovanlarına döner-: 
orveçi, Almanva da Danimarka ve ı k 

lsve i . ı siyasi müzaheretini temin etmek ola· Hitlerin İskandinavya veya Romanya- !!ayri mE>şru kızı Jan D'cıragan'm bir .er en insanları sokarlar. Çünkü onla-
ç 1rna edeceklerd;r. ~ 

1 Filv ki L. caktır. ya taarruz ihtimallerinden olsa olsa bi- bora esnasında yu··z şövalyesile birlikte nn bütün arzulan en yakın yoldan k:r 
a .lSViçre gazetesinin !?:Österdiği 

bu hedef} ··'- Dünkü ve yukarıdaki yazı ve mütale- rincisi variddir. Dikkat olunursa bilh~ bu aliacın altına iltica etıni~ olmaları. vana dönmek ve petekleri bal doldur-
er, muuıarib1er bakıreından, ha- ı:. " 

Yatl ehemm· ı· t alardan çıkan bir netice ~dur ki, Hitlc- sa İsveçin böyle bir ihtimali her türlü agy ac~ Yüzat agy a"' ıs· minin verilmesine maktır. Rastladıklan sokmalan onların 
ıye ı haizdirler. Mesela s- "4 

kandinavyanın Al 1 R 1 t rin ne Martta ve ne de sonra, yani ya- siyasi vasıtalar'a karşılamakta olduğu \sebeb olmuştur. yolla•rma mani olmalarındandır. 
man ar ve us ar a- k b' "d b h · d b .. ··k ··ı rafından zaptil t .

1 
. .. ın ır atı e, gar cep esın e uyu o • görülür Bununla beraber Ru(";ların Fin- ........................................................................... •••••••••··-····· .. ••• .. ••• .. ••••••• .. •••· ... --.. 

e ngı teren1n yeni duş- .. . . · "' 1 
rnam olan Sovyet R t .

1
. d 

1 
çude bır yarma taarruzuna gırışmesı landiyayı istilası ve Norveçi i~gal etme- . 

3 usva, ngı ız a n an- lh d ~ ·ıdir z t b ı · d h ~' JTa · 50 Km. kadar kl - , kt me uz egı · a en u mese eyı a a ği behemehal arzu etmeleri halinde Al- ... 
'Al ya aşmıı; o.aca ır. h b. b"d t• d t ih t ·ı d 1 -Od/-V ::::;,, . manya da, Baltık d . . . h 1. ar ın ı aye ın e avz ve .eşn ı e e· manyanın da Danimarka ve sveçi işgal N 1 ,,..... 

.1 en zının met a ıne> k M . . Al d b. t " :tamamı e hakim ve sa· "b 'd k b k re aJınonun man or usımun ı.r a- altına alınası bir emri vaki haline gelir G N CJ L s LE R ı 
··tt f'k nı o u tan as a d ld d bil Y• b'T" f ~u e ı Ruc:yanın eline geçecek olıı.n afrkiruz an. ek:ı.e le e ecelbgıt .'-:.un.br.:ıu~~. ve bu, müttefikler için büyük bir tch!i- .:AliZI 

~M~Ç~h~tik~t . kb'Ib" a ~rmd~ru~ ebp~ı '~b~~il~~Bu~~~FW~~~~ .~~~~-~--------~-------------
bl k 1 .., ereyı mu a ı ır f .d. d . 'f · ··tt f"kl 1 a u a atına almak ic· A. 

1 
d 

1 
rı ın e aynı vazı eyı mu e.ı ·er a ey- derhal kat.'1, seri ve askeri bir yardımın 

.t ı ·ı At .ın man c:rıiza - h" d ·r . . . d"lmi ı.. 1 d ğ 
ı arı~ . "man uraklarına ~n lüzumlu ın e ı a ıçın ınşa e ı ş k•U un u unu garb devletlerinin menfaatleri icabı ol-

tve tE>..sırlı usler teşkil ed kl d. anlatmışt:k. Bu sebeble ne Almanların duğunu Fin _ Rus harbinin ük ha!tala-
l ece er .ır. d .. t fikl . b h . d · Bundan başka İsk d" ve ne e mut e erın gar Cf"p esın e rmdanberi yazıp durduk. 
r. an ınavyanın ma- k ,. h" b. t · · ı i 
den'. orman ve ziraat mahsullc>ri Alman- atı ma ıyette ır aarruza gırışme er 
ya ıle Sovyetlerin elin k . .b. beklenemez. 
ı . . e gececc ~ıerı gı ı . 
ngıltere, lsknndinavyada · .d _ b.. .. Amma, ışte Ruslar Manerhaym hattı-

n a! ıgı utun · 
maddelerden ma'hrum kala k b 

1 
nın batı yarısını yardılar ve Vıborga ka-

l il ca ve ura a- . . . k dd b. ra o an ıracat ticaı eti de ke .1 k . dar ilcrlcyebıldıler dıye mw A. er ır 
' • sı ece tır. . . "d l b·ı· K lik .. t hk , Holandanın doğu hudud . . ıtıraz varı o a ı ır. eza ırr..ıs a em 
,ren Buzdenizine kadar ş· undan ıtıba- Manerhaym hattında kat'i muharebeler 

ımal d · · · bütün doğu karalarının İn .
1
. e.?ızının cereyan ettiği halde garb cephesinrle ne-

. b gı ız duşman- . k"ld d.. .. 1 lm tarı elınde ulunmaları v den aynı şe ı e ovuşme er o uyor 
. 1 . eya bu ellere . d b" kl 1 b·ı· F ·k t geçmelen, ngı'tere için h , . dıye e ır sorgu a a ge e ı •r. a a 

ayatı bır teh- ·1 b h · d ki · like teşkil edeceği muhakkakt Manerhaym ı e gar cep esın e vazı-
~ Romanyaya karsı bi t tr. yet arasında büyük farklar vardır. Ev-

~ r aarruz hareketi h z· f · d tse Sovyet R<usyaya Besar b vcl~ Manerhaym attının ne ıg rı ve 
a yayı, Maca- d M · · d 1 · d 1• etıı· t"h-ristana da Transilvanya'" k ne e a1ıno erece erın e .... uvv o 

~ • azandıraca · ·ı · ld w k bul l b·1 ·r ğmdan Alınanyaya bu iki d • 1 • kım edı memış o ugu a o una ı.ı 
· e" etle ya R d ·ı F" ,kından işbirligıw · yapmak v • Ondan s<ınra Sovyet ... us or usu ı e ın 

e a:r.Iasmak d k" t rh t 1 imkanları verir. Bahusus Ma . '. ordu.su arasın a ı sayı, es.ı .a ve rna -
Al.manyaya külliyen bağlanmas~~~ı:an~n zeme farkları pek büyük o~duğu halde 
olur. ucıb bu farklar garb cep'ıednde yoktur. Za-

B d ten Rus ordusunun Manerhaym hattma 
. un ıın başka Roman!anın petrolleri, karşı üç aydanberi devam edem taarruz

:raır rr ~den, orman ve zıraat mahsu1leri lan da gösterivor ki bir r.:ıüsta1ıkem 
~-~~·ıle :lmanların eline geçeceği için rnevzie karşı hücum ordu ve tcslihatca 
,ı..ugı ere unlardan ve bilhassa Rumen ve tank ak kuvvetlerince birkaç 
.net.rollerinden h b kılını ı . ve uç -..,- ma rum ıra ş 0 ur. mısli tefcvvuklere müt,, .. aJı:kıf clduktan 

Gerek İskandinavya ve gerek R;:,man- b1şka pek büyük iru:an .. -e ma ızeme ı.ayi
yayn karşı herhangi bir teşebb:.ise giriş- atına sebeb olmaktadı;:. 
ııı:c.dcn cwel İtalyanın, bir taviz muka. Manerhaym hattında yap!Imakta olan 
bilı, muvafak:ıtini almak iktiza edeceği en şiddetli ~:e en b·1ı 1 mn1ıarebeler ge· 
,aşik~rc!ır. Fakat bu taviz herhalde bir '!' kUi surette gösteriyor ki bir müstah
ıııomanya harl'lH!tinde daha güç temin e- kem mevzi yarılsa da bundan hemen 
jdilcbi'ec~ktir. Zaten İtalya b'l1 tavizin kat'i bir muvaffakiyet istihs::ıH kabil de
~ümki.in mertebe büyük olmasını tem.in ğildir. Nitekim işte Mane:rhayının batı 
için, şarki ve cenubi Lehistanın Sovyet- van.!Jl varıldıiı ve bu hattın sol cenahı 

Elhasıl cHitler ne yapacak?,. suaJine 
karşı verilecek cevabda yukarıda serdo
lunan şartlar dairesinde İskanrlinavyaya 
bir taarruz ihtimali Romanya.nınkine na
zaran daha çok variddir. Çünkü Romnn
yaya taarruz evvelft Rus - Fin harbi ne
ticelenmeden düşünülemez. İkincisi Ro
manyaya taarruz müttefiklerin derhal 
yardımını celbeder. Üçünci.isü İtalyanın 
bu hususta ikna ve ırzası güçtür. Halbu
ki İskandinavyaya taarruz Rus - Fin 
harbinin devam ve tevessüünden ibaret 
olduğu gibi maalesef İskandinav devlet
leri vaktile müttefiklerin garantileri 
reddettik~erinden belki de İngiltere ve 
Fransa kendilerini müdahaleye mecbur 
görmiyeceklerdir. 

Bununla beraber Fin - Rus hnrbi Rus
lar lehinde bittiği takdirde, Rusyanın 
Alman yardımile büyük hazırhklara gi
rişebilmesi için, şimdilik bu kadarla ik
tifa ederek mesaiye koyulması ihtimal
lerin en kuvvetlisidir. Bu takdirde Al
manyaya ve Hitlere düşecek iş İngiltere
nin deniz ablukasını hafifletmek ıçın 
mayn harbini ve denizaltı ve uçak taar
ruzlarını en son hız hadlerine çıkarmak, 
propaganda harbine devam etmek ve, i
leride yardımından istüade için, Rusya
yı mümkiln o!duğu kadar ~eşkila!l?Y1P 
\ruvvetlendirrnektir. Karanlıklar ıçınde 
şimdilik görüp yazabildiğimiz bunlardan 
ibarettir H. E. Erkileı 

iki "ihtiyar hız n 

Derdi 
Bir gün mecliste konuşuluyordu. 

Bahis benim sütunuma intikal etti. 
Bir arkadaşımdan şu. hükmü dinle • 
diin: 

- Büyük ekseriyet 
anlatır, yekdiğerinden 

muhitte, münasebette, 
tice hep birdir. 

günlük · derdi 
farkı yalnız 

renktedir. Ne-

Önümde iki mektub duruyor. Her 
ikisi de hiç değilse bugün için arka -
daşımın vermiş olduğu hükmü çürü -
tecek mahiyette ve ikisinin de sahibi 
bir kadın, yaşı kırkı bulmuş bir ka • . 
dın. 

* Bayan cA. t.,. diyor ki, !ıülasaten 
diyor ki: 

- cBütün hayatım müstakbe~ bir 
kocayı beklemekle geçti. Hemen her 
sene kendi kendimi teselli eder, 

cDaiıa gençsin. Daha vaktin var•, 
derdim. Fakat işte, m:.ic::tnkbel koca 
şöyle dursun, kalbimde bir aşk lhti -
zazı bile duymadan yaşım 42 yi bul -
du. Bu müddet zarfında şerefe ve ah
laha tama.men sadık kaldım dersem i
nanınız ki doğrudur. Samimiyim. Fa
kat bundan sonra da öyle mi Hlaca -
ğım? Temin edemem. Bakınız bu ser
güzeştsiz geçen hayatın karşısına çı -
kan sergüzeşte: 

Bir eı kek. hali, vakti, içtimaı va -

1 ziyeti, aile münasebetleri çok yerin • 

de, yakın tanıdığun bir ~rkek bana 
şöyle söyledi: cBen karımın ölılmün
den sonra evlenebilirdim. İhmal et -
tim. ve Şimdi ihtiyarlığın eşiğinde -
yim, evlenecek çağı çokta~ geçirdım. 
Bununla beraber yalnız :nkılmaya da 
başladım. Biliyordum ki, siz tle a:vnt 
haldesiniz, isterseniz birlikte yaşaya
lım, fakat yan 1 ış anlamaymız, mu Hl 
dahilinde evlenerek birlikte yaşaya ~ 

lım, bununla beraber karı kocadan 
ziyade arkadaş olarak yaşayalım. Ara 
mızdaki münasebet sevgi değil, dost
luk olsun, yani gülünç olmak tf'hlike
.sinden uzak kalalım .•. ,. 

* Bayan cS. B... nin söylediği de şu-

dur: 
_ cArtık 44 yaşından sonra koca 

buıamıyacağım aşikardır. İhtiyar kıa 
olarak kalmaya mahkClmu'l\. FakRt 
bir gün tanıdığım bir erke~{ bana şu 
teklifte bulundu: 

- c .. Evlenemem. Hiç dPğilse şim
di evlenemem, sebebini bllirı:lniz, fa -
kat sizin için nikahsız olmakla bera
ber çok iyi koca olabilirim .. D!if!ınO. • 
nüz ve bana cevab veriniz ..• 

* Her iki okuyucum da fikrlml öf ~ 
renmek istiyorlar. Fakat tuhaf blJ 
teı:adüf!e her ikisinin mektubuııdı da 
eksik noktalar bulunduğunu Jı?6r0yo • 
rum. Muadeleyi açıkça milnakaıe- • -
demiyeceğim.. 
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B inci Mehmed ve m halifler 
Hünkarın emri: "Gelsinler/,, - Gümülcüneli, başkatible 
başmabegncinin dışarı çıkarılnıalarını istiyor! - Hünka
rın hiddeti - Muhalif !erin istedikleri fi"' aldıkları cevab 

Muhaliflerin kinlerinde ınad ile, :uırar dolduran bir .si.s yıenu varrlı, sanki yere liste dinliyerek görmüş, an:~tım. o . 
ile devam eden bir sebatı vardı; ve tc - iyi oturmamış bir merdivenin üzerinden nun ~öhreti de mallımdu. Gayet atak, ha
,ebbüslerinde, o kinin tezahürlerine bol başaşağı yuvarla.nacak gibiydim. linde, kalinde hiç bir zarafet kaydı ol _ 
bol meydan veren 5()zlerinde, hareket - İnsanların mukadderatı; küçük feY - mıyan, daima cvar mı bana yan bakan?> 
lerinde her vesile ile görülen bir ta'h.•b lerin müdahalesi ile büsbütün değişmek diye pervasız, fütursuz gezip tozan, be _ 
fikrine tesadüf olunurdu. Ferid paşanın 1 tchlikes.indedir. Hünkar bmt hitab ede- l linde çifte çifte tabanca taiıyan, kclıesi 
riyasetinde ge!en ve ters dönen heyetten rek: - Siz dışarıda bekleyiniz! deseydi, l:'tuğunda bir kabadayı idi. Hünkar o
aonra çok zaman .ıeçmedi, bır gün TalAt ne olacaktı? na bu dersi verirk~n bir tehevvür ham
başmabeynciye telefon ederek meb'u.slar Bir iki ıaniye içinde bunu gördüm ve lesine kapılarak belinden tabancasını çı
arasında Hürriyet ve İtilfıfa mensub mu- başımı dolduran ıislerin :lrasından hün- karabilir miydi? Bunu 0 zaman düşün
baliflerden, bazı maruzatta bulunmak ü- kan i§ittim. Hiç öy1e olmadı. Bütün ec - medim, sonradan düşündükça de keneli 
ıere kalabalık bir heyetin ;ıaraya gelece- dadı ve büyük biraderi gibi kalın sesli kendime: - Çocuk! diye güldüm. 
finı haber verdi, ve bu heyetm huzura olan ve kızınca sesinin kalınlığına bir * 
kabul edilerek aöyliyoceklerinin sadece fazlalık gelen hünkAr derhal mukabele 
dinlenmesini, ve hünkar tarafından mü- etti: - Onlar benim adamlarımdır, ve 
nasib bir tekilde mukabele olunmasını daima yanımda bulunurlar. 'l'amamile 
tavsiye etti. mahremdirler, onlardan hiç bır işim yok 

Bu kalabalık heyet geldi n bermutad tur ki saklanmak lazım olsun. 

Muhaliflerin teşebbüsü bununla bit -
miş o!Jnadı. Bir gün gene Babıaliden ha
ber verdiler. Bazı metalibelerde bulun -
mak arzusile Rum patri.ki mniyetinde 
Rumlardan birkaç meb'us ve patrikhane 
mensubininden üç beş zat ile bir heyet 
halinde huzura kabul edilmek üzere sa
raya gelecekti, ve bu heyetin kabulü i -

on Posta o 
ny ı mkelr 
arası lig maçları 

Dün yapılan maçlarda Galatasaray Kabataşa, Boğaziçi 
İstanbul lisesine, Pertevniyal lstiklil lisesine, Haydar· 

paşa da Veft\ya 2alib geldiler 

aşağıda intizar odasında toplandı. Lüt- Geniş bir nefes aldım. Bununh bit -
fi bey bu defa onları nazikane kabul e - medi, söyledikçe hiddeti daha ziyade k'.1-
derek Padişaha arzedcceğini söylemiş. baran hünkar, bu gevşek ve lapa zan -
Zaten onların ieleceğinden haberi olan nolunan ihtiyar birden son bir feveran 
bünk!r da: cGe~inler!.> deyince hep ile, sanki damarlarında Yıldırım Beya -
birden, di%i halinde yukarıya çıktılar. zıdın, Yavuz Selimin ateşten kanlaı:ı tu
Huzura böyle bir heyet kabul edilince tuşarak, ilerledi, tl Gümülcünelinin ö -
başmabcynci ile baıkAtibin padi ah neı- nüne kadar gitti, onu yakasından tu•.tu: 
dinde hazır bulunmaları usul mukteza - - Benimle, mutlaka yalnız konuşmak 

siydi. Hünkar mutaden oturduğu deniz istiyorsan (birinci defa olarak yabancı 
cephesindeki büyük odada ve oradan ge- bir muhataba mütred sigasile söyliyerek) 
çilen küçük odanın kapısı yanındaki gel içeri gidelim... Dedi. Küçük odayı 

cab edeceği söylendi. Başmabeynci bu - Galata.saray, !starı bul ve Bo ğa~i Liseleri takımları 
nu arzedince öyle zannetmış ki hünka -
nn zaten bundan malfunatı vardır. Belki Mektebler arası lig maçlarının en Şeref sahasında y<(.:ıı:lan meıktebler 
de zannı doğru idi Hünkarla temas e _ mühimleri dün 'Taksim stadında ya - maçı da Pertevniyal ile İstiklfı.l ara • 
den Rumlardan, etibbaclan, tüccarcıan, pıldı. sında yapılmıştır. 
esnaftan bir takım adamlar yok değil - Birinci maçı Galatasarayla. Kaba - Dalha güzel oynıyan Pertevniyal 
di; bunlar va.sıtasile hankar nezdinde bir taş lisC'lcri takımları yaptı. Küıne şam- 2- ı ga lib geldi. 
istihzarda bulunulmuş olabilirdi. Hı.inkar piyonluğunun büyük alaka toplıyan bu Son lT'..açı Haydarp~ .1 V f ta • 
bu haberi ehemmiyetle ve endişe ile te- maçı çok güzel ve o nisbette heyecanlı kımlan yaptıl 1 

e e a 
koltuğun önünde ayakta idi. Biz, ikimiz göstererek ... 
de, bu küçük oda kapmnın diğer tara - Ben korktum. Onu böyle ilcrlıyor ve 
tında, yüzümüz hünkara müteveccili, berikinin yanına kadar gidiyor görünce: 
duruyorduk. Heyet hakikaten, kalaba - - Eyvah!.. dedim: tokatlıyacak mı, gırt 
hktı: Belki yirmi ki.fi, belki daha ziya- lağına mı sarılacak? Ne fena biı.· iş!.. 

lakki etti. Mutad hilafında olarak, pat - bir şekilde cereyan etti. H~«fif bir ha- R .. b. kar. ~, .. 
riğe bir cemile makamında, heyetin so- kimiyetle ilk devrede bir gol yapan H .~Kı ıne arşı <t: .. 1a guzel oynıyan 
maki odada kabulünü istedi. Bu oda DoJ Galatasaray devreyi 1-0 galib olarak ay nrpoşa c.!a bu maçı 5-1 kazandı. 
rnabahçenin hakikaten pek ziynete mus- bitirdi. Galatasaray denizcilerinin 

. İkinci devrede Kabatafi takımı be- •• t•k l'kl · 
de ... Bunlar kimlerdi? Buaün her birini İsmail kekeledi. Ne dedi, bilmıyorum, 
ayrı ayrı gözlerimin önüne getiremiyo - galiba Sabri hoca da af dıleyerek bir 
rum, tAkat rnec1iee gidildikçe muhalif şeyler söyledi, ve fş burada bitti. Bitme
eldukları görüle görüle tanılan ıima1ar- di, bundan sonra söylenilen şeyler old.ı: 
dı. İçlerinde hocalar, ezcümle Sabri ve Neler? Bunları üç beş kelim'! ile icmal 
Hamdi efendiler, Rumlar, bu meyanda etmek mümkündür. 1ttihad ve Tcrakki
Kozmidi ve Bu.şo vardı diye tahattur e- nin istibdadından, her işi kendi elinde 
diyorum. Hünklrın kar~ısında bir yarım topladığından, başka türlü düşünenlere 
kavis tersim ederek ve odanın bir büyük söz söylemek imkanını bırakmaaığın -
kısmını örterek durdular. ı:n evvel Hün- dan, daha bilir miyim, nelerden bahset -
kar aöı.e ba§ladı: - Bir söyliyeceğiniz tiler. Büsbütün metanetini kaybeden İs
mi var? dedi. mailden başka şu bu da söylüyorcu. Hiln 

tağrak, san'atkarane yapılmış bir oda -
sıydı. EL'an mahfuz olsa gerektir. 

Heyet burada kabul olundu. Hiinkar: 
- Acaba nelerden bahsedecekler, ne de
rnek lazımdır? Sualile bizlerle istişareye 
lüzum gördü. Hatıra gelen ~eyleri söy -
ledik. 

Vaktaki patrik söze başlıyara!~ tercü
manı vasıtasile uzunca bir teşrihata gi
rişti, gördük ki hünkar nasıl nıuknbcle 
edeceğini zihninde tasarlamakla meşgul
dür. 

O zaman bunlann arASmdan Gümü! - kar aı·tık bulunan bir itidal il:-? dinledi, Patriğin sözlerinin hulasai mefadı: 
c:üneli İsmail saftan ayrılıp öne doğru nihayet hiç kendisinden bekJenmiyen bir - Patrikhanenin imtiyazlannn halel ge
bir adım attı ve: - Evet, baz~ maruzatta mukabele ile mülakata nihayet verıH: tirilmektedir. Ecdadınızın feımanlarils 
bulunmak istiyoruz; fakat bunları söy - - Sizler, milletin vekillerisiniz. Mecfü- bahşedilmiş olan bu haklara tecav~z e -
lerneden evvel bapnnbeynci ik başkati- te de her istediğinizi söylüyorsunuz. Şu dilrnesine müsaade buyurmayınız!. tar
btn dışarı çıkmalarına müsaade ediniz! .. halde?.. zında idi. O, sözünü bitirince hünkar 
dedi. Evet, fU halde benden ne bekliyorsu- bizimle vukua gelen istişareıicn hatırın-

Heyet lzası hep birbirine bakı~tılar, nuz? demek istedi. da ne kaldıysa onu söyledi, fakat ilave 
batib olarak intihab ettikleri bu adamın 1 Hünkar eğer boş bulunup dn, saltana· ederek: - Ecdadı uzamım tarafından 
değil tıünkAra karşı, alelade bir §ahsiye-ı tın haysiyetini unutarak bizlere dışarı size veri'miş olan imtiyazlara, ferman • 
te karşı bile söylenmesi pek ziyade ede- çıkmak emrini verseydi, biz ne yapar - lara, ıhaklara tamamile riayet olunma -
be mugayir olan bu sözlerini ta'yib eden 

1 
dık. Yapılacak tek bir ~ey vardı: Hemen sını ben de isterim ... dedi, ve heyet zi • 

bir mana il~ birbirine baktıktan 5onra aşağıya inip istifanamelerimizi yazmak.. yaret maksadının temin edildiğine ka • 
yüzlerini ona çevirdiler. Herhalde an - Fakat bu da hünkara bir ders vermek naatle memnun olarak saraydaıı çıktı. 
lamışlardı ki hatib pek fena intihab e - kabilinden olurdu, amma yazılacak şe - Bu ziyaret etrafta ve matbu~ttn bü -
dilmiş ve mülflkat, pek nahoı başlamış - ye öyle bir şekil verilebilirdi ki onda bu yük bir alaka uyandırmıştı. Biz aşağ;da 
tı. neviden bir mAna kalmasın. bir çok muhbirlerin beklediklerini ger • 

Ben yerimde sallandım, başımın içini Gümülcüneli İsmaili ben yalnız mec- dük. Onlara anlattık, bittabi ertesi gün 

Acı bir tebessümle onu dinledim, din 1 cSon Posta• am tefrikası: 55 
ledim: '-------

- Bir üçüncüye teşebbüs etmeyin 
hanımefendi. dedim. Bunlar size ders 
olsun .. her zaman benim gibi bir fedai 
ııizin eünahlarınızı yüklenerek evjn:zi 
çökmekten kurtarmaz. 

Hayret ettiğim bir nokta vaı: Şoföre 
dokunmadılar. Tahmin ediyorum ki 
han ımf'fendi şöyle demiştir: 

rabediği lemin için çok gayret sarfet- Jımnas 1 şen 1 erı 
ti ise de Galatac;arav müdafaası l!iize1 Galatasaray klübü denizcilerinin 
bir oyunl~ bütün h.ücum1arı kesnwğe jimnastik şenlikleri dl.in •k1üb merke
muv~ffa.k oldu. Galatasaray hücıım zinde yapılmıştır. 
hatt•nın oyununun sonlarına kadar de Denizciler jimnastik he/:eketlerinde 
vam ettirdiği p~rlak oyun iki sayı da- büyiik bir muva.ftfia-kiJ7€t göstermişler 
ha y<?pılmasına fırsat verdiğinden tl"aç ve pek çok takdir edilmişlerdir. 

3.0 Ga:2t~~rayın galibiy:ti1: bitti. . Mektebler kır koşusu 
Boe-azıçı - İstanbul lısesı maçı 

İkinci maç, Boğaziçi ile İstanbul H
ı::e·i takımlar. arasında ornandı. Kil -
melerinin iki •kuvvetli takımı çok sii -
rat1i bir ~kilde ovuna başlc.dı1ar. Dev
renin oonuına kadnr İstanbul lisesi ta
lnmı çol: ağır basan bir oyunla tamr.·
mile hakim oynadıiPndan, Boğaziçı ta
kımı ancak müdafaa yapabildi. Bu 
suretle birinci devre sıfır sıfıra sona 
erdi. 

İkinci devrede Boğc.,ziçliler haık:imi
veti ele aldılar. Arka arkaya attıkları 
iki gol ile maçı 2-0 galib bitirdiler. 

buna dair çıkan yazılarda hünkArın son 
sözleri öyle bir şekilde göründü ki bu -
nun1a meşrutiyetin .saltanat makamına 
tahmil ettiği vazifeye münafi gör..ilecek 
bir fıba yoktu. 

Halid Ziya Uşakltgil 

Mektebler arası kır koşularının 
dördi.incüsü bugün Kd:hk&yde yapı -
lacaktır. 4000 metre olan koşuya l 7 
mektebjn 1 70 atleti gireccl<tir. 

Boks şubesi 
Beden Terbiy~ İst~nbuJ Bölgesi 

Boks Ajanlığından: Şimdiye kadar a • 

laka gösterilmiyerek terkedilmiş bir 

vaziyette olan boks şubelerinin bu ke
re yeniden ve c.~nlı bir suırette faali • 

yete geçirebilmesi için bölgemizce e • 
saslı tPdbirler alınmıştır. 

Kliıblerimizin bu şubesinde çalı~n 

ve çalışmağa istidadı görülen eleman
ların isim ve sı·kletlerini gösterir bir 
listenin bir an evvel 20.3. l 9'40 tarihi • 
ne kad,c.'I' ajanlığa gönderilmesi teb • 
liğ 'Jlunur. 

lru bura da sizin yanınızda görmüştüm. 
Onun resmi idi. Görmüş gibi biliyo

rum: Giinercik bir gün gene iş bulama

maktan mütevellid bir yeisle yer oda-

sına nöndüğü za.man babasını ölmüt 

buldn. Ve .. ~ok evvel verilmiş olan ka-

ra'tı yerine getirdi; intihar etti. 

Genç kadın:n ıztırabı, bitmişti. Za-
vallı. diyeceğım amma. bunu kim için 

- Şoförün ne kabahati var .. o rr.ü-
rebbiye olacak kaltak ayartmıştır. tok y::ışıyoruz. Hiç bir iş bıılamadım. sayd·. Çünkü masalların sonunda kah- On gün sonra .. 
adamcağızı . . Di\şmekten korkuyorum .. hayat. cemi- raman1ar murada ererler .. halbuki ben.. Gi\7.etede ıabıta işlerine bakan ar-

söyliyeceğimi bilmiyorum. Lüter. yer

den göğe kadnr hakkın var: cİnsan gü
nahsı7. doğar. onu günaha sokan cemi-* yet. talih beni hep bu akıbete doğru Doğrulmuştu. Bu ıztırabln' yoğurulmuş k&daşımız Ferdi, o günkü zabıta raporla-

A l T 1NC1 SAFHA itiyor. Korkuyorum. Karanlık haya- genç kadına merhametle bak1yordum. rmı yazı işleri müdürünün masasına koy 
tmda aydınlık kalnııya muvaffak ol - - Söyleyiniz. dedi .. Böyl4'! bir ilan muştu. Ne var. ne yok. diye gözden ge- yettir.» 

1\1:\TBAADA muş. iri parlak gözlerini kaldırdı: vermekte, bir insan aramakta haksız çiriyordum: Sayın okuyucum. romanımdaki bü-
Genç kadının roma'n1 bitmişti. kir- _ Nasıl beyefendi, dedi .. Pir masal mıyım? Bir kapı arıyorum ki. sahibi Ahırkapı açıklarında bulunan genç tün kohramanlar, bütün insanlar gibi 

pikleı-inde sıralanan damlalar. yanak- gibi.. tıpkı bir masal gibi. değil mi ba- bsan olsun .. babamın bitmiyen ömrü, kadın cesedi ile. Fatihde, bir yer oda- günahka-:-dırlar. Yalnız içlerinde üç ta
larından yuvarlanmak için bekleşiyor- ~ımdan geçenler.. benim bitmiyen ıztırabım nihayet bu- sında öfö bulunan ihtiyar adam, hava- nesi var ki, ben onlara «Cennetlik gü
lordı. Düşl\nüyorum kendi kendime .. bir luncayn kadar. çalışmam tazım .. böyle dis1E>ı · arasında irkildim. nahkfırlau eliyorum. Hangileri; bunu 

- Sizi çok sıktım. hi~iyorum, faka't insan•n başından bu kadar felaket ge- bir insanı nerede bulabilirim? Zabta muhbiri elinde bir resim tu- siz tayin edimz. 
anlatmamı istemiştiniz. Işte benim ha- çer m;.?. Hayat bu kadar tesadüfler ve Ona şu cevabı verdim: tuyordu: Nusret Safa Coşkuu 
yatım .. babamı da yatak işgal e~iyor bahh,zhklarla dolu mudur? Ömrüm bir - Aradığınız tipte bir cin.c;an~ı yir- -Bu cesedi bulunan kadının resmi.. 1/101911 

d 'ye haotaneden çıkardılar. Şımdi masal sanki .. size 1 tt . .. . . ı . . . . an a ım .. masal te- mincı aısır dunyası ıçınde bulmaruza üzerinde bulundu. benzetiyor mu- Y qilkôıı 
bJr tek yer odasında !kımız yarı aç. yarı sın yapmadı mı sizde?. Keşki masa'! ol- imkAn yoktur. yum acaba .. ben on gün evvel bu kadı- B i T T J 
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to Mart 

YİI ffatler 

Harb o'm saydı Hitl rin hal fi olarak 
Göring değil H ss gösterilecekti 

-1-

N-arl liderl&rll.e olan münaaebetleri 
düzeltmek. arayı bulmak hlliusunda 
sarfettiğim ~ ~ &a.yretl9ri .. l 
mm iJki. 19 3 7 Ma~ verilen blr 
ziyafette ind ettiğim bir dostluk nı.ıt.. 
kile clmuştu. 

İkincisi iae, Eyltllde yap\lan Nürem
berg parti °k()ngrelerinde bulunutum 
ile vukua geldi. 

Nttremberg kooıretdnıte 

80M POSTA 

C MESELELER :J 
Komedi F ransezi 

nerede oynatacağız 
Niçin tiyatro o!arak da 
kullaııılmıya e!verişli yeni 

sinema binalarından 
birini seçmiyelim ? 

Komedi Fransez yakında TUrkiyeye 
geliyor. İstanbul ve Ankarada kuvvetli 
bir kadro ve oldukça yüklü bir reper
tuaria tem.siUer verecek. Komedi Fran
s~zi, kapımıza kadar gelmiş görüp te, bu 
zıyaretten memnun olmıyacak ki.m bu
lunabilir. Komedi Fran.sezin memleketi
mize ge}4i bizi .sevindirecek bfr san'at 
hAdisesi olduğu kadar düşündürecek, 
hem de üzülerek düşündürecek, hatta 

B!r fırka günü olmak ha.sebile, ta.ılll.l.1.. daha ileri giderek söyliyelim, utandıra-
mile siyasi bir içtima sayılmıyacağın- cak bir meseledir de ... 
dan o :aımana kaddr. İngiliz. FransJz Dost Fransanın yüksek san'atkArları-
Yeya Amerikan tefirlı&rinden h iç kim- nın müşte~<::iz kalacaklarından endişe 
te Nüremberg'e gitmiş <leğ'ildL Ve ilk etmiyoruz. Fakat düşünüyor musunuz, 
defa olarak da, 1937 »encsinde Fran - bu Avrupanın birinci sınıf tiyatrosunu 
tıı. me~lektaşım Mösyö François P<Jn- nerede oynatacağız? Tepebaşı barakasm-
oet, Amerika sefareti maslahatgüzarı Heas da, Fransız tiyatrosu isimli .salaşta mı? .. 
Mister Gil.bert Ye ben kongrede hazır . . . Y• • .. , ._ Fransız dostlarunız beliti (Fransız tiyat-
bulunmn i1zere htıkUroeti metbuô la- ~emmry etli bir de~s. degıldi. NW::ayı~~ rosu) isimli bir tiyatroda oynamakta hu-

Sayfa 7 

Son P08~nm sabrta romanı: 27 

Nekleden: İbrahim Safa 

İpnotizme kuvveti 

~-' . ı.:1..... .e. hayrakl.ar, musıki ve Ş.~kı rolun bu susi bir zevk bula kl dı E nmızın eııuını a UlJL .. k b' kıa . . d G ca ar r amma, - ~Ayşe Leman yazıhaneden izin alıp hatırlıyor. Bu suretle kendisi Üler in -
NUrembergde. bir hafta süren to!}l•m· ~:~. ır . mını t~kil edıyor u. enç- minönü meydanından farksız 0 7an sah- İzmire gitmişti; değil mi? Hemen ora- de yapılan tecrübeden ne istifadeleri 

t1larda yapılan türltt türlü nümayişleri lıfln ateşı. hararetı -ve heyecanı faz, - nesi için herhalde bize hayır dua etmi-

g
Ormem4s. w bm-adak.i havaya uv. Ma- lasile ayan idi .. Bu münas. ebetle. Hit. - yeceklerdir. ya ve patronu Fikri beyin imza.sile bir olduğunu bilmiyor. Fakat biz bu cihe-

.Ie H Hitl ı ıı f B ı telgraf çekiyorlar: cAcele iş vnr. geb ti de istimzac edebiliriz. 
mış olan herhangi bir kimseye Alman r. ess ve . er genç 1&i .şıe 1 . a - Hatırlıyalım: Komedi Fransez. yanıl-

·

yadaki. Narl oereV'llrunı "'·mami1~ va - dur von Schırach nutuk. lar verdiler. mıyorsak, yedi sekiz sene evvel memle- tabii kız şaşırıyor, amma itaat ediyor. Komiser Sedad, yumruğunu masa • 
" - IAll H:J H 

1 
VapurR biniyor. Vapurda karıjısına ken sına vurarak: · 

kıttır. denemeı:. ess ve Hıt er ketim.izi son defa ziyaret etmişti. Onlara 
Rudol f Hess Führ' en·n .. e ·li i (Fr t· disi gibi genç, gevimli, güzel bir genç - Bu ı'pnotı'zmeden, yanı· 1-·zın bu 

Ben, o zamanlar fırklfnın 2 milyonu . mum ssı - ansız ıyatrosunu) gösterdik. Seldz ..ıu di dalı kız çıklyor; ahbab oluyorlar. Bu kız da sur6tle uyutulmasın..:ıan maksad on..:ı--
aşa.n aumn teımil eden t 40 bin parti · sene sonra a ~iyade çökmüş, külüs- "' ~ W1J.4 

Bt' r b41 ........ " H b Hitl · \.. · tti ı Saredir. Fı'kri tı·carethanesı' nın· kasasının aıı- '-flderintn ge~d :resmtncte bulundum. ·"'h..ı·-· ess ana, enn l•ıt' r eşmiş (Fransız tiyatro.su) na tekrar i:U~ 
Ben içbıde 5 bin tane kız bulunan evladhğt gibi göründü. Bu harbin baş- buyurun demek, benim bir İstanbul hem- Komiser Sedad. bir lahza durup si- tarların1 ve bu andhtarların şifresini 

46 
bin gUçlü kuvvetli ge-nçlerden mü- ıang ·cında. Alınan milletinin liderliği- ~Prisi olarak izzetinefsimi rencide edi- garasınm dumanını savurarak: öğrenmekti ... Bunu ben kendim böyle 

tcşekkil Hitler gıeınçliğinin bir toplan- ne Görin.e<len sonra gelecek olan ikinci ' yor. Bu adamlar, içlerinden: - Bunları sana anlatan Ayşe Le - zannediyorum ve kasanın kolayca a -
tısında. ve Her Hitlerin 25 bin kişilik isim o!arak ilan edildi. - Türkler daha bir tiyatro binası ya- man oldu; tabii ... Genç kız vapurda u- çılınış olmasına. dosyanın ellerile kon
S. s. styabgömlekliler kampında bir Hess daha az buhranlı, d.ağdr,•JRlı pamamışlar! yuyup uyandığı zaman dehşetli bir kA- muş gibi bulunup çekilmesine göre ip-
a~am yemeğinde bulundum. Hitledn zamıınlarda ihtimal ki, ilk namzed o- Demezler mi .. Bunda hak.nz sayıı>r- bus gt-çirdiğini zannetıni'i· Onun an - notizmeye başka sebeb bulamıyorum!. 
kendisi, Neurath. Göring, Göbbels ve !arak da söylenebilirdi. aroma, harb lar mı?.. lattıklanndırn vakıanın aralann<iaki b-J~ - Üs~dım. ben senin hakikate var 

\ıkarsa askerlerle Nazi partisi arasın- Onlar bizim senelere asırlık i~1eri sığ- lukları ben kendim tamamlıyorum. dığına tamamile kaniim. 
birl ta~ım dah: ~! e~:n~yetli şahıs- '1aki ınüvaz-eneyi temin etmek husıı - dırdığımızı biliyorlar. Fakat hir san'at- Çünki1 bunlar az kaldı benim de ba - - İşte bu suretle saçını, b~ı;:ını, kı .. 
lar a · onuşma ar a u un um. sunca pek az müessir ola-caktı. kAr olarak, bu ihmalimizi affedeceklerini şımdan geçecekti. lığını kıyafet ini Lemanmkine ~m:eten 
Nümayişler pek tesirli idi. Parti li- U bo .. .. hiç zannetmem. 

k d k 
zun yu. esmer yuzu, gür ve s::lr- Ali Osman kemali merakla sordu: Sare en münasib bir vakitte mağaza-

derlerinin (veyahud bütün ülı e e ·i ' k k 1 h .. 1.. Ne yapalım, başka tiyatrom. uz yok- Ö k ~ -0 aş cın. meş ur gu umsemesi ve - - Ayşe Leman da uyumus, de ?i-il ya düşüyor. yle bir saa•tte ki o zaman 
asaba ve ~öy parti teşkilfıtları şefle- ~vimli tavırl"'n·ıe Hess ba:.ta "e'!en diveceksiniz. Bunu ben de biliyorum. İs- mı'? • .::> ri · ) ü vi · "41 t 8 d ı.~a ~· -~ '"' memurlardan henüz kimse gelınem~-
mn n me_ şı. • !{~m. ı::aa e S uı Naz ilerirı be1kı' de en cazı·ı.-1ı·sı· ı'dı'. tanbul yıllardanberi derli top'u bir ti-_.,ma z ı· • ld'..:1- ld Vt!: o·· 1 t d b . d t "b tir. yahud iki ı,.;.,i gelmiştir. 

J ~ B \veya eppe ını:e ~ yapı t. Pek konuşkan görünmez. ve bir mu yatr-0nun hasretini çekmektedir. Hatta - Ye ya; ren e enım e ecru e - ""':1 
u &hve rengi g~lekler gı'ymis o- h d geçen gu"n, matbuat mu"messillerı'le bı'r etme~:ten güç kurtulduğum uyutucu i- Atıf tar.af .ndan temin edilen malı1 -
140 • • avere esna~ın a büvi.iık bir kabilivet 

lan btn kisi are.lannda faS1lalı ~e- sahibi okluğu hissini- vermezdi. " konu~ma yapan Vali ve Belediye Reisi rncıa uyutulmuş. Tahkikat yaptım ve mata istinad ederek müdürün odasına 
~d1er bulunmak üze~ 6 büvük sühm Dr. Kırdar, Komedi Fransezm ""~leceğı·- şunları öğrendim: Vapur İstanbula vttr- nereden gidileceğini, hangi saatin ml.l-
h l' d ] · Ben onu ŞU kelimelerle k.J.c;aca tAV· "'" 'b 1 w h a m e S?Ta ııı.nmış1ardı. ~if P-debilirim: ni resmen haber aldığını söyledikten son- dığı zaman rıhtımda bir genç kadın nası o acagını, ülasa mağazanın d'.l • 

Hitlr"ı:- plltformdan 400 varde ka~r ra, bizim bugu"n bu sütunlara döktu"ğü- biz7.at şube müdürüne müracaat ede - hill teşkiJatını öğrenmişti. Hademenin 
kt 1 • Mi.ithi~ bir taassubu olan, da.ima u- İ d1kk yza. a o.an.!t&dyomun en dip ·kapısın- müz ıztıraba iştirak etmiş: rek loz kardeşinin zmirden gelirken nazarı · atini celbetmeden Fikri be-

da 1 ...al zakta duran ve kendi içine çekilmiş y'n d ktı O . .:ı s n C ... !."1. ~'lı-u • muakkiblerinden yü?.- bir atdam. - Nerede oynatacağız. İki binamız da hastalandığını, şimdi baygın bir halde y 

1 0 &sına çı · sır.aua areyi ma -
lerceshıtn refakatinde ~ v~va o1.arı:ık maalesef elverişli degıv·ıı demişti. vattıa,:nı kendisinin bir otomobil! nak- gazaıım muhasebecisi Ali Riza gördü. 
rt id · · Bitler ve din - f> 

0 a ~ mahalli~ki önceden ha - Biz şu fikirdeyiz. Komedi Fransezi, line \.·ardım edilmesini i.stemis .. Böyle Faknt arkasından görmüs olduğu için 
1 ri Gençlik toplantısında von Schirah'ın zır anm1ıt ye ne geldi. . Belediyenin -0 iki ::alasında oynatmakta bir taleb karşısında kim şüphelenir? bunu!l Leman olduğuna hiç şüphe et -
H"tlerln r-ı nutku. içinde insanı yoracak kadar 1 ge bı sta.dvomun etrafını mana yok. Biraz fedakarlık yapmamız Belki bav. gmhk geçiren, biçare bir has- In€di. Fakat kız hem muhasebeci ile, 

1. Führer'e karşı müdaheneli telmihler ~oc~vre çevre ıven tlç yi.\z vevahud icab eder. Birçok muazzam 11inema bina- ta.. Hemen yardım edilir, hasta bir o- hem bu civarda başka birisile karşı • 
d ha ~zla 119 ıkl'""-1 bulunmasına rağmen beni en çok aıa-a ~~!\ ll.lıJ\ ant bir qurette ları yapıldı. İşittiğimize göre, bunlar to.mobile yerleştirilir. Genç kadının "'0 las.mamak. tanınmamak için merdi -
h oevril il kadaır eden nutuk oldu. Bu nutkun bir -.: avav~ m-e~ e ve tiyatrolara ya- Balkanlarda, 'hatt! Avrupada beıızeri az före Maçkado bu"yük bı'r apartıman ad- venden aşağıya, bodruma indi ve mer-
kı acak bir Sf!kf!..a- h \.__ yerınde; Şirah «Sizler protestan mıı:;ı- .,. ~ • u~ aueı- verildi. olan bir mükemmeliyette imiş. Beyoğ- resi verdi;ıı.; is.itilmez. o sır"'da b•· 1·ki divend~ karşısına A:tıf çıktı. 

B.. ıc:•ld~lann ...+..ı. nır, katoJik misiniz bilmiyorum, fakat t 5• "" ... 
... .. · · sa'ır"l'l\lan mavi zl - lunda da, stanbul tarafında da bunlar- genç kız kardeşin muhterem ai.lesi de Ali Osman burada Sedadın sözünü 

valar h~vada binlerce kadem .. k k sizlerin Tanrıya inandığınızı bil1yo - dan birkaç tane var k k if« .1~ k6 bf vu se - rum> dediği zaman şa~tım kaldım. . · .. . görünür. Bunlardan biri hiq şüphe3iz eser~ · 
te u se r tavan vücu'de 11,etj- Ben. Hitl.er gıenç1iği arar:mda dl.ne Yaptığımız tetkikata gore, hepsı .?e t- cUsta• idi. Uırta. otomobilde kilçük kı- - He i i i. ho amma ever Atıf 

rerel{ hirlesti. v~ o esnada boc:1ukt t _ cabında tivatro olarak kullanılmak uwre . . . .. ps .Y. . ş g 
kıh duran ~adi.1ft bir bul·'"'- m 8 a dair teJmihlere yer verilmediqini. bu 1m - Bu 1 d ü tl K d. zının halını görun~ onu bu halde Ka- bunların şenki idıse neden rnerdivendaı 

wı. anza yapı ış. n ar a s ra f", omP ı d kö .. .. .. d h L , ld ğ rıva bir realizm kattı. · - gibi dü~ünceleıin teşçi edilmediği. in _ Fransez temsillerini tatmin edecek tadi- 1 yune goturrnenin a a muvafık em ana rastge i ini ve onunla ko-
GU7.~l ve ayni zamanda muhteı:;em tibaını • .. ~ .. --.-kta bulunuyordum. llt yapılabilir. Deko-r meselesine gelince, olac&ğ1nı gö~ler v~. otomobil Karaköy- nu~tuğunu söylesin? Hiç bir ~ey. söyle-

olan bu manzara. im:~a bir b 
00 

l\ıfaan ' . · ·::ıhuıdilerin mukaddes Komedi Fransez dekorlarını · rr.obilyala- de durur. Bır motor tutarlar. Kız mo- memek daha kolay ve daha ihtıyatkAr 
ld1i~ içinde bulumıyormuş hi~si:i vae~ k-i+~blarma ka<rşı. yanılan kıyamQ rağ- nnı bizzat kendi getirecekm~~. Herhalde töre bindirilir. Bu motörün do~ru Pen olmaz mı idi? 
riyordu. men Hitler ttençliğ-i iein din nazari o- bunlar Şehir tiyatrosu sa~nelerlnde t"l:I- dl ~e gittiğini anlarsın, değil mi Osman - Evet, fakat eğer hakikaten k'lr~ı.-

V !'rilen kumanda i17'erine bavrak larak serhe<;tti: fakat bu aıkideyi kul - receği hizmeti buralarda da yapabmr. bey? lAşmışlarS! onların bu tesadüflerini bir 
taşıy~cıhır. tA uz.a1da, dipte gözün "P'ÖT- lanrnak imkanı bulununca da fiiliy~- Getirmezse bile, Şehir tiyatrmrunun de- - Evet; fakat ne ustaca tertibat!.. başkası da olabilir; haber verebilir ... 
miyecc~i bir ver<len UerledHer, ana. ha-t ta teş~i edilmiyor, türlü türlti mileRsfr korlarını nakletmek ve bu ~ahnelere uy- - Bu İshak böyle tertibatta ne de- İşte hem bur.un önünü almak , hem de 
ta kadRr oradan daha nerl<ieki sıra! Llsnlkrl"' l}nleni~rdu. Hohenrolkr'in durmak pek güç bir iş de~ildlr. rece mahir olduğunu bize bir k::ıç ke- bir ker~ muhasebeci tarafından görille-
oradan da d~rt yan ~la kadar gel~~a: tan~ı ~ı l\ lmanyayı l 916 de maitlub ol- Yer kirasından tasarruf etmek gibi re gÖ'St~rd1. İşte bu suretle Avr::.P. Le _ rek hakikaten Lem'a'n samla.n lrnrıD 
ler. mak•fln kurtaramamısh; ~ Mr ne 'ka- hasis bir düşüncede ı8l'ar ederek Kome- rnan Pendtkteki köşkün çile ~~ken e _ kendisi tarafından da görüldüğünft 

Ben Büvük Harbden evvel. Rus b~- dar Tanrıya daha hllA tapmak lA - di Fransezi (Framız tiyatrowu) nda oy- siresi olur sövliyerek bütün şüphelerden · kıırtuJ.. 
lelerinin en iyi um.anlarında Sen 1.,e- ~m idi.se de. bu :anı:; tım:ıaımile v_e natma.malıyız. Bu san'atkarlar bir pro- _ Evet, amma maksaıd? Bu hapis mak .. Filhakika . ond~n sonra ~ğer 
~~bur,da 6 sene kaldım. ta.kat mu - ha11c; Alman ve H1t1enn ayırd vedilmı- paganda turnesine ÇLlcmışlardır. Bizde ve tazyikten ve kızı bizim ~ördüğümüz memurl<ır da gelmışlerdı. Sonra btr de 
ll7.Y.am clizellfk b'."_lkımından. hu tai·if vecek derecede yakm bulundugu bir sempati uyandırmaıta çalısacaklarnır. hale koymaktan ne istifadeleri oJdu? telefon meselesi var. Bu memur. diğer 
etti~im ne mukavese kabul edecek 1:1ı·r tann olrnalıy«ı. Fakat onlar bu faalivetleri arasında bize ş· d' 1 ta S b U ark<ıdaşı Ali Hi·kmetle beraber iken 

Hitl ,_t lr. "l"k 1 d b , - ım ı an a cağım. en u .. s- d k kl 
half"te nı~lamadun. ~r~ yap 1~ım mu a at ar an J- antipati duymasınlar. 4-. • t' ku t' ld ğ · tam kahn• en çı aca arı sırada bir te-

ri~ di "'"'> nın ıpno ızme vve ı o u unu .. .. . . . 
Fevk81Ade tekemmtn etmis bir .. - , n mevzuuna temas etti«. O. Kimler aeliyor, neler oynıyacakJar? d b l,_. b'l . Şe t • b' k Jefon vurnnden bir ıkı dakıka geç kat. , su ,., s 1 d p ı:. N A "' a e 11..ı ı mezsın. y anı ır uv - · Al' H 'k 

rlı insiyakma maUk olın Alman. bir tut~~:r a astur tiemnller h11.disesini Komedi Framez heyeti şehrimizde 29, vet!. Herif, bu kuvvetini bir kere de mıs ve 
1 

• met b~. sırada mağazanm 
ftnift.H•ma ıi:vdiltt lıııot-o halinde u.ı k u arı için bazı n<ıiliz pisıkoposlan 30, 31 Mart gu"nleri üç suare ve bu arada ""' 11 L .. . d t "b ı . deposunda hır tecavuze maruz kslmuı .. . • ~r ı na lı;:ı b 

1 
d 7.(1',ra ı eman u1.enn e ecru e e.mış. l d vil . ., . ···-, 

.&\ll@!d1~ \re ~d :resmi adımile vil - zmı~ u unuyor u. 2 matine verecektir. Çünki.\ Leman bunu da hayal meyal ır; e~ mı. Ha ... Işte bu telefon dol-
rlWtf'~i zaman tamMTrfle l"!'le5'uddur, rrı.a~rt·k, İn~liz kilise a<iamlannın Al- 29 Martta: · rudur. Fakat her zaman vaktinde d.&-
lııehtiv~rdtt' ve Mtzi lhttlAU bu hislere tahfl:~~~ dlnd' işl~rine M ~ımsmalarma Temsil edilecek piyes Racine'in An- şamı On ne badine pas avec l'amour ve poya in~n Atıfı bir iki dakika geç blr~ 
ae !tUrctle httab ~ tıemr edeoeğini ınu- sö 

1 
d e em yecee;.m bağır.arak dromaque'ı ile Proper ME"rime'nin bir La voyageur de l'amour piyesleri temsi) kıp Ali Hikmete karşı te<:avüzil kolay-

hakkalı: ~ hfhnt,t1r. ye i. ve: perde1ik Carrosse du Saint Sacn~ment'i. edilecektir. laştırmı:1k, S<'~id~iz bırakma le lbımdı. 
Bu nı'ıme.m, +--'- -" .. ku t' k"-:- İste onfarın bu müdahaleleridir 30 Martta matine olarak •Şiir günü.. Trupu teşkil eden san'atkadar arasın- Telefon Mkh.yesf de bunun j....&~ uvdu-

''"Pıu ı<:ueu. VVt>. ı ı ısvan su Jl.e ··'- k ed' . ~ ~Prmek itt~rilıe m~~· ,-Ü 11'-kl• ' • <; muıı:ıa eme ılıp he - yapılacak, akşam On ne badine ,as avec da erkek olarak bilhassa: rulrr.uştur. Yalnız At1fm bodrumun 
~11-tm kn'tle t~'1Ah · f z: ~· - raet kaz~nd<ıktan ve hapisten çı·khk - l'amour ve Le voyageur de L'amour tem- Chambreuil, Jean Jannel isimleri göze merdiveninde Ler:ıana ra.'ft gıeldi~.n:t 
kJmmde.n i9e fe~lAdeıı~ Zil erı - tan sonra N1emo1Jer~n bir temerküz sil edilecektir. çarpmaktadır. Kadınlar arasında C"athe- bize w herkf'Se söylemekt• ~lf' ~ 

'!!.Pli' 
1

.,.. · kamp~ gönderilmesine emir verme- 31 Martta: rine Fonten J s ;k.. .-..ı rııht"'t'd ~ h!;ınfn ~i ~di bir me ~..ı.-ı... oldu. dedi. ay ve eanne ullv i!imleri- ~li.I! ıarı?~erin!. 
-"--- ~-· b~~· ~ Matine olan Mi!'ant'hrope ve il faut ni nJi.rüyo 1_. -ı.··' • 
• ......,.. ~ nazarmea da az e- (..,. ___ 11 s--ı ••yfa..a-) Bellsvde varurdzır,. o~a:JIU\l..lı.ın tamrlıtl lılari• - Ne fi~? .,., .. .._._. ...,. ,_ - qu'une porte sott averte ou ferrnee, ak· 



Moskovada 48 saat içinde Berfin ve Romaya göre 
.. h. k l .1 k Turkiyenin vaziyeti 

Ribentrop İtalyanm fiili yardımım 
temin için vadıerde bulunacak m U ım ar ar ar verı ece CBaştarafı 1 inci sayfada) 

CBastarafı t inci sayfada) 
müzdeki 48 saat zarfında yalnız Finlln
diyııyı değil, bütün İskandinav memle
ketlerinin mukadderatını yakından ali.
kadar eden ve garbdcki harbin seyri ü
zerinde mühim akisler yapacak olan ka
rarların verilmesine intizar edUmekte.. 

dir. 
Yardım meselesi 

Londra ve Pariste hararetle bahsedi
len müttefiklerın Finlandiyaya yardımı 
meselesine gelince, salAhiyettar mahfel
ler fiili b;r yardımın ancak FinlAndiya
nın tn1 ebi üzerine ve İsv~ ile Norveçin 
muvara· t · e yapılabileceğini beyan et
mek"ie irler. 

Fr~.ın...;;ız sosyal'st lideri Blum bu -
günkü •Populaire• de yazdığı bir ma
kale :lr> seferi bir kuvvetin Finlandi-
j aya gönderilmesini istemektedir. 

Fa · t. İsveç ve Norveç müttefik 
k vvctlerinin kendi arazilerinden geç
m 1 ·n~ müsaade etmedikleri takdirde, 
İngi1 re ve Fransanın askeri yardımı 
mu" vel •kalmarra mahkU.mdur. 

laııerhaym hal~ taraftan. 
r -er taraftan Mar~l Manerhaym 

l ün beyanatta bulunarak, Finle
I ı a:;keri ba-kımdan iyi ve müsaid va
zı ··ette bulunduklarını ve kendisinin, 
h rbe ~na kad<'r devam etmek tarafta-
rı olduğunu ~6vlemic:tir. 

Müzakerel~ 

Türkiyenfn. vaziyetinden bah.sediyor ve 

taıeblerinl kabul .. etmeli için Finlhdiya diyor ki: (Baştarafı t lnd sayfada) teaddid vesilelerle müessir olduğu sa· 
üzerindeki nüfu.mıJJM kullandığı kat'i- Alır..anya ile Rusya arımndaki temas SalAhiyettar ftalyan mehafilile bu bit olan iş birliği bakımından günlük 
yeti• tekzib edilmektedir. Almanyanın sıklaştıkça. İngilizlerin bu el birliğini, mehafilinin fi.kirlerine makes olan cGior meselelerin gösterdiği tahavvüller teŞ 
İaveçi tazyik ettiği eh ayni suretle tekzib kuvvet istimalile bozmak hususundaki nale d'İtalia. pzetesin.in bu ziyaret hak- kil edecektir. Bu neviden son konuş • 
edilmektedir. niyetleri daha açık olarak görülüyor. kındaki görilşleri, şöyle hülasa edilebi- ma Polonya harbinin intacı üzerine t-

Diter cihetten Ukandinav mahfclle- Bu niyetleri tahakkuk ettirebilmek i - lir: talya hariciye nazın Kont Ciano tan.-
rinde Sovyet - Fin harbi uzadığı takdir- çin üçüncü dev1et1erin yardımı lcizım- - Rom.ada yapılacak olan görüşmeler- tından Berline ziyaret müna~ebetile \.'\1 

de bkandinav memleketlerine de sirayet dır. tngiltere ve Fransa Ankara paktı~ den hiçbir sürpriz beklenmemelidir. Bu ku bulmuştu. Şimdi de von Ribeıı • 
edeceği krokusu ile bu harbin sona erme- nı. Tfirkiyenin, kendi hay~ menfat- görüşmeler esnasında hiçbir yeni karar trop Rornaya giderek Mussolini ve 
al arzusu izhar edilmektedir. Hatta bazı lerl nleyhine olarak. Frans1% - İngnt~ verilmiyeceği aibi, ne yeni bır siyaset Ciano ile iki memleketi a~akadar ecien 
g~teler, müttefikl~ 1'inlandiyaya yar- arzusuna tabi kılınması için ileiide ya tesbit edilecek. ne de İtalyanın şimdiye meseleleri her zaman olduğu gibi kar
dım etmek üzere Norveç ve İsveç arazi- pılacak t('şebbüslerde bir hareket meb- kadar ittihaz ettiği hattı harekette her- şılıklı itimad içinde görüşecektir. 
sinden asker geçinnek istedikleri tak- dei olara~ görüyorlar. Almanya ile hangi bir değişiklik vuku.bulacaktır. Roma, 9 (A.A.) _ Alman hariciye na-
dirde bu ild memleketin bu teşebbüse d~ğrudan doqruya temas naktaları bu- Mutabakat zın Fon Ribcntropun Romayı ziyareti 
kuvvetle karşı koyacağını yazmaktadır- lunrr.adırından. Sovyetler Birli~ va.411- Roma - Bertin mihverin münase - İtalyan gazetelerinde günün hadisesini 
lar. tasile temas çaresi aranmaktadır. Bo- batı. iki öevlet arasında imzala'flan •it- teşkiJ etmektedir. 

Fransada ffe'azlar. garb d~vletlerl donanmas1 için tHakla tesbit edilmiştir. Bu ittifakın i- P opolo di Roma diyor ki: 
Pe.ris 9 (A.A.) - Bu sabah akde - m i.isaid bir istinad11fıh t.el~kki cdilm~k cabı olarak. iki devl.et nazırlan ara - Bugünkü gayri tabii vaziyette Alman 

dilen mmrlar meclisi içtimaında Da - tedir ve şarıki Anadolu tarikile Alman sıncla cari meselelere müteallik temas hariciye nazırının bu ziyaretı gayet tabı! 
ladye. siyast ve askerl vaziyet hakkın vava Ru~ petrolü snvkine mani olıın • ve mü1-akereler yapılması pek tabiı • bir hadisedir, hususile ki mihver anlaş
da izahat vermiştir. Başvekil bilhassa mak isteniliyor. Bütün bunlar. Türkf- dir. malan iki memleketi alakadar eden m:t
Finlon<liya meselesinden bahsetmi~tir. ve tar~fından SovyE>t Rusyaya kar~ı AncN"k şunu kaydetme-k lazımdır ki, him mese1eler çıktığı takdirde zimam· 
Abluk8 nann Pernood abluka siya:Se- b;r ta~ruz yanılmadıkça tahakkuk et- görü~ülecek tfütün meseleler hakkın- darlar arasında noktai nazar teatilerınl 
tinin neticelerini anlatmışb.r. tirilmesi imkanı olmıyan pliınlardrr. da, iki partnör tam bir mutabakat ha- derpiş etmektedir. 

Paris 9 (A.A.) _ Ordu encümE>ni. Gitgide İngiliz matbuatı sü!unla _ lindertirler. Mes!-"agero gazetesi de bu ziyaretin 
azasından birini, FtnI8ndiyada istih _ nnda daha fazla ısrarla akseden bu 32 kişilik heyet başka bir devletin tahdide çalıştığı hak-
bar vazifesile tavzi.f etmiştir. .;eslerin. Türkiyeyi yavaş yavaş endi • Roma 9 (Hususi) - Bu~n Berli_n- Jannı müdafaa için İtalyanın azımle mt1-

Hc!sfoki 9 (A.A.) _ Finlandiyanın şeye dii~tirmesinde şaşılaca~ bir şey d~~ h~reket ede:1 von Rıbentı:op ıle dahale ettiği bir zamanda vukubulduğu-
eski Reiskümhuru Svinufud bu yoktur. Türkiye, garb devletlerinırr, muşa,nr ve teknısyenleroen ınUrek nu ehemmiyetle kaydeylemektedir. 
gün Hitler tarafından kabul edilmiş - gaydmeşru abluka harbini Karaıeteniu keb 32 kişilik bir heyet bulunmakta - Ribentrop Papa ile de göriişecek 
tir. de teşmil etmek üzere, Boğaziçinin ve dır. . . Roma, 9 (A.A.) - Fon Ribenttopun 

Ma~f'un olduğu üzere Svinufud Canakka~enin kontrolünü ele geçirmek Yf'nı s1yasi bir ~ombln~zon_ mu? Pazartesi saat 9 da Papa tarafından Joa-
müteakıben Romaya hareket edecek -· husu!'nndaki teseıbbüsJerini anlamadıl Londra, 9 {HUS\.lsı) - Hıtle:.ın ant ~- bul edileceği bildirilmektedır. 
t. Mu·· tt f"kl · Tü' ki i lh f rette Ribentropu Romaya gondermesı, Londra, 9 thw;usı) - Fin • Sovyet ır. e ı er ıse, r yen n su C\T.M. • • • . B ı ·· 

H ı · ki 9 (AA) 9 M t t "hl. . l .. .. .. l B •t·b Almanya tarafından derpış edılen yenı U uzumsuz ve sulh müzakereıerı hakkında buıün ilk e.sm . - ar arı ı nı an amamı<> f!orunuyor ar. u ı ı ar-
Fi 1 d . t bl"ği ı T .. ki B ~~ı· 1 k t' . bir siyasi kombinezonun hazırlanmakta defa resmı ağızaan bır izahat alınmıştır. n an ıva e ı : a, Llr ye asvel\1 1, me-m e e mın f k k 

Dil F . 1 d" k~ f . d v· So tl B" ı··· t . ~ d olduğu şeklinde tefsir edilmektedir. man 1 SfZ ararı Ba izahatı veren Fin hariciye nazırı n. m an ıya or ezm e. lro - vye er ır ımne aanın nıı.ye:uı_n e da b' \, 
Tanner, Pazartesi veya Salı gününe ka- 1nhti sıra ~dalan açığında karakol ge- olm~nığmı. harice karşı aldı~ı taah - l\loskova ve Roma.·~~·~ ır • 1 ) 
4ar bir anlaşmaya varılmasının beklen- mileri kuvvetli faaliyette bulunmuş - hlidlerin sarih surette gösterildiğini btr R yakahflaşms.Il . tdem~ı lıçıdn·ğ· - garı a mallYIZ 1 lard•r oma m e enn e ;J!.,}y en ı ıne go-
9J_ekte oldugunu, fakat Sovyetler tara- · kere daha beyan etti. re Ribentrop, müttefiklerin Yakınşark- l8aşlarah ı inci bayCada) 
tnwm tekıu eo.ılen şartların kabulüne Vi!-r11ri körfezinde düşman taarru- Tiirkiye rnüttefi.k1erin yeni h~rb Mt- taki asken tah.şidatını ve İngiltercnin t- eden günlerdeki yazılar ınuzda delillerile 
imkan olmadığı takdirde, en büyük a:ıinl· zu d~v:ım etmişse <l~ şehir önünde pu- haları aramaktaki. gayretlerini ve Ak- talyaya karşı takındığı itiJ~fgiriz vaziye- i.sbat etmeye ça'. 1.§tıA . .K ınaatınuzde ya
Ie harbe devam edıleceğini, nitekim cep- suya yatmaıkia iktifa! etrnistir. Viipnri denizde de huzursuzluk yaratmak içirı ti ileri sürerek, Romayı Sovyetlcrlı yak- 1 nılmıyorsak_. bu .vaaide ımıvaıfak ta ol
helerde halen askeri faaliyetin berdevam nin cenubu garkisindeki birkaç ada • İtnlvayı fa.hrlk ettiklerini görerek di\- laşmağa ikna edecektir. 

1 

duk. c;unKu verilen aı-ar gerı aımdı. 
tlciuğunu soylemıştır. mn önünde, düşman taarruzları dur - sünce~·e varmıştır. EiZer mii ttefikler Ayni mahfeller, bu yaklaşmayı husule r~akat bu clefa vapu.rlara girecek muvez... 

Sovyet şartlarının vüsat ve mahiyeti dtrmlmııc:tur. r'.·elibolu siyasetini bas-ka şeKilde ihya getirmek için Ribentropun \•adlerde bu- zı sayı:sı tahdıd euılmek ve b•.rnlma bırer 
'elli olmamakla beraber, bu. şartların Berz~hın ort~ kısmında ve Taip~1e etmek nivetin.de olmas.ıfar, 'Iürldyr. lunacağmı da .CSylemektedirler. de üru.torma gıydırıımı..k isteruyor k1 bu-
finler tarafından ağır bulunarak redde- nehrinde. Sovyet taarruz1an büvük 7.3 korlrnlann•n bevhude olduğunu ve· ger Balkanlar ve B:ılhk haV7.ası için günkü ya7.ımızla da bu kararın sakatlı-
dildikleri tebeyyun etmektedir. viathı rıiiskürtülmfürtür. 1 S tank ve ~in1i-•in geçtiğini görerek müteselli o.,. bir komhinezon gıru meyuaııa çıkaracağız. Bu ımıksadla 
, Ancak, Finlerin mukabil tekliflerde mütl!nd<lid ton tahrlb edilmistir. Jac~~dır. (a.a.) Ribentrop, Sovyetlerln Balkanlar gözümim.in önünde duran birçok Avru-
bulunup, bulunmadıkları ve SovyetJerin LR<loıra E!Öliinün şimali ~a;rltisinde Bir İtalyan 1-!13zetesinln malmlt"d üzerindeki bütün iddia. ve emellerin· 

1 
pa matoualarından birkaç resım nümıır 

yeni şartlar dern;ıeyan edip, etmedikleri düsrmm, dün bütün gün Kollanjervi den v<!Zgeçtikle:qini ve yanmadanın n:si '.11a:ak bunıarı n~şr~ karar verdık. 
hakkında henüz hiçbir malCu:nat ml!vcud mmt~b~mda taam.ıza devam etmis • ~.filano 9 (A.A.) - D. N. B. bildi • tareamen İtalyan nüfuzuna terkedile- Ta ki bızden başka hıçbır memlekette 
değildir. ve 8 trundenberl taSrruza geçmiş bu~ rıyor; . ce~ni Mussollniye bildirerek. muka _ müvez.zilcre bir metrdotel. bfr gar .. on 

Eski Fin Cümhurreisi Svinu.fud'un lunduğı.1 bu mıntaıkada her taraftan. G~z:tta ~el Po~U y~zı~r: . bilinde ltalyanı.n fiili yardımını isti -ıhal ve ~dası verilme.ı< .ıstenmiş olmadığı 
Passikivi ile bırlikte Stok::holma ıitmesi ağır z::ı~'1atla püskürtülmüstür. HadtseJenn ink1şafı Ingılız ncaU i- 1• kti daha iyı anlaşılmış olsun. Bu resim nü-
ve Svinufud'un bilahare Berline eelerek Suonaervi mıntakaın ormanlarında cin büvük bir m~gale teskil etmek - yecBe lt r

1
. h . Sovyetlerin nü!u- muneleri İngiltere gıt>ı, Fransa g:bi mat-

F R .b tr a mu· laAki o1mas1 .,.,,Ih mu·· nı 1 d t a· B d lt ı· ı· a .ır avzası ıse on ı en op · • ..... • dn an h~l·far. mıtı"1'affakive-tli bir e ır. un a't'l a ı ay evve me rte ın • 1.,. . kf buatı ileri, gazetelen mılyonlar satan 
zakerelerinin Stok.holm ve Berlinde ce- h · k ~ · b" k l' h bl ZU a una gı_rece ır. b .. il . ..ı pusu mu are~si vapıruşlardır. cıve a\.!ar, yem ır oa ısvon ar - Londrada kanaat memleket!ere mensu muvezz ere aıu..-
reyan ettiği kanaatini doğurmuştur. K:.ıhmo mmtakastnda düc:ma1nın mi\c: ne. İnıriltererıin cihan hertemonvası - Londra 9 (A.A.) _ Von Ribentrop Ro- ~· Görülüy~r ki bunların hiç birinde 

Moskovada faaliyet taMtem bir meV'kif zaptedilınii ve l 25 nı temin veya müdafaa kin istifade m?yı ziyareti, Londra dlolomasi meha- urufor~a denilen yeknes~ kısve yoktur. 
Halbuki, bır rivayete göre müzakere- aske! esir alınmı.şhr. etmesi mutad olaın harblerden birine filinde Finlandlyaya Sovyet tekliflerini Hem · bır garsona, .bır mctrdot~le ı:nua!· 

l~ doğrudan doğruya Moskovada yaptl- F!nl:>rıdiva tayyareleri. Finlandiya baslanabileceğine lrani idHer. Bütiin kabul ettirmek olan koalisyona İtalyayı yen b~ kıyafet~ gıydirmt!k mümkundur 
maktadır. Stokholma muvasalatını mil.- körfezi buzu fizerlne snıldıran düsman ı İngilizler, bu yeni koalisyon harbind~. dahil etmek tızere Almanya tarafından ve yerındedır. Çunku bunlar ~ır allın
teakıb, balen nerede bulunduğu belli ol· kuvYetleri'ni bommla:rla pookürtmeye Avrupadalld diğ~r milletlerin. İng!iliz 1 • b" ga'""et -klinde telakki da bulunan ve muayyen rouesscselere 

yapı an yem :ı.r .1• r b ~lı kims 1 dir M · · . ıa 
ınıyan Passıvikınin gaybubeti, bu riva- devam etrnislerdir. İmparatorluk emelleri uğnında. an'a- a·ı kt d" Müteaddit memleketlerin ag e er · U\ cz.zı ı.se, mesf: • 

e ı me e ır. b" b. b. r1 d N 
yete bır hakikat nazarile bakılma.sına Duc;man tayyareleri Kareli berzahı nevi silAh olan deniz ablukasını kulla- mü~terek tazyikine pek benzıven bu ta • seyy~ ır _işpo.~tacı gı 1 ~ ~~~ ır: a-
vesile o!.maktadır. flzeritıdt? t~mmü etmfstir. nara~t harbetmek üzre, !ngilte"'enln Y" t " lı u bir nazarla görülüyor. sıl ki şehrm koşelerınde gozumuze ilişen 

Diğer taraftan Moskovadaki Amerika 6 Snvvt tavvaresi düsüriHmüc;tür. nı sıra yer alacakları zannında idil~r. vassu şup ~itaranara göre boyacılara ~e mümasili ~eyyar. esna.fa 
ve 1weç sefarethanelednde de, hummalı Stokholm 9 (AA.) _ Stockholm~ Fakat h~diseler bfü~bütün baışka şokil- Amsterdam 9 (A.A.) _ Röyter: muayyen bı~ kıyaf~t kabu. _ettırıp onlan 
bir dıplomatik faaliyet göze ~arpmakta- T'ldenttPn gazeteslnlıt Tallin muh:-.lbiri de tecelU etti. Hiçbir millet fn_P,ilizle- Alman sivast mslhfellerlnin kana~ti- o kıyafetleril~ s~ atlar:ı:u ıcraya ~ec· 
dır. Muhtelli ecnebi sefaretler arasında hf1..ıır; . " ım·ı 1 . si . t" bur etmek mümkün dcgılse muvezzıler• 

_ . • u. Vf'r: nn menfaati namına yeni koalisyon ne göre beyne 1 e srva vazıve m . . . . 
t d en zıyaretle ve teleton mu . .. .. ' · . .. ·. de bö'-·le bir mecburıyet tahmıl edilemez, 

mu ema ıy r - Voroc.ilof rlmal Rusv:ı;ıı;:ında 35 va - harhıne suruklF>nmek arzu6Undat de - von Ribbentropun sevahatı uzennde dilm.1 lidir ç··nkü· t ks· d 
ıb.avereleri vukubulmaktadır. "ma knd~r bütün vatancfac:lart f:Tl~h al- . . htemel e eme . u man 1 ~ ır. 

f .1 .ki t .. b .: Mldir. Balkan Antantı hariciye nazır- kat'f bir safhaya gırmesı mu - İstanbul esnafını zümre ve s:oıflara _. 
Dün Moloto ı e ı s~a ıu~~ ir g_~ tmıt ~öırmıstır. Bu ea~rma a]akadaT- ı bl w d b d 

rüşmede bulunan Amerika buyük elçısı l~ra fw'lon v:ınılmı!ltır. ~ı;mn. ~e i~·n e . u ~z~ ifa e edil • dir. . . . . yıran lonca teşkilatı vaktile hükümran 
'6teinhard, bu mülakatı hakkında bugün dı~ gJbı. Finlandıya ıcın ha'II'be gir - BUthn bıtaraf e;azet~lenn Berlmde- iken böyle bir esnaf kıyafeti mecburiye-
Vaşinglona uzun bir rapor göndermiştir. Sahte dolarlar mckten imtina eden İskandinav ım>m- ki muhabirleri .. Finlandiy~ ~ Sovyeih~r ti olduğunu tarih bize hatırlatır. O va· 

Fin heyeti leketlerlnin de vaziveti bunu p:österit'. Birli~ barış müzakerelennın Roma'Ya kitten bu vakte kadar geçen zaman zar· 
Paris, 9 (Hususi) - Haber verildiğine Ba~dad, 9 (A.A.) - Irak hüki'.\mett, BU'!ldı:ın maa<la Türkiyenin vaziyeti d~. intikal ettiği 'kanaat;ndedir. 1ında hayat her suretle terakki etmiştir 

göre. geçen .sonbaharda ~'in_ Sovyet mü- bir takım kalpazanlann, Almanvada ba- Rusya ve Alm~ya ile kat'lven harbet Alm~n matbuatının miitaleaları ve insanların mümktln merteba makine 
zakere!erini idare eden başvekil Ryti ne sılan ve son zamanlarda Yugnı:lavya:ia mek niyetinde bulunmadırfı,nı göster- Bc .. lin 9 (A.A.) - D.N.B.: olmaktan uzak kalmalarına aid kanaa• 
Passikivi halen Moskovada bulunmakta- piyasaya sürüldüğü görülen neviden 50, mektedir. Alman hariciye nazın von Riben- tin binbir ameıt faydası görülmüştür. 
dırlar. Fin hariciye nazın Tannerin de IOO ve 500 dolarlık ~ahte evrakı nakdi- Snn 6 ay zarfında, İn~ltere bu har- trop'un Roma seyahati matbuatın bil- Bir zamanlar Türk kadınını da muay· 
bu aqam Berline hareket ettiği blldiı-il- Y~:vi Yakınsarka ithal etmek istedikleri- bi at ... ~lemek hususunda'ki arzusunu is- hass1 nazan dtkıkatini celbetmekte<lir. yen bir kıyafete sokmak ishyenler de 
mektedlr. ni haber almıştır. İhtiyat tedbirleri a1m- bat etti. Fakat buıtün. yani ilkbahar GazetC'lcr bu münasebetle ya-zdıklan meydana çıkmamış değillerdi. Millet V9 

Amerikanın vaziyeti mı1 ve hududlarda muhafaza teşkil~tı bidavetindenberi Eyltndeıki büyük hııl makalelerde Berlin - Roma mihverinin memleketin hayati işleri mevzuubahs ol· 
Va~ington, 9 (Havas) - Riyaaetidlın- kuvvetlendiriJmi.ştir. valarmı tamamen kaybetmiştir. Bir sağlamI1ğ1ooa harb dolaytSile hiçbir duğu sıra1arda bir takım komisyonlar, 

hur sarayında beyan ediliyor ki, Aıneri- ···:······················••m ....................... ·-·:: koa1is~on harbi tahrik edemedi ve Al- değişiklik olmadığını ehemmiyetle kay- yeşil masaların etraf uı<la toplanıp çarşa-

kanın Rus - Fin ihtiJAfına müdahnlesi ( T 1 V A T R O l A R ' man aleyhtarı bir cihad alfunetlerl hl!- rledivorlar. . fın eteğini şu kadar arşın, bedenini bU 
ihtimali pek azdır. Çünkü yapılacak sulh, J nüz belirmis deinkl1r. Ablukayı tertib Völ!tlscheT' Beob~chter dıyor ki~ kadar santim olarak tesbite çalıştılar. 
A _ Şehir tiyatrosu Tepeba.şında drarn kısmında • 0 

• ·ı bf b' · b ·ıı b ]· • · · · h bl h .n..uıerika efkarı umumiyesini infiale Gilndilz ıu.ı 15 30 da edenler. bunun U.mid e tikleri kadar Mıhver ı e T ınne ag u ı.ınan ı- Onların bu nevı hurdcbını esa arı, a-
sevkeden ve bizzat ReisicJmhur Ruz- Akşam saat 20~0 da müe~sir olınadığıru. itiral zaruretinde ki büyük devletin bari~ vasfı i'ki taraf yatın kasırgası önünde tarümar oldu v• 
veltin şiddetli takbihini mucib olan Rus O Kadın kaldılar ~ İngilterenin yegane müt _ !iı.:ıamdarlannın Almanya ve İtalyayı çarşafın şekli değil, kendisi bile ortada 
taarruz hareketini meşru kılmak gibi bir tcutıaı caddestnd• tomedt kısmında tefiki olarak Fransa vardır. İngilizle-r alakadar eden meseleleri devamlı ve kalmadı. 
netıce verecektir. Gündüz saaı 15,30 da. çok ~bf olmalkta haklıdırlar. ~hst temaslarla müzaıker~ ve m.fişta - Hiç olmazsa bu misalden ibret alalıns 

Amerika siyasi rnehnfiU Londra ve Aqam aaat 20,30 da reken hal ve tesviye etmeleridir. ve bu gibi vahı işlerle uğraşmıyalun. 
Parisle istişarede bulunmadan evvel hiç Herkes kendi yerine Yüksek müdafaa .meclisi Alman ve İtalyan rejimlerinin is - Varsın vapurlara istediği kadar rnüvezıl 
bir teşebbüse girişmiyecektır. Esasen A- "' k"' ·hı·.,. tikran iki mflletin iş birliğine sarıHl- girsin ve istediği şekil ve ):ıyafette işini 
merikanın tavassutunu istiyen de olma. Halk operetınde bugün gündüz 18 da umumi ati ıgı maz bir itimad ve tam bir haberlesrne görsün. Yeter ki alemi rahatsız etmesi» 
ınıştır. Akşam 9 da. Ankara, 9 (Hususi) - Yüksek Müda- mahiy~tini vıermektedir. Alman - l - ve elbette ki kıyafeti de tercihan munta" 
tskandfoav dcvtctlerinhı dü:şibıcelt-ri Zozo Dalmasla faa Meclisi Umumi Katibliğine Kolordu talyan münasebetlerinin esaslan müs- zam ve temiz olsun. Amma o kadar. 

Anısterdam, 9 (A.A.) - Havas: Stok-ı ( Pipiça ) Komutanlarından Tümgeneral Galib ta- tekarchr. Binaenaleyh zimam<laırlar e.- Ondan fazlasını istemeye hakk.unız. · ·• 
holmdan alınan haberlerde İsveçin Rus T ı f 

e e on: 40ö74 yin edilmiştir. rasındaki lronu.şmanın mevzuUınu. mü· yoktur. 
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IİNB~RDIREK 
IATAKHA ESi 

~azan: Reşad Ekrem 

Batakhaneye doğru 
rümcek gıbi; Perkin, dükkan kapısının Teklifinde bulundtı. 
kanadına sığınarak onlara bakı.:ordu. F..- * He: teYe rağmen neş'enJzi kaybetme -

.; yınız. Maneviyatınız kuvveUl olsun. Ha-
sa.sen vazıfesı mtişterı gözlemek, avla- Yatak odası takımı seçildikten sonra, yatta gelıp geçen bir çok yevml hfı.dlse. 
~~. l Perkin müşterilerine mutfak levazımatı, er m:-dır ki muttarld olarak !>lzl tis -

Uükkanın, oda takımı teşhir edilen banyo takımları, nihayetınde de türlü me~t.edtr. Ve bu mutemadl üzuntüJerle Tayyarzade anasının ellerinden, Midilli- pü bir adamdı. Kafasını kesseler, kimse 
camekanının önunde bir çift durmu§, türlü perdeler ~ .... rdi. Evet, bil.tün 0 hazmımız bozulur devera'n ef'all intizam nin de gözlerinden öpüp ayrılırken, her için ağzından bir laf a1amazlardı. Tay-
sey d d ş h k ~""" ve ıukfınetlnl kaybeder. Cümlel asabiye re ıyor u. a ane ve urumlu bir e- terlemelerm· e, yoraıınluğuna rağmen iki ikisine de, kapıyı kimseye açmamalarını yarzade Arif Çelebiyi bir köşeye çeke-
d ı k •-· me~kez1ycm z mu~mndlyen yıprar du • 

a ı e endıl rını gösteren maun yemek saat zarfında bir evi baştan aşağıya dö- ru,. ve sonra gunün birinde o!rblrımlze sıkı sıkıya tembih etti Evden Tayyarza- rek, vaktile hovardalığı dillere destan 
odası tak mına baktıklan muhakkaktı. şeyecek kadar eşya satmış sayılırdı. l:ı:.ıkn:-nk ne kadar çokmfişQz .ne kadar de ile İbrahim ~a beraber çıktılar. İske-. olmuş bu adamdan kendisinin tamamen 
Pcrkın bunu mes ek icabı d€'rhal anla- Delikanlı; lhtivar!nmışız deriz ve derin bir dehşet leden dört çifte bir kayık tutup, 1stan- ~abancısı olduğu kadın meclislerine dair 
mı tı. _ Yarın çeki yollarım, dedi, biraz ev- lçlr.de kalırız. Dikkat edecek olursanız bula bır ok sürati ile geçtiler. Hazinedar bazı şeyler sordu. 

E k kle kadın bırbirlerine pek uygun, vel dediğim gibi, bugün alu:vpric;: etmek h rgunkü uzuntülerden bir ço~u ~n İbrahim ağa doğruca konağa gitti. Bir Birısi, genç ve güzel bır cariye, diğeri 
k k d"" · -r· " duydu"umuz teessiırler birkaç ~tın yeya 

P n u muşlerdi. Hani, g nç kadı- niyetinde olmadığımız için hazır!iklı de- h!lfta geçt.:.ıı:ten sonra bu kadar müto _ gecelik yokluğu, konakta b!r heyecan :ihtiyar ve çirkin bir hanım sultan olan 
n ' bır yuzü, mine gibi gözlerı, ba- ğilız. c.s: 1r oımağn değmezdi diye kendi .ten • ve meraka ı;ebeb olmuştu. Efendi derken iki vu~gununu birden nasıl idare edebf-
şın aa çapkın duruşlu, az buçuk sağa Perkin derhal atıldı: d rrılze 1tl.rnf ederiz Fakat. heyhat. tı 0 bir de hazınedar mı gaiblere karıştı diye leceğini öğrendi. Arif Çeleni: 
dogru eğık bir şapkası \•ardı. Delikanlı _ Ne beis \'ar efendim .. yalnız şunu sün ıüzumı.:ndan fa?Ja 6zQlmü!7üı Te birbirine giren Hüseyin elendililer, ha- - Seni külhani seni. .. Desene ki bu 
ise uzun bo~lu idi. Pek yak?şıklı sayıl- sormak isterdim .. acaba eşyaları derhal YlP"ar.mışızdır. Bldlselert muUaka s6 - ni nerede ise, hazinedarı aramak için İs- süs, bu mavı çuhalar, karanfil oyalı çem-
mazd D ı · künetıe kaışılamağa çalıgahm. Kaç defa b · b k"" · d w ı kl L ı K ı · f 1• 1 b d ı. ermın arasına da bir pipo kıs- ambalaj· yapalım mı? .. Yoksa, 0 cmes'ud tan ulun dört ir oşesıne agı aca ar- uer er, ema u.sta ışi i ar ar ya ana e-t hepimiz ~crube etmişizdir ki ~eri teeA _ 
ırmıştı. büyük düğün gününe kadar ambarda mı sürıer ve bu tarzdaki heyecanların at - dı. Fakat konakta en büyük heyecanı ğil imiş ... Amma dikkat et 'l'ayyarza-

Çiftler, yemek odası takımını engin bırakalım?. sülamellerl bize maddeten, manen çok gösteren Yandım Ali olmuştu. Delikanlı dem Sübaşının pençesine düşeyim d~-
bir hayranlıkla seyreder gibi görünüyor- Müşteri, sövliyeceğini keı;tıremezmiş p 1'alıya mal olmuştur. İrademizi terbı_ hazinedarın odasına, gece yarısına kadar me ... Vallah insaf demezler, tabanlarına 
lardı. Camekanın önünden bıç Ryrılmak gibi bir hal almıştı. Sonunda: ye: etm~e çalıfalım Her ,.eye ratmen belki on defa uğramış, hazinedarın uşa- elli değneği çekerler ... Bir ay ayak üze. 
istemezmiş gıbi bir hal almışlardı. _ Şimdilik ambarda ka,sın!.. dedi. sakın olma~a sotukkanlılıtımızı muha- ğına: cBre ala nerede? .. Bre ağa daha re duramazsın!. 

!azaya çalışalun. Bunun her za:nan için ı - ı h · D' b"h' · k T * Delı'kanlı ile genç kadın dükkandan 1 gelmedi mi? .. Bre oğlan tız soy e azme- ıye son tem ı ını yapar en, a ,.ar-mut &k münıkün olacağını lddla etmı -
Perkin, mesleğınin sırlarını bilen bır çıkıp, sokakta yürümeğe başlayınca, ilk yorum fakat 'kliçüktenbert gerek tendi- dar nereye gitti? .. > diye 90rmuştu. Sa- zade, Fazlıpaşa sarayına gitmek üzere 

gozle genç kadının sol ehne baktı. Eldi- konuşan gene erkek oldu: m1zl ve ıerekse bllha.saa yeni yetişecek bahleyin İbrahim ağayı görünce, en çok Çelebinin e'.ini öptü. DclikanlL fevkalade 
venlı ıdı Eh Perkın · 1 nes.tı bu tarzda alıttınn..... ,.aıı-ı.-. '"'evı'nen de o ohnuştu. İbrahim a~ hasta bir heyecan içinde idi. Zor ve belki de · · · · • ) enı nışnn anan - Yapacağımız yegane şey evi bul- -· Y ~" "' 

5 .. 
genç kızların ekserıya nışan halkalannı k .. _ dü'ğ"' ~ _ •• t b"t Kendilerine böyle terbiye vermtş olan bir arkadaFnı ziyaret için Beşiktaşa çok tehlikeli bir oyun oynamağa gidiyor-

.. t k ma ve ... gunu... un gununu es 1 İngilizler, vı:: diler bazı mllleUer bundan d M dili" · nl kl ki b" 
'· o erm_e ıçın_ tı.irlü tiırlu bahaneler etmektı"r .. dedı·. gittiğini söyledi. u. i · ının a attı arı, ze ır ço-d k1 Ç'lk ,e~ kazanm1'lardır. Bunun aks1M b 
ıca ettı erını bildiğınden genç kadının B"' l b" .. d b l 1 haTe'"•t ... d ... n ..tddet, he•ecan, lüz-·az Tayyarzadeye ge\ince, İbrahim ağa- cuk rnuhayyelesinin üfleyip şişirdiği tr 
elını eldiveni. , oy e ır gun e aşına ge en ere za- ""' "' "' -ı• ~ ........ asal d r. 1 k ku b kh 

_ Şu hal~ geonrunce ıçınden: .· ten fQŞD1l§ ka!mış olan kadın, bu teklif kJvvet israfı babı hırp&la"flCl gtbf bir dan aynlınca, Mısırçarşısının yukarı ka- m e&i ise, or nç ir bata ane-
tan g çler bu merhaleıı çok- ica~ısında neredeyse kiiçıik dilini yuta- tnk.m tezahürata kendini koyuverenle • pısı d~ında Arif Çelebinin kahvesine ye gidiyordu. 

rnak aşmışilzerelar. Anlaşılan )'U\'alarını kur- cak gibi oldu ve ancak işitilir bir se.,le: ı m17 maa1esef btr nevi bat.1 intihar 70- gitti. 1stanbulun birçok kRhvecileri gibi, TAYYARZADE BATAKHANEDE 
dirler L k d 1 1 ~ lunu tutmuşlar demektir. Bu, cidden 1•- 1 b d · d be b "dl 

Tam zamanıdı . . . a ır ıya baş am~ ı. - Peki amma ... Siz beni iki sRat ev- , zıktı!' Arif Çe e i e, aynı zaman a r er ı . 
r. · · dedı. Bu sırada ıJkon- ve'ıSine kadar tanımıyordunuz ki.. diye~ ~--------------.ı Bir köşesi berber dükkanı olan kahve- Tayyarzade Faz1ıpaşa .sarayına kır11 

elli adım kala, ,göğsunde muskasını yok. 
ladı. Kendisıni bildi bileli goğsündc tı· 
şıdıgı bu küçucük muşamba çıkının, ken 
dısıni her turlü kazadan V"" beladan ko-

: genç_ k.addın, sonra da delikanlı came- ~\ ab verdi. Cenb istiyf'll cıkuyacalanmın posta hanesi küçüktü amma, tertemiz idi. Eli 
anın onun en ayrılarak geri dondüler. * pulu yollamalarını rfı-a ederim. Aksi talı. ayağı temiz, yüzü gayet güzel. İsmail a-

Fakat Perkın on1arı önledi. Daha zi~ a- di:de istekleri .. kabeleshı kala'billr. dmda bir de çırağı vardı. Ayağında ta-
dc kadına gu .. lu""m k Birkaç ay, daha dog· rusu bala".~ seva-

seyere : J kunya, kollan sıvalı, durup dinlenme-
- İçerıye buyurmaz mı ınız?.. dedi. hatlerınden sonra, gelin güveyi olarak, den çarşı içindeki dükkinlara kahve ta- nıduğuna kuvvetle ınanmıştı. Sonra, han 

Sonra başını delikanlı) a çevırdı soz:.me mobilya tüccarı Bay Perkinin baştan a- Bir itfaiye neferine bir otomobil tırdL Çarşılının bir RVgili İsmailciliği çerinı yokladı. Üstüne son bır defa çeki 
de' am etti: ' şağı döşediği evlerinın yemek odasında . prptı düzen verdL Guzel delikanlı kapıya doj-

- Satın almazsanız, almayınız .. eşyala oturmu~ ilk akşam yemeklerini yiyor- Beyoğlu itfaiye efradından Nuri. JdiArif. Çel bl u1 c...ı.,_ inl' di T ru ilerler gibi olur o'maz, sarayın iki ka-
.. k lardı. e en Y"""""m ıy · ay- nadlı büyu" k kapısı sur'alle ardına ka • 

rımızı gorme Ilıtfünde bulunursanız, riün f'i~.hane caddes"nden geçerken şo- yarzadenin Rmtinden idi. Hatta Tayyar-
pek memnun ı w f di Delı'kanlı aklından rff>J""'n b;r hayalı· dar açılarak, dört arnavud kapıcı kenclJ,. 1 o acagız e en m... ' 0~'-'" •• för Alinin idaresindeki 2281 sa .Hı o- zade küçükken, bir aralık, birkaç ay ka- . d ğ ği tt" 

Dclıkanlı tereddüd etti Genç · ına gözleri ile kovalarmış gibi dalgın dalgın tomobilin çarpmasile yaralanmıştır. dar bu Arif Çelebinin o zamanlar Sul- ~ıne Bo ru se rT ı: de • 
baktı Kadın o d ed d b" kon_uştu: la kah h - uyurun ayyarza ınız .•. 

. . . , n an rn e umar gı ı Yaralı tedavi edi1mek üzere Beyo~- tanbevazıd çarpnncla o n ve ane- B ı•ft f ci' . 
bır vazıyet alm•rtı. Delıkanlı go""zucıle·. - Senin mdbil'-•acının vitrini ~ ,_,_ · Arif ç ı b" ]d - uyurun su ı...snımız e en uruz.·· ~· .; lu hastanesine kald nl ........ , kazaya se- sinde çırakua etmiştir. e e ı, ze ' n· ek d lika l k ı ukl · - Ben hazı .... d d 'b b" t d""f ..... '""9 • ıyer e n ının ot arına gır 

rım .. sen ne dersin? .. de- onun e uruc:un ne garı ır esa u .. beb olan şoför hakkında takibata baş- edib, zarıf admndı. Tayyarzadeyi açık dil 

Bme~k~termişcesine, genç kadını süzdü. eğer durmamış olsaydın, seni görrniye- mavi ,..,ı..alannın içinde, •ııriizelli"'inin bü- er. 
erı ta n lanm1~tır. "''"' p,- 6 Kapıdan, geniş mermer bir taşlığa gir 1 o ra ı olmadı. Delikan'ı mırıl- cek, daha ilk bakışta da sana vurulmıya- tü al m v• ,..'--· ile oôrün- gu"'lüm 

dandı·. n ı "' r-:-uıu • ...... , - diler. Tıaclıkta, dört sıra halınde kırktan 

. - Teşekkür ederim, amma bilmem 
ki ... 

Perkin fırsatı kaçırmadı. 
- Mük0 .... -eıı d · .......... ... ıye çağladı Mtiba-

llğalı bir tavırla kollarını açtı ~e mü~
terilerini içeriye da~ et ettı. 

Ve delikanlının: 

caktım.. seninle tanışmak için bahaneler ~ sedi ve: -:r 

A k b fazla .somaki sütun vardı ki, tavanı ve o 
aramaya kalkı•mıyacaktım.. bu da be- n ara OrSaSI B T dem Buyur yi'" ,. - uyur ayyarza ··· s•- nun üstündeki kat1arı bunlar tutuyor 
nim için büyu""k .. pek büyük bir felaket, -···- tbn B _..bazım. f'ö,_ cı'lkür gu··zeı ·•· uyur ,.... · ,_. .. r du. Birer dıl'ı en azdan beş ayak uzun 
facia olacaktı. Bak, ne muazzam bir şey Açılış - KapaJl1' 9 Mart HO fiaUan ~1 dünya go"'zı"l• go""rdu"" ~;-.. A 

"!i umuzu "' 5w.a ...... • • - luğunda olan mermer döşeme taşları, aü' 
kaybedecektim .. dedi ve genç karısını ÇEKLER yol nerede~in .. seni gören ne olur? .. İn- gibi beyazdı. Sokak kapı ının iki yanın 
kucakladı. 1---------------"'I san dostlarına bu kadar VPf asız olur da, birer küçük kapıcı odası ile bir kah.-

Yeni gelin cevab verdi: Acı1J.t..K.apanıt mu?... jve ocağı vardı. Ta5ı ğın kenarı da çep-
- Fakat ben, oda takımını farketme- U1r dra 1 eterlln S.M Diyerek kal'flladı. Elinde bir gümüş çevre sedirdi. Üzerleri tertemiz a'!aca ve 

. - Amma:. pek alma~a niyetli deği. dim bile nonoşum... Oradan geçerken P!'fae;~Yorll ~: ~!~r 13~.!:ı askı ile dükklndan çıkan ç1rak İsmail kilim döşeliydi. Sokak kapı:.ının tam kar 
lim .. dlye ıtıraz etıne~ine mevdan bırak-1 gözüm camekandaki aynaya ilimıiş, ha- d b k · d k d lik l k ak t k • • M ııı.no 100 Lire& 6.7625 e ir aç sanıye urara e an ı~ ıısında, gayet geniş bir merdi\ en, yu ·a 
nuyar ' fU a ımı, bu takımı L "I zır elim degmv işken basımda e""'i duran 4_ ı. h tt• kl d bir k . b dol b .. , §U u e- , ,.. Ct!nnr• ıoo .ı.sT ç. rr. 29 856 uayran ayran seyre ı ve a m an, nya çıkıyordu. Kapıdan merdivene a -
yı, \ da ı gosterdi. Ô) le ki, sonunda şapkamı düzelteyim, demiş.. Ye duru- Aıasterdam 100 Florin • 69.1611 gün "belki kendainin de böyle iş1.emeli dar da, geçilecek yer, MIEır hasırı dö 

ıgendç ab. 1~ . efsunlaıunış gibi bu takım- vermiştim.. D tlbel ıoo 1'elıa 12.1575 mm çuhaları olabileceğini geçiTdı. Us- .şenmişti. Merdiven, cevizdendi. Kenar 
ar an ırını seçmek ıztırarınd k ld .............................................................. Atlna ıoo I>rahml 0.9'1 ki b' . 

d .. f bak a a ı ve tuının çekmeceırinde gı{lndeli eri ın- larında incecik oyalı korkuluğu vardL 
tesa u e ınız ki, Mçt.iği takım da b- _ S • t "' } • d 8of7• 111 Leva ı.60ll 
tün bu üzüntülere sebebiyet ' u ~ ıyase a emın e ~adr1d 100 Peçeıa 13.81 kiybrdu. Bu korkuluklar ceviz ÜZet'inc sedef kak 
mekandaki maun yemek odasvıeretna,kıcmıa- 1 (Ba• tarafı 

3 
Uncil sayfada' Budapeftt 100 Penıo 23.625 Tayyarzadenin parmağında, Hüseyin malıydı, merdiven başında, uç arı kesme 

" ' ıtukrtı ıoo LtJ 0.6175 efendinin nı.am bir ne& gül yüzük var- billiir toplarla nihayet bulan birer oy· 
oldu. Genç k~dının gözlerındeki sevinç naŞl'llanın cenubi Anupada teuhtlr eden R0lırad lOO Dinar 3.12 dı. Boynundan geçme uzun altın köste- malı sütuna dayanmışlardı. 
panltılarıru goren Perkin içinden mem- dlpfomat.ıt faallyetlıl yakından aIAkadar gÖ- Yototıaına ıoı Yen Sl.221 d ..... mi ıı ltın b" hf n::.. d k T d ld B Bte1kholm ıoa Jn~ ICI. l1.08'11 ğinin ucun a ,,_, ne a ır rna a- uvrt arnavu apıcı, ayyarza e, sa-
nun -0 u. u meınnuniyeUe de onlara rebUlrlz. Kı.sa blr mt\ddet beklemek:, bu tah- l!!aham •• tata..uaa zanın içinde pne Hüseyin efendi hedi- raya, adeta kapıp ltaçınr gibi almışlar, 

bunlar
bir salonda~~ k°'ıu&lar gösterdi ıemintl~ı. fazla yanlıf olmadıtuu ıabat edebl. ıt.BI yesı murassa bir saat vardı. Belinde, arkasından da, kapının kanadlarını, a -

ı , sıpar11 defte,.; .. _ ıeçır· d=1·ten' ce "'· • Ergani rd . O&- 1A 5 -m ı:;; "'" zümrlidlü bir hançer kabzuı pe.rbyordu. çıldıklan kadar sür'atle kapamışla ı. 
50lll"a: 1 tJlim VC.a9ı.,- Cm.Aıç ~------------"' Arif Çelebi herkesin deni ortatı, ıır kü- (Arkan var) 

F:;::ıım T kik' bu ıddia batıldır. l tandaşların eline cRkizde sekiz Alınan-
ve ım ı ım ıtablannın Ademden "Son Posta,, mn lefrikaSI : 38 dır, sekizde altı Almandır, ,;ekizde yedi 
ve Havvadan daha ilerisıne gidebilmele- Aryendir. gibi vesikalar vermek sadece 
ri doğru<iur; bundan !le çıkar" Eğer ilk .,_n h • r •• k ' gülünçtür. Fakat kanın akideye, karat-
an1~-b~~ ;av~: Adem değilse, pıe- g z OD as, a ..,.or. tere tesirini nasıl inkir edebiliriz ki ay-
sa a, ış e a, Yahuıd Güstavla '8 ni şeyi temin için hayvanlar üzerinde 
Jozdindir. Netice?. İnsanların gene bir mütemadi faaliyetler sarfetmekle öğ(l-
tek ana ile bir tek babadan uredikleri Yazan: Ze neJ Besim Sun nüyoruz? .. Şehlavi Arab atile Sakla~ 
hakikatı dcğ~iyor mu?. ·ı . . . . . . . . . . . . . kısrak aruındaki hal~kanlık iddi8Sl yil-

Zaman, .iklim, güneş, kum. çöl, renk, J}U leti, kırmızı derili veya 7.encı. hakıld maz. Zararı yok; ellıncı urın mes'ud in- milletim halita halıne getınnelh tır. Ka- zünden biribirlerine giren çöl kabilele-
Adet, itiyad, yaşayış insanları kümelen- Amerikalılan cikinci sınıf adal'lb say- sanlan: dın ve erkek, bir hayat yaratabilmek i- rinin iptidai1iklerine hükmetsek bile zt
dirınif bay müddeiumumi; bu muhtelif maktadır?. l - Zavallılar, ne kadar geri mahMk-

1 

çin, iki zaruri Jazime o1dufuna göre müt- raat nezaretlerinin horozhanelerine koq 
kümeler evvela ferdi, billhare cemı Belki bet yüz .ne, bin Rlll. on bin lamıJf; alelade toprak parça.sına vatan, terek eserlerine, varlıklarından, birer • ll -k.. h 

1 
' 

menfaat uğurunda çarpışa, çarpışa in- .sene sonra mllliyet fikirleri de din fikir- bir avuç insana millet dlywek m"'1um kısım veriyorler demektir. Diifününüz agı arına, ? uz .. a. ır anna, aygır depo
sanlığın umumi mahiyeti içinde hususi leı: gibi iflb ederek beşeriyete insanlık çizgilerle çevrilmlf hududlan müdafaa bay müddei'llınwnf; dedesi Türk, nine.si la~n: ne d.ıyebılırız?. Kanın :-t>ka, vefa, 
vasıflarla bezenmi§ler. Evet; hepsi de akıdesi hlkim olacaktır. O takdirde hu- uğurunda biribirlerini ölcttıriiyorlanDl§. Fransız· babuı Franko - Türk, annesi sa a at, azım, karar, cüs e ve karakter 
insandır amma kimi Türk, kimi İngiliz, dudlar, paaaportlar, klirin.gleır, askerler Diye halim.lze g(111Qnler, yM\ud acısın- Alman 'oıan bir genç, Yunanh bir kızla üzerindeki tesirlerini hayvanlarda tec
kinıi Elen, kimi Fransız, kimi Rus insan- ortadan kalkacak; dDnya bü1{ln varlığUe lar. Mekteb ötrefmenleri nhtet devrine evlenirse meydana çıkacak çocuğa ne rübe edip dururken ve daha fecii, bu ta
dır. Dikkat ~yurunu~; müşterek me

1
n- insanlıtın eın.rlnde aleUde bir toprak] misal olarak asrımm glSstenlnler. Bun- di!eceğiz?. ~anuna ~yarak ~rkw değil sirleri artık gözlerimizle goruyor en, 

faat kay~s~ yuz sene 1çinde Rusa Rus u- parçası nıenzilesine düşecektir. Yeryüzü lardan bir teY Çtlanaz. Bf.z; maaleRf de- JDJ?. Fakat nca ed.enm. bu )'ocugun de- fiziyolojik bi\kımdan, hayvandan rre 
ğunu, Çınlıye Çinliliğini, Almana Al- herkesin t , ___ 

1 
k h f rdl il ğil, maaUftihar, MnJntzm ieablanna ·~- deden, babadan, nıneden, anadan Türk kadar farla olmıyan insanlar için bunu 

m 1 ğ 1 . . t va anı, UJOIUı ı er e n m - g 1 b' . .JL.l . k ak d" . k" k Ik w b w an ı mı, ngılıze n:gı1izHğini unuttu- li . . mak mecburiyetindeyiz. Bu itibarla e en ır ÇOCUA a aynı ar terde olabil- ne ıye ın ara a ışacagız \"C u u ur-
raaak ortaya bir •Amerikan milleti,, çı- ye~~ veya nulleti ayılacaktır. cneırli bozmak. alna~ bahsed1~i- mesi - nazariyeyi bırakıyonun; fakat da, kendimizde, nasıl mecal bulacağız?. 
k~r;ıv~rdi. ~ugün ~erikan milleti de- Bu~ün _bu_nlara ffmdiden Amenna!. Fa- mi manamz bulmam•hmua bay müddei- fennen - mümkün rnüdtir?. 1 Gülmeyiniz bay müddeıumuroi! Ra -
d~ğimız habtanın içınde üç batın saya- kat yırmıncı asırda nuıl on l9efind, hat- umumf!M Asla Raciste = Rasist değilim ve yüz- sistlik alevhindeki iddiamla bu bu i dia 
bılen kaç 1ane bakild Amerikalı vardır?. ti on dokuzuncu bfaıUe 78faD8• Evet; nesli bozmı~ld. de yüze istlnad eden bu nazariyeyi şid-jarasındaki, zahiri, mübayenet sizl a1 ::1at-

• Bunun bafka tekilde ifadesi cTllrk deUe reddederim. HiUer rejimi gibi va- masın! ( Arka:.ı. var) 
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(Memleket Haberleri) izmir. vi~a~et bütçesi ~00 ~in lirallk 
Düğünlerde israf menedildi ı Begşehirde bir ıstıkrazla ıevzm edılecek 

Çankırı Umumi meclisi düğünlerde israh men'e 
karar vererek bir talimatname hazırladı 

Şeker bu/ıranı Dahiliye Veka1etinde toplanan bir komisyon bütün 
Beyşehir (Hususi) - Şeker fi.atlan -

nm kiloda 10 kuruş yükseleceği haberi 
vilayetler muhasebei hususiyeleri için yeni varidat 

membaları temini çarelerini tetkik etti Çanlan (Husu - P*'"" "' , üzerine birdenbire kazada bir şeker buh 
ıi) _ Vilayet Umu- ra.nı başgöstcrdi. Buna iki sebeb göste - f 
mi Meclisinin açıl .. rebiliriz. Birincisi: Halkın heyecanla bak zrnir (Hususi) - Vilıkayetd 1 hususu i yase.tinde toplanan bir komisyon. yal-
ıhğı gün, düğünler _ kallara hücum ederek ihtiyaçlarından id.aıresi bütçesindeki aç o ayıs e nız Izmirin değil, alelU.mum mubasebc:-i 

fatla seker almak istemesi. ikincisi de· 940 yıl1 bütçesi henüz hazırlanmamış husus1yelerin t,aıkviyesi ve bu idarelere 
de yapılmakta ola bazı ~nafm ellerinde mev~ud şekeri or~ v.e meclis toplantıları henüz bitmemiş- sağlam bir iş karakteri vermek üzere 
gelen israfatın men'ı v li E A k tun d llst 

tadan kaldırmalarıdır. Daha ilk gün, ve- ~ır. a ·t-~m .. Y u a ~ec ~ faaliyete geçmiştir. Alınacak tedbirlt:!r 
için bir talimatna - rirsin, vermem münakaşaları başlamıQ ıfade eyledıgı gıbı, 700 bin lira gibı şunlardır: 
menin dahiliye en - ~ b 1 · ir 
cümeni tarafmdan ve bu hal çarşıda manasız bir izdihama karşı.~~sız ir borç a !~m seneye g - 1 - Yüzde on beş nafıa hisselerinin 
hazırlanması kabul sebebiyet vermiştir. Ortada hen\m bir mek ~ırer; bulunan vilayet m~a.seb_ei vilayetlere terki. 

şey yokken bir iki esnafın halkı zora hususıyesı. bu borcundan b~ka hergün 
edilmiştir hi 2 - Muhasebei hususiyelerin takvı-

. koşması zabıta, belediye ve ticaret oda- artmakta devam eden vilayet iş ve z- . . . d b 1.mı. temin' 
Meclisin dahiliye .... sını işe vaz'ıyed etmeğe mecbur etmiş - metlerini karşılaması pek müşkfildfir. yesı ve yem ıra mem a ı. 

encümeni bu hu - Yeni Çankından bir görilnüı tir. Eskiden mevcud ve yeni gelen şe _ Bu itibarlad!r ki bütçede büyük bir "3 - Mahal~ gelirlerin tamamen vi -
ıusta tetkiklerde bulunarak bir tali - bütün adetleri kııldırmıştır. Halbuki kerler fatura mucibince satılacak, buna noksanlık temin edilecektir. layetlere tel'kı. 
matııaıne hazırlıyarak umumi heyete adetlere. an'anelere d~lrulmadan da uygun hareket etmiyenler tecziye edile- Vilayet meclisinde avukat Murad .. 4 -- ~undan s:ınra hususi m~1?8 
vermi~tir. Mclis Umumi Heyeti 17 sadeleştirmek daha yennde olurdu. cektir. CınaT, muallim maaşlarının vaktinde butçclenne tahmil olunacak yem mü-
madde üzerine hazırlanan bu talimat- Talimatn~eye gör~:. Her nerede o- İskenderunda şeker saklamak istiyen verilmemesi. bazı mekteblerin mahru- kellefiyetler için bu vazifelerin İ<.'"8~ 
nameyi münakaşasız kabul etmiştir. Ju~ olsun cihaz teşhın. açıktan ce - bir müessese hakkında takibat kat ihtiyacının ancak Şubat ayında ettir<l.iği tahsisaUara karşılık t.eşkıl 

Bu talimatnameye nazaran. Çankırı maatle ve rnerasu:rı~e gönderilmiş v.e yapılıyor temin edilmesi noktalarına temas et- eden yeni kaynakların tesbiti. 
düğı.inlerinde ve evlenmelerde bütün erkek taraf~dan ıki kattan fa~la el~ı- İskenderun (Hususi) _ Şehriıniz<le miş \•e müteahhidlere olan borçtan do- Bilhassa tzmir vilayetinin normal 
masrafü:ır menedilmektedir. ~~. verllmesı memnu oldu~ gtbi dli - bulumm mühim sermayeli bir şirket layı bu vatandaşların bir gün mahke- işlerini tanzime yarıyaca.k olan uroumt 

Bu tctlimatnameden sonra evlenme- g~lerde ?algı çalını:ıas.ı. z:yaiet ve - hüki'rmetimiziıi şekere 1 o kuruş zam meye gitmek zorunda kalacaklarını tedbirl~rin bir an evvel tekarrlir etti
ler ve düğünler külfetsizce ve borçla - rılmesi, nışan merasımi,. agır~ık. b~. - etti.ğ!ni duyar duymaz elinde bulun _ tebarüz ettirmiştir. rilmesine intizar edilmektedir. AyrıcB 
nılmadan yapılabilecek, az para sarfi - Jı~. hediyeler ~ı~~p venlmesı ve bır dınduğu külliyetli ımildta.rdak:I. şeker Vilayetin sıkıntılı vaziyetini Anka'- İzmir vilayeti Maliye Vekaletinden 300 
le evlP.nilebilecektir. gundP~ fazla dugun yapılması yasak - stokunu kaçırmak ve bu suretle spe - rada hükfunetirnize iblağ eden heyet bin liralık bir istikraz da yapacak ve 

Fakat bu talimatnamenin tatbiki bi- tır. . . külasyon yapmak istemiştir. avdet etmiştir. Heyetin berdiği malO- bu suretle bütçenin tevzini mümkün 
ra'Z zor olacak ve herkes yani evlenen Bu arada ?algılı gelın, gü~eyi h~ : Fakat şirketin bu açııkgözlülüğü kay mata göre Başvekalet müsteşarının ri- olacaktır. 
W~f~~~~~~ci~~~m~~~lin~a ~~~~ma~~n~z~~ ~~~~~~------~====·~================= 
tır. Gene erkekten kız babası cbaşlık> otobUsle bir otomobilden fazlası mem- b ta va tas'l b h ,_ t· A-! ı 1 ~- Y~ 
nam'le 3-5 yüz lira alac&tır. d ı sı ı e u are11..e ıne rnanı o u- F t "" f t hı·ıı • . el ~ 

S~nr~ talimatname düğünlerin te - nu B~:lardan başka daha bir çok te _ :rak hakkında takibata başlanmış - 0 ogra 8 1 erı ~~ ~· . _ 
ferru:ıh1e de meşgul olmuş ve her şe- ferıüat vardır. Gene bu araıda sUnnet • .. -· · '"' .~ 
yi yasak ederek düğünü kuyruğu ko - düğünleri de masraf ihtiyarile yapıl H ı • • 
p-ar~ı=lm=ış~ta~w~ğ~a~d~~~d~li~~Ü~~~ür~·~H~a~tt~A~m~N~ar=a~kb~r~. ~~~~~~~- eye an netıcesınde iki• 

Çankırıda spor faaliyeti artıyor dağ birleşti 

Zeki ve terbiyeli görünen 
bir genç 

Gösterişi ihmal 
bir tip 

et mi yen 

Turgudludan 1~- :il' ~,_ 
mail Esen, karakte-

r 
T{ızılcahamam. {Hususi) - Kızılcaha-

mama bağlı Çeltikçi nahiyesinin rıni soruyor: 
seksen haneli y akakaya köyünün civa- Zeki ve sevimli 
rındaki üç yüz metrtt irtifaında ve yek- halleri vardır. Zeki 
diğerine iki üç dakika mesafede bulunan gonmur. Çetin jc; 

karşılıklı iki dağ yavaş yavaş kaymak lerde girgin 
suretile birbirlerile kavuşmuşlardır. Bu ianmaz. Kusur · ·
yüzden iki dağın arasından asırlardan - nı nasi.hatlcrle tasw 

Adanadan Me'h, 
med Denizer, Jra 
rakterini soru.yor: 

Kendisine ehem· 
mıyet verllmesinJ 

ister. Üstüne başı
na dikkat eder ve 
gösterişi sever. El· 

bise ve eşyasını iyi 

kullanır. 
beri köye alanak suretile bütan ihtiyaç- hih edebilir, yumu· 
lannı fazlasile temin eden ou su mecrası şak başlı olur. 

Jf 1' 
Kapah bir tip 1 Olduğu gibi görünen bir tip 

şimdi ortadan yok olmuş kC:ylü ve 
köy hayvanatı bir içim suyun hasretini 
çelanektedir. Köy halkı artık içme su!a
nnı uzak mesafedeki çaydan getirmekte Ankaradan Şük
ve hayvanlarını çaya götürüp sulamakta- rii ~elen, karakte

Sungurludan 
l. M ehmed, ka1'aktert 

ni soru:yor: dırlar. Vaki olan malfunat ÜZt:!rine kaza 
kaymakamı Hamdi Onay arazinin tetki-

ç kın bol ki ve köyün vaziyetini gözden geçirmek 
an fııt takı.mı üzere bizzat mezkllr köye gitmiJtir. 

Çankln (Hususi) - Beden terbiyesi ı Geçen yıl faaliyeti çok sönük ıeçmiş --

tini soruyor: 

Hususiyetlerini 
kolaylıkla belli et-

mez. Daha ziyade 

kapalı kalır. Başlı 

Olduğu gibi gö 
runur ve aklına 

geldiği gibi konu
şur. Bir işde baş ol· 

Çankırı bölgesi 940 yılı bütçesini tan- olan bölge, sporun her sahasında bu yıl ç k d b• k 
zim etrn.i§tir. faaliyetler teminine çalışacaktır. an ırı a ır çocu 

Çan kırının civar vilayetlerile yaptı- Çankındaki spor hareketleri ilk za _ k •• Jd •• başına hareket edip 
tı temaslardan doğan ihtiyacı önlemek manlarda fevkalade dereceyi bulmuştu. yanara O U yaratıcı olmaktan 
yolunrla geçen yıl inşaa'tına b~lanarak Birkaç yıl evvelki cÇankırı spor klübfü . ziyade usullere uyar;ık 

maktan ziyade ba~ 
kalarının kumanda
sı altında çalışmak

ta muvaffak olabi· 
tesadüflere ı ~· .. M

1 
.. enfaatlerine .Karşı kanaatk!rhkları 

ikmal edilmiş olan tribünün baz.ı nok- memlekette sporu canlı bir varlık halin- Çankırı (Hususi:) - Tevfikiye mahal- bağlanır. 
san kısınılannı tamamlamak üzere de bulundurmakta idi. Civar •>i!Ayetlerle lesinde üç yaşlarında bir erkek çocuğu 
bütçeyP. tahsisat konmuştur. tem.a.s edildi, Ankaradan her hafta ta- annesi su almak için çeşmeye gidince 

.goru ur. 

Çankırı bölgesinin bu yılki spor ha- kımlar gelir, maç yapılırdı. Bu suretle de evde yalnız bırakmı§, çocuk mangalda 
reketlerini sistemli bir şekilde inkişafı futbol takı.mlan hayli inkişaf etmif bu- ısınmağa ve ateşle oynam.ağa başlamış -
ftl: tenıin maksadile senelik mevsim lunuyordu. Fakat sonralan bu canM var- tır. 
programı da hazırlanmış bulunmakta- lık yavaş yavaş sönmiye başladı. Bugün- Bu esnada ateşten elbisesi tutuşmuş 
Cfır. se bu klüb hiç bir hareket göstermemek- ve birdenbire alevler çocuğun. her tara-
Genel direktörlük tarafından gönderilen tedir. fını sarmıştır. 
bir spor eğitmeni bu yılki .faaliyetlere Her şeyden önce mıntaka Çankırı spor Sudan dönen anne odaya g:lrince du-
nezaret edecektir. klübile kazalardaki klüpleri harekete 

Bunlardan başka atıcılık sporuna gPçirmelidir. Sonra da iki yıldanberi 
manlar ve alevler içinde yanan çocuğu

nu gömn~ ve deli gibi çocuğa atılmış -
tır. 

Fakat alevlerden çocuğu sıyırarak ku 

ehemmiyet vermek istiyen bölge, bu tölge lig maçları bile yapmıyor, neden, 
haftalar içinde Çankırı gençliğinin bu buna cevab verilemez. Yalnız bölgE>nin 
husustaki kabiliyetini yükseltmek üzere muhitteki ~por canlılı~ı anc~k bir şuhe-
faaliyete rçecektir. sini mesela futbolü ele almak, diğerleri- cağına alan anne, küçük yavrunun biraz 

Mayısta yapılacak olan Türkiye güreş ni de bulundurmak suretile kabil ola
birinciliklerine iştirak için bölgenin caktır. 
Pehlivanları ekzersi:ı:lerine dc>vam et - Yoksa spor işleri bu sönıikliığü muha-
mektedir. fa7a edecektir. 

sonra can vererek kucağında öldüğünü 
görmüştür. 

Kadının çocuğunu kurtarırken yüzü • 
nün bir kısmı yanmıştır. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

- Hasan Bey bugünlerde 
!hracat emtiamız üzninde 
p hararetli satışlar oldu. 

Dünyanın dört bir bu
cağına birçok nevi emtia 
gönderiyoruz. 

... Tabii bunlar memleke· 
te döviz getiriyor. 

Hasan Bey - Macaristan
dan kafile kafile gelen artist. 
ler de ithalat emtiası meya
nında mıdır? Sakın ihracat 
emtiasından elde edilen pa
rayı bunlar götürmesinler! 

** 
Sözleri batmıyan bir genç l Mahcub tavırlı bir tip 
lstanbuldan Ce- Ankaradan 16'-

lıil, karakterini so- mail, karakterim 
ruyor: soruyor: 

Açık ve serbest Atak ve atılgan 
konuşur. Muamele- değildir. Daha ziya-
sinde hile ve riya de tesadüfle~ bağ-
yoktur. Sözleri bat- lantr. Hususiyetle-
maz. Arkadaşlı - tinin belli olmasını 
rma çekememezlik istemez. Yaptıkla-
h islerini telkin et- rını ve yapacakları-
mez. Zorluklara m pek söylem~. 

karşı enerjili hareketleri pek görülmez. 1 Mes'uliyetten, zarardan çekinir. 

•• 
Kendi Aleminde ve 

bir tip 
tahammUllU iyi görünmekten hazzeden 

bir tip 
Çubuktan Hüse

yin Şahm, karakte· 
rin4 soruyor. 

Herkesle iyi ve 
hoş geçinmek ister. 
Bedeni zorluklara 
tahammül gösterir. 
Çabuk kızıp cay
maz. İşlerine hile 
ve yalan karıştır
maz, kafasını fazla 
yormağa mütemayil değildir. jmek ister. 

Adc.madan Tcımet", 

karakterim soru 
yor: 

İltifat ve takdir-o 
den hoşlanır. Ku
surlarının be1li ol
masından çek.'nir 
:rıtes'uliyetli işlero 

katlanmaz. Üstünı 
başına dikkat eder 
şık ve temiz giyin. 

,€lA..-r.+-r..LT.ı_Tı_T...ı_-,.-_ı-r_ı_-y-..ILAJM+ı-t-_ı_4..ı._-@=j---.ı:....4.-ı:._,_.-_ı-y-..ı_-y-_L..,-ı-Y;-.,-_r....ltj-..ı..J..L.......,...._ ' 

Son Posta fotoğraf tahlili kuponu 
İsim ve adres .......................................................... ' ...... . 

DİKKAT: Fotojraf tahtilt için bu kuııonı:ardan 5 adedinin gönderilmesi pr&lal'. 
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Türkiye Ctlmhuriyet Merkez Bankasının St.12.1939 
Sekizinci hesab yılı bilançosu 

AKT J F 

KASA 

Altın safi Klg. 

Banknot 
Ufaklık 

DAHİLDEKi MUHABİRLER 

15.500.040 21.802.046.69 

15.301.150.-
1. 714.287 .l 7 

Altın safi Klg. 6'78.111. 953.816.81 

198.307.15 
28.192.68 

Türk lirası 

Altına tahvili kabi1 olmayan dô\·izlcr 

HARiÇTEKi MUHABiRLER 

Altın safi Klg. 10.012.340 14.083.1~.90 

21.928.39 Altına tahvili kabil seTbest dövizler 
Diğ0r dövizler ve borç'u Klg. baki-
ye]('ri 

HAZİNE T. HVILLERt -SENEDAT CÜZDANI 

Ticari senetler 

ESHAM VE TAHViLAT COZDA 

NI 

Deruhte edilen evrakı nakdiye kar
şı lığı 

Banka malı 

AVANSLAR 

GA YR1 MENKULLER (*) 
. ---------
DEMiRBAŞ (**) 

Hi'SSEDARLAR 
MUHTELiF-

11.420.543.60 ----

50.574.m.43 

8.818.363.31 

Yek~n 

\ SERMAYE 

' İHTIY AT AKÇESi 

Adi 
!8.817.483.86 Fevkalade 

Hususi 

TEDAVÜLDEKi BANKNOTLAR 

Deruhde edilen 

ı.180.31~4 Altın karşılıklı 
Reeskont mukabili 

TÜRK LIRASI MEVDUATI - --
DÖViZ TAAHHÜDATI 

Altına tahvili kabil dövizle::-
2!5.525_628_89 Diğer dövizler, alacaklı Klg. bakiyeleri 

140. 761.385.- MUHTELİF 

Muvakkat alacaıtıııar, depoutoıar, 

havaleler ve saire 
216.760.260.68 Diğer alacaklı hernplar 

59.393.o::rn.7.ı 

7.823.564.58 

1.401.221.92 

98.363.56 

4.500.000.-

2.. 766.650.43 

499.027 .~H~>O 

KAR 

tarihinde 

3.617.679.68 
599.454.57 

6.000.000.-

140.761.385.-
17.000.000.-

139.000.000.-

!.847.49 
47.214.721.70 

36.074.517.40 
60.900.026.60 

Yekfnı 

biten 

PAS l F 

15.000.000.--

10.217.134.23 

29~. 7t!l.385.-

30.369.244.45 

<7.217.569.19 

Sayfa 4 

. .ı ' . •• • .. ~ ~: '(~~ . ~ 

ŞiFA 
BULMUŞ 

v 

AGRI 
~f J. O. G. Yazıyor: 

Ek.~rl:ııa okuy-01uz. Tedavi gören ilaçlar 
vaırmış fakat, ALLCOCK yaklsından balı. 
sedlllnc.e, IQat'iyen mübalağa değildir. Btr 
zat aıt.,am tatbik ettiği bir ALLCOCK yakı.. 
a, bir gece zarfında tesirini gö.stererek ve 
devamlı .sıeak:lık tevlld ederek ağrıyan ma... 
hallı tf'Skin etmiştir. 

ALLCOCK, romatizma, lum• 
bago, siyatik, delikli ALLCOCK 
yakılarile pfayab olmuşlardır. 
ALLCOCK yakılarının tevlld ettiği sıh.bl 

sıcakıık. OTOMATİK BİR MASAJ gibi he • 
men ağ:"ıyan yerin etrafını kaplar. ALL
COCK yakılarındaki kırmızı daire ve kar. 
tal resl:nll marka.Jıına dikkat ediniz. Ecza. 

96 979.544.- nelerde 27 buçuk kuruştur. 

2.483. 037.41 

S:ıçlannızı dbtülmenen, kepeI.len • 
mekten korumak lçln muhakkak Ma _ 
jik saç ek.Siriııi kullanınız. Derhal te -

(*) 1.193 000 T..iraya sigortalıdır 
(**) 111.500 > 

4~9 027.914.3-01 l .sirtni görürsünüz. Saç.lan büyütür, 

TÜRK.iYE CUMHURiYET MERKEZ BANKASI den sonra netıceye hayret edeceksiniz. 
1 

ltöltlere yeni hayat verir. Bir tecrübe -

> Umum Müdürlüğü 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~ 

iki sene Dan ·zıerde fırt!na 
~evam ediyor 

(Baştarafı 7 nci sayafada) ışenlil: ve toplantılar o zamana• kadar ya Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Ege 
Ve •eğer diye devam etti, herhangi pılarJsrdan daha sakin bir hava içi11- l denizlerinde fırtına dün de devam et

bir İn°föz piskoposu Almany,a:ya gel- de yapılmıştı Bu d~ kısmen kuvvetin miştir. 
mcğe kalkışırsa hududdan geri çevri - ve nefse itimadın arLtığı hissinden, Fırtına yüzünden Mersin p0stasını ya
lecektir» sonra şu şaşılacak cümle ile fakat ayni zamanda gittikçe artan bir pan Denizyollan İdaresinin Erzurum va-
sözün.ü bağladı: sıkıntı duygusundan ne.ş1et etmişti. puru dün limanımıza gelememiştir. 

«Dırı hiçbir yerde Almanyada oldu- 2 - Birinci rnadd<Xleki mülahc."za - Dün tehrimizde hava kapalı ve kısmen 
ğund:ın fazla hür. serbest değildircBu hrdan istihrac ederek Nazi Almanya- karlı geçmiş, rüzgar şimal i.-;t1J"ametten 
öyle bir mütalea idi ki. onu k.arşılıya- sının daha sakin bir veçh~ doğru git· saniyede 4-6 metre hızla esmiştir. Sühu
cak bir e:vab bulrun~m1, bulmuş ol - tiğini belirten ve bu hususta gittikçe net en yüksek (2,5) ve en düşük l- 1,8) 
sayd m bile. gene de bir işe yaramı - nrtan bir ümidim vaır<h. santigrad kaydedilmiştir. 
yacaktl. 3 _ Nazi liderlerile ~ptığlnf mü - Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan a-

Kendisinin anladığı, icad ettiği. Al- lakatlardan anladığıma nazaran İngil- iman malumata göre yurdda hava Trak
man Tanrılı öz nasyon.aü sosyalist elini tere iJl' Alm.anys. arasında daha iyi yada buhıtlu, Ege, Orta Anadoluda çok 
hürdiı. serlıestti; ve ehemmiyet ver - bir anlasma imkA.ru mevcuddu. bulutlu ve mevzii yağışlı, diğer yerlerde 
diği yalnız bu idi. -4 - Hitl~re karşı adeta tapmaya kapalı ve ~er yer ya~ıfh geçmiş, r'.izglr-

Bundan başka. Hitl€r, her söylediği kadar varan medih. müdahene teza - !ar doğu bölgelerle Orta Anadolnda grırb, 
seye k~ndısini daima inandırabilir _ hürü. diğer yerlerde şimal jstikamctten es-

di. 5 - Nihayet a:z.amt derecede teşki- mi§tir. 
İşte bu tavır ve temayüldür ki. 0 • Hlt varch. ı. Ho. Avrupada ve Balkanlarda da §iddetli 

nunk ve muk<tllidi olan Ribbentron'la kış hüküm sürmektedir. Dün sabah bu 
~lelade konusmalan, münakaşaları g~ıç Eminönünde buhran ~n gencin yüzden Semplon ekspresi ve Konvansiyo-
leş.tiriyor. imk.ansızlruıt.ırıyor, mem. _ sıhhi vaziyeti düzeldi nel trenleri fü;er saate yakın rötarla Sir-
nuniycte şayan bir halden uzaklaştın- Evvelki a~am Eminönünde hmirli keciye gelmişlerdir. 
yordt . MehrN'•d Ali 2tdında bir ~cin geçir -

Her Hitlerin Nürembergdeki s. s. dlai bir buhran neticesinde •yetişin 
polis kmnpında büyük bir çadırda ver- ölüvonım. bir doktor bana iğne vaptı. 
diği aksam yeme~i de diğer bir ba _ zehirlendim> diye fe~d ederek bir 
kımd:-ın öğretici bir mahiyeti haiz.eli. müd<lct sonra da olduğu yere dü~tüğü 

Yemek esnasmda kara gömlekli' _ nü ve zabıta tarafından Cerrahp!\Şa 
den müte~kkil bi:, koro tarafından 1:r hasfanesine ka1dmldığını dün yazrmş
takım ~·Tkı1ar soy'J.endi, ondan sonra tık. Hadise etrafında aldığımız mi.1 -
da nmalı haçlı ·kamp bayrağının in _ temm;m malumata göre, zührevi bır 
dirilrne5i için bir merasim yapıldı. hastalı~a yakalanan bu genç tedavi 

Musiki. hususi renk, partisinin tavtr Q}unmak üz.ere İzmirden şehrimize gd
ve har<.>ketleri ve ekzersisleri müstes- :niş ve evvelki gün de bir doktora gi
na bır fiekilde iyi idi. S. S. grupu. Hit- ôerek ~:ringa yaptırmı~tır. 
ler için Almaınyayı idar etmek hususun Bn kabil h:ııstahklar için kullanılan 
da biivük bir rol oynamakta. ve hepsi i~neler ~azan böyle ant akseler yaptı -
de EFilclü kuvvetli. seçme insan1ard1. iYından Mehmed Ali de bu tarzda bir 

Fakat, o zamanlar yazd1ğun g.ı _ kr'z E!eçirmiştir. 
bi: Dü'1. hastanede ilk tedavisi yapılan 

«Karanlıkta meşalelerJe Joşça aydın •tencin sıhhi vaziyeti düzelmiş. hara -
lanar, sessiz fonunda siyah üniforma- "et derecesi tablt haline d~üştür. 
lılan. trampetler1e ve borazanların ü- Bir gtmici ambara dUşilp yaralandı 
zerindeki kafa ~c;m ve çaprazvari kon Limanımızda bulunan &sfir vapu
muş kuru kemiklerile kamp. insanda nı mürettebatından Llzaryo Kı.rızoo.i 
mes'um, tehdid edici bir intiba uyan- adın~-. bir gP-mici dün wipurda işile 
dmyordu. meşgul olurken dikkatsizlik neticesin-

K-endimi hakikaten Wallenstein za- de ambara düşmQşttir. Bu sukut neti
cesinde ba~ından çak a~r surette ya -

mamna dönmüş ve 1 7 nci asrın 30 yıl ralanan Ll7.E4ryo imdadı sıhhl otomo-

Bir lokantadan yangın çıktı 

Beyoğluoda Meşrutiyet caddesinde 
12 s~yıh Curcinin idaresindeki Ana -
dolu lokantasından evvelki gün yan -
gın ç1Jomş. itfaiye tarafından derhal 
söndüri.ilmüştik-
······························································ 

ilan Tarifemiz 
Birinci aahile 
ikinci -.hif• 
op,.~a eahil• 
DörJünclJ Khile 
iç ıahilela 
Son .alıil• 

400 
250 
ıoo 
100 

60 
40 

• 
• 
• 
» 
• 

1ıı1ua11en bil mftddn artında tu-
ıaca miktarda llln 7&Pt?r&eakl&r 
aynca tenzllttb tarı1at.lsden iltttade 
edeceklerdir. Tıun, ,anm ve 118JT•k 
l&Jfa tıA.nlar ıoın ayn bir tarlfe deıpif 
ed1lmif t1r. 

1orı Posta'llln ticad flln1anna aıd 
ı.oıer 191n IU ad.reae mdra.caal ff1ı.. 
melldil'. 

llincıh& K..ıMttt llrbll 
Kahraınanzada Ban 

.&ııbıa c&dde.I harbl<'rind"' .. yaşıyor sandı idim. bilile Beyoğlu hastanesine ka1dırılmı~-
Fakat Nuremberg şehri, bu mHita- tır. Son. Poıııta Matbaall 

rist manzaralann apaçık tehlikelerin - Kaza etrafında ~bıta ve adlive taih-
den tamaı;>H; başka mahiyette olarak kikata başlarnl-1, dün tabibi adli En - Nqri,yat Müdüıü= Sel.ıhn Ragıp Bmq 
bende ~u m~baı bıraktı: ver I{ar:'.ln hastaneye gidentk yaralı sABIPLERI: B. Rcıf11P J:MEÇ 

1 - Aldıgım raporlara istinaden bu gemiciyi muayene etmiştir. A. Ekrem UŞ."-4.KLJOIL 
• 

Gayrimenkul Satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Yakubun 22523 he11ab Na.sile S:ındığım1zdan aıct1ğ.ı (6()0} liraya kar§ı birinci derecede 
ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hnkkmda yapılan takib üzerine 3202 
Nolu kanunun 46 ncı maddesinin matu!u 40 ıncı maddesine göre satılması icabeden Be. 

flkta.şta eski Rumall yeni Tü.rkall mahall~inln eski Sel yeni Orta sokağında eski il M:fi.. 
yeni 80 NoJu ahşap bir ev ve arsanın <yekdlğerine makluptur). Tamamı bir buçuk a.y 
müddetle açık arttırmaya konmuştur. 

Satış tapu .nen kaydına göre ynpılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (288) lira pey 
alı:çes! vexecelrtir. Milll bankalarımızdan o.rınin teminat mektubu da kabul olunur. :m. 
rikmi~ bGtün -rergilerle belediye re.simlerı ve vakı1 icaresl ve tam bedeli ve tel!a.ılye 

rüsumu borçluya aidd1r. Arttırma şartnamesi 16/3/94-0 tarihinden it.ibaren tetkik etmek 
ıatıyenlere Sandık Hukut işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ye 

sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve tak\b dosyasında vardır. Arttırmaya gl.nnlş olan. 
lar, bıınları tetkik ederek satılığa çıkarılan groyrlmenkul hakkında her şeyi öğrenmi~ ad 

ve itib:ı.r olunur. Birinci arttırma 11/5 940 tarihine müsadl! Cumartesi günü Cağaloğ
lundn kain &uıdığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat lha.le yapıla. 

bllmeı;! için teklif edilecek bedelin tercihan almm()sı lcabeden g:ıyrlmenkul mükellefi. 
yetllc Sandık alacağını tamamen geçmiş olması ~arttır. Aksi takdirde son arttıranın 

taahhüdü baki kalmak şartlle 27/5/940 tarihine müsadl! Pazartesi günü aynı m:ıhalde 
Te ayni saatte son arttınnQ.'31 yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en ook arttlra-
mn üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu slclllerlle sabit o!rnıyan al3.k:adarlar ve irti!ak 
hakkı sahlblertnln bu haklarını ve husu.sile faiz V'? masarife dair iddialarını ilAn ta -
rlhinrlen ltıbuen yirmi gün içhıde evrakı müsbltelerlle beraber dair~ze bildirmeler! 
lAzımdır. Bu suretle haklarını bllcilrmem~ o!anl:lrla hakları tapu sicillerlle sabit olmı-
yanlar .satış bedelinin pe.ylaşma.sından ba.ric kalırlar. Dah:ı !azla malüma.t almak isti.. 
yenlerin 38/ 1628 dosya No.sile Sandığımız hukuk ~eri servisine müracaat etmeleri 
lüzumu !lAn olunur. 

** 
DİKKAT 

Eml'iyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrlmenkulü ipotek göstermek 1stiyenlere 
muhammlnlerlmlzln koymuş olduğu kıym~tin % 40 nı tecavüz etmemek üzere ihale be
dellııln Jarıaına kadar borç vermek suretlle kolaylık göstermektedir. (1854) 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Tekirdağ Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Tek!Idağ - Malkara yolunun 3+100-51+500 kilometre_ 

leri arasında .~Oıı metre tulünde f()Se esaslı tamiratıdır. Keşif bedeli u13346• llra «'lb 
kuru.ştur. 

1 _ Ekallime 12/S/~ tarthlnde · Balı günü saat d5ı de Tekirdaiı Nafia Müdürlillü 
Ebiltme Komlayonu odasında kapalı zar! usur:ıe yapılacaktır. 

ı - Eksiltme şartnamesi " buna müte!errl eliler evral:Iar her gün Natıa MüdUxliL 
lilnde görtlltlr . 

4 _ Ek!iltmeye glrebUmek içln '6.llplerln .ıoın,, liralık muvakkat teminat vermesi .,. 
1.hale gününden en u aeklz gün evvel Tekirdağ Val!Jiğine müracaatla alacakları a:ah
llyet ve.sik&> ille beraber 940 yılına a!d Ticaret Odası vesikasını ibraz etmeleri l~zımdll', 

İsteklllerfn tekili mektublarmı lk.inci madde~e yazılı saatten blı: saat evvellııe ta _ 
dar kom!.syon Reislljine makbuz mukabilinde vermeleri şarttır. Pasta.da olacak gecl&
melsr kabul edilmez. cl37b 

Devlet demiryıUarı ve limanları i~tatmest umum idarssi illnları 
ı _ Merkez -re işletmelerde istihdam edil nek iizere dört. ressam alınacaktır. 
ll _ istenllen evsafı haiz tallblerin resim işlerindeki bilgileri denenmek ü:z;era adres_ 

larir.e tebllıat yapılarak imtihan günü ve yeri aynca bildl.rilecektlr. 
s - İmtihanda muvaffak olanlardan orta mekteb mezunlarına 60 lise ve muadili 

mekteb nıezunlanna. 74 llra ücret verilecektir. ' 
·4· - isteklilerin tayin edilen günde fmtıhana girebilmeleri için: 
a - İdare tab1bler1 tarafından yalJtlacak muayenelerinde sıhhi ahvalinin her yerdııt 

uzlfe gönnel9 mü.said oldu~n anla~ınış ve a.skl'?'liğini yapmış olmak. 
b - Taltbler1n tahsil askerlik ntif\ı.s cüzdanı, eTVelkl vazifelerine aid bonservisle • 

r:ıle Ankarada Zat İflerl Müdü.rIÖiüne müracaatları ilin olunur. .ıoaı.. c17&aa 
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Baş, Diş, Nezle, Grip, Roma
tizma, Soğuk algınlığı, Kırıklık 

ve bütün ağrılarını derhal 
keser. Lüzumunda günde 

3 k-ışe alınabi~ir • 

Sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra mutlaka günde 3 defa 

dişleri niçin temizleme~< lazımdır 

CDnkO unutmayınız ki: 

• 

Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin ba • 
demcik, kızamık, enfloenza, ve hatta za. 

türrieye yol açtıkları, iltihab yapan diı 

etlerile köklerin de mide humması, apan

disit, n°vrasteni, sıtma ve romatizma 

yaptığı fenn en anlaşı\mıştır. Temiz ağız 

ve sağlam dişler umumi vücud sağlığının 

en birinci şartı olmuştur. Binaenaleyh 
d4lerinizi her gün - laakal 3 defa - (Rad
yolin) diş maounile fırçalıyarak sıhhati -

nizi garanti edebilirsiniz. Bu suretle mık
roblan imha ederek d.işieriniıi korumuı 

olursunuz. 
RADYOLIN 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. 
Sahalı. öğle ve akıam her yemekten ıonra günde 3 defa 

dişleriniri fırçalayınız. 

:ıı, ! :• ı . 

iç ve dış B A S U R M E M EL E R i N D E, Basur 
memelerinin her türlü iltihaplarında, cerahatlenmiş 
fistüllerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 

REK TA PA Ti ŞlFA~bl~:MlN 

Hava Kurumunun 
açbğı 

Hava Gedikli Hazırlama Yuvası 
1 - 1939 senesinde orta okuldan mezun talebeler, 
2 - Bu ~ne orta okullardan me:ıun olacak talebelerle, 
3 - HA.len liseye devanı eden taleb.elerden. 

Hava. gediklisi olmak 1st1yenlerln T. B. K. nun Cağaloğlundaki Merkez 
Şubesinde kayıdlarına başlanmıştır. Yat haddi en az 16 v 
der. 20 yaşına kadar olanlar lhUyat kaydedilir, 6 en çıot l8 dlr. 18-

16"18 yaşındakiler arasında klti miktar tallb çıkmadıtı takdird b 
san, ihtiyatlardan ikmal edilecektir. t.1813• e u nok -

.. ~ ............... E.::im•*•"lillm. .... 

BAKER 
MAGAZALARI 

Size, 011bardin ve Tveed parde
snı rilli, Trench-Cotları, en birinci 
lngiliz ve Frcınsıı kumaşlarından 
spor ve fantezi kost mleri her 
yarden mnsaid şartltır ve ucuz fi-

atlarla takdim etmekttıdir. • 

BANKA 

KOMERÇiVALA 
ITALVANA 

Ta:n<1men tediye edilmiş sermayesi: 

700.000.000 ltalyan Lireti 

Merkezi: MİLANO 
BOtün İtalya.da, İstanbul, İzmir, Londra 

ve New_ York'ta ıubelerl vardır . 

Hariçteki bankalarımız: 

BJWCA COM.MER.cİıALE İTALİANA 
(France\ Pa.rl.s, Marsellle, Toulouse, Nice, 
Menton, Monaco, Montecarlo, Ce.nnes, J·ıJan. 

ıes - Plns, Vlllefranche _ sur _ Mel", Casab -
!anca (Maroc) . 

BANCA COMMERCİA.Lıı: İTALİANA E RO
MENA: Bucar~t. Are.d, Bralla, Bra.soy, CluJ 
Costan:.1a, Calaz, Slbiu, Tlmichoara. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA E 
BULOARA. Softa. Burgu PlovdiT, Varn&. 

BANCA COMMERCİALE ITALİANA PER 
L'EOİTTO. Alexandrie d'Egypte, El.kahire. 
Port _ Said. 

BANCA OOMMERCİALE ITALİA.NA B 
GRECA, Atina, Pire, SelAnik. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA 
TRUS'!' COMPANY, Plhlladelphia. 

BANCA COMMERCİALE ITALİANA 
TRUST COMPANY • New-York. 

Müşterek Bankalar 
Banque Française et İtalienne pour l'ame 

riqı!e du ımd, Parls. 
Arjantınde · Bueno.s - Alres, Rosarlo de 

Santa f6. 
BRESİLYA'da : Bao..Paııle> ve ba.şlıca ıe -

hlrlerlnde §ube,er. 
CHİLİ'de: Santiago, Valpara!.so. 
COLOMBİA'da: Bogota, Barra.nqullla, Me 

dell'n. 
URUGUAY'da: Montev1deo 
B<\NCA DELLA SVİZZERA İTALİANA: 
Lugano. Belllnzona, Cb.tasso, Locarno. 
Zurlclı, Mendrislo. 

BANCA UNGARO • İTALİ.ANA 8. A. 
Pe~te ve b~lıca şehirlerde şubeler: 
HRVATSKA BANK D. D. 
Zagret, Suaak. 

BANCA İTALiANO • LİM.A 

L\ma (Perou) da başlıca oeb1rlerde §Ubt-
ler: 

BANCA İTALİANO _ GUAYAQUİL. 

ouayaqull. 
İstanbul merkezi: 
Galata, VQYVoda caddesi.. Ka.rak:öypalu 

Telefon 44845. 

tstımbul bürosu: 

Alalemcian han. Telefon 22900 /8/11/12/15 
Bt'yoğlu bürosu: 

istiklal caddesi No. 2't1. Telefon: f1046. 
Kasalar tca.rı: İtalya ve M.acarlatan için 

ve Tourl.Btıqu• çekleri ft B. O. t. TRA VEL.. 
LER'B çeklerL 

Mart 10 

Rekabet kabul etmez, erişilmez kuvvet 

Dünya milletleri arasında Endtistrl aleminin Devletimiz vasıtasile ÇA· 
PA'ya resmen verdiği (Rekabet kabul etmez erişilmez kuvvet) ünvan ve tev 
cihini sayın vatandaşla.runı:ıa arzederken hakikaten cihanşümul şöhreti ha
iz firmalar ınüstahzaratile 10.tfen mukayese etmelerini rica ederim. 

250 gramlık kutular içerisinde bulunan ÇAP AMARKA PİRİNÇ UNLARI 
ve HUBUBAT UNLARI derecesinde hiçbir miistahzann mevcud olmadı~ 
görülecektir. 

Memleketimizin her köşe ve bucağuıda en mUsaid fiatlarla ÇAPA mi.b
tahzaratım bulabilirsiniz ..• 

Beşiktaş: ÇAPAMARKA Kuruluş ta!rihi: J9JS 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurula, tarihi: 1888 

Sermayesi! 100.000.000 Türk Lirası 
Şub~ ve ejanl!J adedı : 265 

Ziral ve Lcart .tıer nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiVOR 

Ziraat Bankasında kuınbarah ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az 
5 O lirası bulunanlaTa senede .f defa ~kilecek kur'a ile a.şağıdaki pli • 
na göre ikramiye dağltılacaktır. 

4 Adet l,000 Liralık 4,000 Lira 
4 

" 
500 

" 
2,000 ,, 

4 
" 

250 
" 

1,000 ,, 
40 

" 
100 

" 
4,000 " 100 .. 50 .. 5,000 ,, 

120 
" 

40 .. 4,800 n 

160 .. 20 " 3,200 ,, 
DİKKAT: Hesablannclald panlar bir sene içinde 50 liradan qap 

düşmiyenlere iknuniye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, l Eyl6L 1 Birinci.kanun, l Mart ve 1 Bul. 
ran tarihlerinde çekilecektir. 

Kayseri Belediye Riyasetinden: 
Kaysert belediyesi kadroeu.nda. dört yüz lira ücretll yüksek mühendislik ftç yüz Ura 

ücretll yüksek mimarlık. yüz yetml.ş llra ücret~ı iki fen memurluğu münhaldır. Talib 
olanlı.ı.rın vesikalarının asıl veya musaddak suıetlerini ve fotoğratıa.rını rıı.ptederek ıa. 

tida ile belediye reisliğine müracaa.t etmelerl llln olunur. c12P3• 


