
HERYERDt 3 Romanyada haftada iki 
gün el yenmıyecek 

Ilcfainki, 15 ( A.A.) - Havas: 
Helsinkinin en mühim gazete. 

si şu satır lan yazıyor: 
Harp esnasında bize çok yar. 

dmı ettikleri ve daha. ziyade 
yardıma da amade bulunduk.la.. 
n için müttefiklere karşı min -
ncttarız. 

Finlandiya hükO.meti kendisi, 
ni bu teklifi kabul edecek vazi. 
yette addetmemiştir. Bu iş. bti. 
tUn imkanların hakikaten kul _ 
lanılıp kuİlanılmadığı hakkın -
da bir karar vermek gibi geldi-
, 

ği zaman tetkik edilecek başlıca 
meselelerden biridir. 

Helsinki. 15 ( A.A.) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

Finlandiyalılar, Sovyetlere 
mühim arazinin terki netice _ 
sinde, bir çok müşküllerle uğ • 
raşmak mevkiinde kalacaklar • 
dır. Kareli mmtaka.smm 45 bin 
nüfusu .Nyland mıntakasma nak 
lcdilmek laznn gelecektir. Zi -
raatçılar ve orman ~çileri, köy
lere yerleştirilecektir~ Umumi .. 

(Dcııamt ~ incide) 

Kardeş irarnn bayramı 
Dün Iran konsolosluğunda 

.hil! m.er-asim yapıldı 

Konsol-Os ?tuf1..ım1t 8öy1iiyor 

İran Şchinşahı Alihu..reti hü
mayun Rıza Şah Pehlevinin do. 
ğum yıldönümü mün~betile 
dün sabah §ehrimi1.deki İran 
konsolosluk binasında bir me • 
rasim yapılmıştır. 

Konsolos Asaf İranlıların ve 
talebelerin tebriklerini kabul et. 
mi~ müteakiben konsolos bir 
nutuk söylemişitr. Konsolos 

~rk - lran dostluğunun sami
mıyct ve kuvvetinden bahset -
miş. sözlerini "Yaşasın Türki. 
Y.o Cumhuriyeti,, diye bitirmiş • 
tır. 

Saat 17 do konsoloshanede 
~ir ça:( verilmiştir. Bu çayda va... 
Iı:. :,:ılı muavinleri emniyet mü
dunı ve ecnebi devlet konsolos
ları bulunmuştur. 

-----... ,· 18 Mart 
Bugün 16 Mart! .. iatanbulun işgali günü 

vatanları uğruna şehit olanlar için Eyüpteki 
Şehitlikte büyük merasinı yapılacaktır. 

Şehitlikte nutuklar söylenecek, geçit res
mi yapılacak, aziz şehitlerimizin hatırası 
anılacaktır. 

1 iki 16 Mart arasındaki fark 
1 - Sadri Ertemin yazısı ikinci sayfamu..tla --------··- ------· .... ----------.... ._.. . .--

Büyük bir Alman 
gemisi intihar etti 

Lodra, 15 (A.A.) - Almanya. 
nın 7413 tonluk ''La Corune" va. 
purunun yakalanması hakkında 
a§ağıdaki tafsilat verilmektedir: 

Vapur çarşamba günn şimal 
denizinde bir İngiliz harp gemisi 
tarafmdan yakalanmı§tır. Harp 
gemisi yakla§ınca Alman müret. 
tebatt vapura ateş vermiştir. 

10 zabit ve 50 bahriyeli ln&iliz 

harp gemisi tarafından alınmış
tır. Corune süratle batmıştır. 

Alman vapuru 3 §Ubatta Rio. 
dan hareket etmi~ti ve Norveç su. 
tarından geçerek Almanyaya var. 
mak teşebbüsünde idi. Vapur ya. 
kalandığr zaman Almanyadan ol. 
dukça uzak mesafede bulunmak. 
ta idi. 

Bükret 15 (A.A.) - Ziraat Nazırı B. jo. 
nesku dün radyoda söylediği bir nutukta Ro. 
manyanm da diğer bazı Balkan memleketleri 
gibi haftada iki gün et yenmemesi usulünü ka. 
bul edeceğini t>öylemiştir. Nazır, nisan ve ma. 
yıs aylarında 10 milyar hektar tohum ekileceği. 
ni ve bunun için birçok kimselerin seferber edi. 
leceğini bildinniftir. 

Garp ccphesinac l•eşif yapan bir lngiliz makineli tüfek kolıı 

Zafere kadar harP 
Fransı% ayan meclisinde 

dün gece bir takrir okundu 
Pariı, 15 (A.A.) - Ayan mec-ı Ayan meclisi, kahraman Fin. harbi mütezayit bir enerji ile 

lisi saat 20.30 da aleni celsesini landiyaya hayranlığını ve onun sevk ve idare hususunda itimat 
aktetmiştir. Reis a§3.ğıdaki takri. mukadderatına olan imanını be. eder. 
ri okumuştur: yan eyler ve mutlak zafere kadar 

Isveç,NorveçFinlfındiya 
arasındaki tedafüi ittifak 
Müzakereler normal şekil

de devam ediyor 
Hclslnkl. 15 (A.~ı\.) - 1' .. in

lı\ndiya, lsveç ve Norveç ara
sında bir karşılıklı yardım 
muahedesi akdi için müzake
reler normal diplomasi tariki. 

r ......................... . 
Koordinas

yon heyetinin 
iki kararı 

Ziraat Vekaleti em
rine 2,S milyon lira
lık kredi veriliyor 
Ankara, 15 (Huıuıi) -

Koordinasyon heyetinin aşa. 
ğıdaki iki kararı Vekiller He. 
yetince tasdik edilmiştir: 

lielsinklde Finl~ndiya ile as- Fransanın Pasif Korun-
le devam etmektedir. 1 
kerl bir anlnşma akdine İsveç' •• h 
ve Norveç tarafından muvafa- ma mute . asıııı 
kat edilmesinin, Avrupa şima
lin.de yeni bir harp zuhur etti
ği takdirde FinlA.ndlyanın ha. 
reket serbestliğini takyide ma
tuf olup olmadığı merak edil
meğo !Ayık görUlmektedir. Zi
ra tsveç ve Norveç her şeyden 
evvel katı bltarafüklarını mu
hafaza. ve her ne bahasına o_ 
lursa. olsun harhe sUrUklen
mekten içtinap etmek kararın
dadır. 

BerlindCkl lntıba 
Bcrlln, 15 (A..A.) - Bugün 

neşredilen yarı resmi bir teb
liğde denlliyor ki: 

lsveç, Norveç ve l<'inlA.ndiya 
arasında akdi derpiş olunan 
tedatul ittifak hususunda Al
man siyası mahafllinde beyan 
olunuyor ki, Almanya bu me
sele hakkında vaziyet almak 
için hiç bir sebep görmemekte
dir. Skandlnavya memleketleri 
münhasıran kendi işlerini alA.
kadar eden hususatta ecnebl 

Amiral Moren 
memleketimize 

geldi 

10 numaralı karar: Milli 
korunma kanununun 39 un. 
cu maddesi mucibince gerek 
Ziraat Vekaletinin doğrudan 
doğruyil: işleteceği arazide 
kullanmak ve gerekse mez. 

• klır kanunun 42 nci madde. 
• sinde yazılı yardımlarda bu. 

lunmak için icabeden istihsal 
vasıtalarının ve malzemesi. 
nin mübayaası karşılığı ol. 
mak üzere Ziraat Vekaleti 
emrine 2,5 milyon liraya ka.. 
dar bir kre<li tahsis olun. 
muştur. Vekaletin lüzum 

f her tllrlU tesirden azade ola
rak, karar vermekte tamamile 
hilr olmalıdırlar. 

1 
göstereceği bu aletler mez. 
kür Vekalet ile Ziraat 
Bankası tarafından müştere. 
ken kurulacak bir komisyon 
marifetiyle alınacaktır. 

11 numaralı karar: inhi. 
sarlar idaresine ait iş yerle. 
rinde günde üç saate kadar 
fazla mesai yapılmasına mü. 
saade edilmiştir. 

(Devam1 5 irı.cid6) 

Çemberlayn 
Pazartesi günü 71 
yaşına basıyor 

Londra, lö ( A.A.) - İngil
tere Başvekili Çcmbcrlayn ö
nUmUzdeki Pazartesi gtinU 71 
yaşında olacaktır. 

Çok ezici olan vazifesine rağ. 
men, Çcmberla:;n bütün dinç
liğini muhafaza etmektedir. 
28.5.940 tarllılnde başvekUlik 
vazifesini deruhde edeli Uç se
ne olacaktır, 

Ar.ıir11l Moren 

Fransa Pasif Korunma mU. 
tehassısı Amiral Lusyen Mo
ren diln sabahki ekspresle Pa
risten şehrimize gelmiş, akşam 
treniyle Ankaraya gitmiştir. 

MUtehassıs Amiral ~azetecl
lero kısaca demiştir ki: 

" - Frnnsız büyük elçisinin 
misafiri olarak Ankarada bir
kaç gUn kalacağım. Dönüşte 
burada 1'.!a kalacağım. Çok sev. 
diğlm Türkiyeyi ziyaretten 
memnunum. Bu ziyaretten is
tifade ederek burada alınan 
Pasif Korunma Tertibatını 
gözden geçlrecettnı.,, 



2 - VAKiT 16 MART 1940 

1 POLITiKA 

iki o a tı r 
arasında fa 

f 

20 yıl evvel bugün latanbul it
gal edilmiıti. Ben, bu hadiseden 
bugün dokuz yatında olan bir ço. 
cağa bahsettiğim zaman hayret 
etti. 

"- lıtanbul, dedi, nnııl olur 
da batkalannm eline geçer. Siz 
alay ediyorsunuz benimle?'' 
"- htanbul, dedim, iıgal edil. 

di. Düıman devriyeleri sokaldnn. 
mızda gezdi.'' 
"- Kim bıraktı onlan?" 
"- Padi§Bh, dedim.'' 
Cevap verdi: 
"- o da kim?" 
Sonra düıündü: 
"- Evet, dedi, radyoda söyle. 

nen mas.oJlardan dinledim.. Eıki. 
den padi§&hlar vamuı!" 

Ona son sultanın resmini gös. 
terdim. Bakh, bakb güldü. 
"- Bu ne, dedi?'' 
Çocuk baıındaki fesi gösteri. 

yoı-du. 
.. _ Fea, dedim.' 
"- Siz hep benimle alay edi. 

yoraunuz. insan baıına böyle sip. 
aim acaip ıeyleri giyer mi?'' 

"- Onlar giyerlerdi." 
"- Siz beni güldürmek isti. 

Y01"aunuz. Ne düşmankr lstanbu. 
la ıeldi, ne de insanlar başlarına 
auip sipsivri takkeler giy<liler." . " " 

16 Mart yinni sene sonra bir 
imkaımzlığm hayali gibi tahat. 
tur ediliyor. 

lnönü, Sakarya, Dumlupınar 
zaferlerinin güneı altında mavi 
gökü, bec-rak yıld z lan. ve dün. 
yayı seyreden yeni insanın havsa. 
lıur ne fesi, ne de mağlubiyeti as.. 
la kabul etmiyor. 

16 Mart şehitlerinin enalarınm 
karnında kalan çocukları bugün 
yirmi yaşmdadrr. Ve hepsi yenil. 
mez, aıılmaz bir millet fuurunun 
panltılan olan gözlerle dünyayı 
ıüzmekto:Jirler. 

16 •"fl.ırttan sonra bu millet in. 
zıl bir demir parçaıı gibi ateıe 
girdi. H,o.yatın ör.a\indc dövüle, 
dövüle han> •orasınm olgun, 
ileri mefkureli, zaferi halketmeye 
amade bir unsuru oldu. 

Bugün bu unsu.- tolerans ile, 
te§ckkül etmiı milli mantığı ile 
dünya hadiselerini tahlil etmek. 

Dostundan bıkan 1 

kadın 

te, devletin mukadderatını idare 
etmektedir. 

• * $ 

16 Marbn yirmi:ıci yılında yir. 
mi yıl evvel lstanbulu işgal et. 
mit olanlarla doıtuz, hatta müt. 
tefikiz! 

"920" 16 Mnrtı ile 940 I 6 Mar. 
h araımda bir tezad yok mu? 

Acaba biz hntnda mıyız? 
Derhal cevap verelim ki: 
u_ Hayır, hnteda değiliz!" 
Çünkü 920 Mnrtmda Şehzade 

~_ı:akolunda ölen Türk neferleri 
ne fU milletin, ne bu milletin, ne 
şu devletin, ne bu devletin husu. 
si kinine maruzdu. Onlar Türk 
milletinin istiklal şuurunu tem. 
ıil ediyorlardı. Türk milletinin 
istiklal ıuurunu tehlikede gör. 
dükleri dakiknda kendilerini kur. 
şunlam ıiper etmekten asla çe.. 
kimnediler. 

Bugün davamız aynı davadır . 
Ne §U milletin, ne bu milletin 
düımanıyız. Ne bu devletin, ne 
şu devletin vrı:lığına hayranız. 
Sa.dece kendi istildal şuurumuza 
sahibiz! 

htiklali korumak için dünkü 
düşmanla dostuz! Tarihin §artla. 
n o zaman bizi düşmanı ola.. 
rak karşı l:arşıya koydu, bııgim 
de doşt olarnk yanyana getiri. 
yor. 

Prensip ne ıcvgi, ne nefrettir. 
Prentip Tfrk milletinin istiklali. 
ni korumakbr. 

20 sene evvelki on alb Martta 
akan kan istiklal dcdanmrn ili< 
mısralannı yazmııtı. 

Bugün kurtanlnuı olan istik. 
lali müdafaada tarihi ıartJarı, 
manbki zaruretleri, beynelmilel 
mÜD:ftsebetleri gözönüne alru-ak 
TCl!k diplomasisine cesur imkan. 
lar bahtediyonız. 

Bir mı11et olgun olmanın 11ır. 
nna erdikten, istikliılin &§kını bü. 
tün ruhuyla duyduktan sonra o. 
nun cesaretli bir tekilde diploma. 
ıi yapmaırnila kim mahzur ta. 
savvur edebilir? 

Yafamak isteyen millet müda. 
faa ıilihlannı intihapta ve kul. 
lanmakta serbesttir. Biz ya§ayan 
bir milletiz. 

SADRI ERTEM 

ölçüden eksil< 
derı yapan 

Kaçırdığı eşyalar yü- Bir fabrikatör muhake· 
zünden mahkôm oldu me ediliyor 
Zevnep adında bir kadm, Yedikulede kösele fabrikası 

Tahtakalede bir ha.nda metres işleten Aleko Dülo hakkında bir 
olarak yaşadığı Şükrüden bık • müddet evvel, muayyen öl-
mış, fakat kaçarken adamın el. çilden eksik deri imal 
bise ve para çantasını da bera- ederek sattığı yolunda §İkayet 
ber eötürmUştür. f yapılmı§ ve müddeiumumilik ta. 

ŞükrUniln şikayeti üzerine rafından tahkikat açılarak suç
yakalanan Ze~p. eşyaları Şük lu altıncı asliye ceza mahkeme. 
rlinün kendisine hediye olarak sine verilmişti. 
verdiğini ileri sUrmll.şse de bunu Son defa ayakkabıcılar cemi . 
isbat edemediğinden birinci sulh yeti relsi Abdullah ta bütün a· 
ceza mahkemesi tarafından 6 ay yakkabı esnafı namına, duruş 
müddetle hap1s cezasına mah- maya davacı sıfatile dahil oldu. 
kftm edilmiştir. ğundan dün onun da iştirakile 

- - --o muhakemeye bakılmıştır. Suç -
Cahillik ettiğini söyli- lu vekili ayakkabıcılar reisinin 

Yen hırsız müdahil sıfatinJ ala.mıyacağmı 
iddia etmişse de mahkeme kabul 

Sirkecideki otellere yolcu SL etmemiş, ve eksik deriler Uze. 
fatile inerek oda arkadaşlarının rinde t~tkikat yapan ehlivukufu 
veya komşularırun para, saat ~ırıp dinlemeğe karar vermiş. 
gibi eşyalarını çalan Mustafa tir. 
Şen adındaki bir hırsız vakalan. 
mış, adliyeye teslim edilmiştir. 

DUn birinci sulh ceza mahke. 
mesinde sorguya çekilen otel 
hırsızı: 

"- Bir cahilliktir. ettim. Ce· 
za.nn kes!n !,. diverek suçunu ltı. 
raf etmiş, tevkif olunmuştur. 

Bozuk ekmek çıkaran 
fınnlar kapatılacak 
Şehirdeki b:ızı fırınlara mil

teaddit cP.zalar kesilmesirc raf. 
men bunların hala bozuk ekme1• 

çıkarmakta oldukları göriilmü~ 
kend!lerine son defa olarak ih. 
tarda bulunulmasına karar ve
rilmiştir. Bu e ibi fırınlar bun. 
dan Bonra seddcdilece'ctir. 

Diı'rer taraftan son bir av için 
de niimune olarak ahn:ın 270 ek 
mekten 76 sının bozuk olduğu 
anlaşılmıştır. ----n---

helediye bütcesi 
Be1ediyenin 940 bütresf ta 

-.ml9Znnrş. ftlf ~ beledive re· 
fsi tarafından diln bir defa da. 
ha 1"6zden geririldikten sonra 
daimt encümene verllmi§tir. 
Blitçıe muvazenelicllr, 

----<''"----

ikinci "Afrodit,, 
· tahkikatı 

İkinci defa olarak tabedilen 
ve müddelumumiliğin karari!e 
toplattmlan "Afrodit'' kitab· 
hakkındaki tahkikat henüz biti 
rilememiştir. 
MUddeiumumUiğin diğer Af· 

rodit kitabı halckında.ki karar 
temviz mahkemesi tarafmdar 
tasdik edilse dnbi, bu ikinci Af 
roditi basanları ba.5ka mahke _ 
meye vereceği söylenilmekte . 
ı:lir. 

Cesedi bulunan tayfa 
Bulgaristan sahillerinde bult1 

nan bir Türk gemicisinin cesedi 
etrafında yapılan tahkikat biti. 
rilmistir. Bunun 15 gün kaÇar ev. 
vel Bulgaristandan limanımıza 
l:ömür yüklü olarak hareket e _ 
den Sürmene limanına b:ı~h bir 
velkenlinin tavfalanndan olduğu 
anla'iılmıştrr. Bu suretle 5kıbe. 
tiden hab:r alınamıyan yelkenli. 
-ıin battığı anlnş•lmıştır. 

İçinde bulunan yedi t;ı0fo .. ırı 
hepsinin boğulduğu zannedilmek. 
tedir. 

l"Mi'ii'f 'şef in Tıbbi-
ı yelilere cevabı 
1 Gençlik gelecekte da
l ha verimli hizmetler 

1 
ı 

etsin 
Tıbbiye'nin kuruluşunun 

113 üncü yıldöniimU milna.. 
sebetiyle Milli Şef İsmet ln. 
önü'ne çekilen tazim telgra. f 
fına Milli Şef, üniversite t 
Rektörü Cemil Bilscl'e, şu i 
cevabı vermişlerdir: ! 

"Cumhuriyet tıb gençliği. İ 
niıı bayramına aamimiyetle 
ittirak ediyorum. Tıb genç. ı 
Jeri milli tarihimizde mes.. 
feklerinin huıusi mevküni 
iftihar ve vazife emaneti 
olarak da.ima gözönündc 
tutmebdır. Türk cumhurlye. 
tinin milliyetçi ve inlnlapçı 
hüviyetine trb alemimiz dai. 
ma hizmet etti. Genslik ge. 
lecekte daha verimli hizmet. 
ler ehin." 

11111111111111111111111111111111llllll11T1rfi111 

Gümrüklerde 
Bazı memurlar 

.. açı kta kalacak 
Gümrükler teşkilatının kadro. 

larmda bir nisanda tatbik edil. 
mek üzere bazı değişiklikler ya. 
pılmasr kararlaşmıştır. Hizmet 
müddeti 30 seneyi bulmuş me. 
murlar mecburi tekaUtlüğe tabi 
tutulacaklar ve b-..ınlar kadrolar. 
da yapılmak istenilen tasarrufu 
temin etmezlerse bazı memurlar 
kadro harici edileceklerdir. Açık. 
ta kalacakların başka münhal va
zifelere tayinlerine çalışılacaktır. 

Bütün vekaletlerin haziranda 
tatbik edilecek ,yeni sene kadro 
ve bUtçelcri yüzde on ttaarrufa 
tabi tutulmu~tur. Fakat bu ta. 
sarruflardan hazirandan evvel is. 
tifade etmek dü~ünüldüğünden 
nisan başında bu hususta bazı ka. 
rarlar verilecektir. Memur kad
rolarındaki tasarruflar nifandan 
itibaren tatbik olunacaktır. 

----o- ---
Denizyolları kooperatifi 

bu sene kar etti 
Deniz yolhn kooperatifinin se. ı 

nelik umumi heyet toplantısı 30 
mart günü Tophanede yolcu sa
lonu binasında yapılacaktır. Ge. 
çen sene mühim miktarda zarar 
eden ve bu yüzden birçok dediko. 
dulardan sonra o zamanki idare 
heyeti hakkında tahkikat yapıl. 
masına karar verilen kooperatif, 
bu yıl birkaç bin lira kadar 
kar etmiştir. Buna, eski normal 
senelerin karına nisbetle çok a..z: 
olmakla beraber geçen seneye gö. 
re çok iyidir. Alakadarlar koopc
r.:ıtifin vaziyetini düzeltememe. 
sine sebep olarak, Kocataş su ve 
l'!azoz fabrikasının zarar etmesi. 
ni göstermektedirler. 

İdare heyeti Kocataş fabrikası 
mukavelesini bozmak için Nec. 
mettin Mollaya milracaat etmi~
tir. Eğer görü~melerde uyuşulur. 
sa kooperatif büyük bir yükten 
kurtulacaktır. 
Temasların neticesi 30 martta 

yapılacak umumi heyet toplantı. 
sına arzedilecektir. 

---<>---
Avrupa sergilerinden 

gelen eşyalarımız 
Peşte ve Belgratta ac;ılan bey. 

nelmilel sergilerde te~hir edilen 
eşyalarımız gelmiş, fakat bunla 
rın trenden çıkarılması yüzünden 
1evlet demiryolları ile mıntaka 
ticaret müdürlüğü arasında ihti. 
laf başP.östermiştir. Devlet demir 
volhrı ekserisi ticaret eşyası o. 
lan bu mallard:ın tam n~kli•ıe ür
.. eti istemekte, ticaret m:!<l ilrlüf:ıi 
ise bu tarın hususi müsaade•rk 
n:ıkledilen eşva old·· ğunu ileri 
silrmektedir. İhtilafı vekaletler 
'ıalledecektir. 

- ---o---

Kahven!n m~sab.rını 
kırdı 

Cib:ı.li · e Ü skUnlU caddes:nde 
Osmanm k"hves;ne s:ırhoş ola
rak {!elen Şükrü mnsnları de 
virmicı, c:ımları krrm q , bu es • 
11ada keııdis;nc mani clnınv:ı ça· 
lışa!l c;ır::ı.1t Hilscvini de döver:!!· 
bayıltmıştn-. Şükrü ya.kalan .. 
mı:ştır. 

Şekere yapılan zamdan sonra 
beyanname vermiyerek §eker sto. 
kunu saklıyan yağ taciri Seferoğ~ 
lu Nikolaki hakkındaki dosya 
müddeiumumiliğe verilmiş ve 
suçlu hakkında altıncı asliye ce. 
za mahkemesinde dava açılmıstır. 
Nikolaki milli korunma kanu

0

nu. 
nun 32 nci maddesi delaletiyle 
59 uncu maddesine göre, "2 sene 
!Ürgiin ve beş yüz lira-:lan beş 
bin liraya kadar para cezası" 
muhakeme edilecektir. 

Diğer taraftan deposunda ihti. 
yacından dört micli fazla ~eker 
bulunduran Liyon • Mell.Ja çiku. 
lata fabrikası hakkındaki tahki. 
kata da devam edilmektedir. Sul. 
tanahmct üçüncü sulh ceza h!kl. 
mi bir ehlivukuf seçerek i~in tet. 
kikine karar vermiştir. 

İki gün evvel Nikolaki ve Mel. 
baya ait şeker atoklarma tedbiri 
ihtivatı konulduğundan şekerler 
muhafaza altına alınmıştır. 

Yumurtalarımıza 
talep fazla 

Fakat ine~ talaş buhranı var 
Yumurtalarımız için hariçten 

yapılan talepler gittikçe çoğal. 
maktadır. Bilhassa İtalya gUn 
geçtikçe daha fazla mal almakta. 
dır. Yalnız yumurta sandıkları. 
nın ambala.jnıda kullanılan ince 
talaş buhranı yilziindcn ihracat 
müşkül vaziyete girmiştir. Piya. 
sada kalmıyan bu tala~lar Yugos. 
lavyadan getirtilmiı. fakat bu 
yolda kontenjan müsaadesi ol. 
madığından tala~lar vapurdan çr. 
karılamamıştır. Harice gönderil. 
mek üzere mühim miktarda yu. 
murta mevcut olduğundan tile. 
carlar dün mıntaka ticaret mü. 
dürlüğüne müracaat etmişler ve 
taıaıların çıkarılması için bir yol 
bulunmasını istemişlerdir. 

Ticaret müc:li,\rlli.~il v:a:ıiyeti ti. 
caret vekaletine bildirmiştir. ve: 
kaletin bu işi halletmesi belden. 
mektedir. 

Çuval 1 thalatçılarnıın 
Toplantısı 

Çuval itbalitçıları dün Galatacla 
ıhracatt kontrol dairesinde top. 
lanmışlar ve kendilerine temin c.. 

dilen akriditif ile hariçten kana. 
viça getirmeye karar vermişler • 
dir. Bu auretle çuval imali dahil. 
de yapılacaktır. · 

Evvelce bu hususta harice ya.. 
pılan siparişlerin ancak nisan or. 
tasında gelebileceği anlaşılmıştır. 
Ondan sonra piyasada çuval buh. 
ranı kalmıyacaktır. 

Menıe Şahadetnameleri 
Hakkında Dilek 

Ban tüccarlar mıntaka ticaret 
müdürlüğüne müracaat ederek 
hariçten getirdikleri mallara ait 
B. menşe şahadetnamelerinin el. 
lerine çok geç geldiğini veya yol. 
da ziyaa uğradığını bildirmitler 
ve mallann menşe şaha1etnamc. 
siz c;ık.ınlma.sı yolunda "bir for
mül bulunmasını istemi~lerdir. 

Ticaret müdürlüğü " tÜccaTlarm 
takas tetkik heyetlerine müracaat 
ederek mallarını menşe şahadet. 
namesiz çekebilmeleri şeklinde 
bir formUl tesbit etmiştir. 1tha. 
lat muameleleri bu suretle sürat. 
le görülmüş olacalctır. 

Bozuk çıkan nümuneler 
Geı;en ay zarf mda esnaf ve 

bakkallardan alman numune • 
lere ait rapor belediyeye geL 
miştir. Buna göre 12 sirkeden 
onu, 7 çavdar ekmeğinden altı. 
sı, 24 helvadan on dokuzu, 5 re
çelden dördü, 77 yağdan on al. 
tısı bozuk çıkmıştır. 

Dahiliye Vekilinin 
tetkiki 

Dahiliye Veklll Faik Öztrak 
dUn sabah e!ektrik idaresine gi
derek tetkiklerde bulun.muştur. 
Vekllin yann Ankaraya dönme· 
si muhtemeldir. 

Bir otel mütehassısı 
geldi 

Roman.yada otel ve gazlno iş. 
letmekle t?(5hrct kazanmış Yorgi 
Mig-el isminde birisi lstanbula 
!?elmiş, dün Taksim ve li'lorya 
~azinolarmı ı;örmüştilr. Kendl
sinden buralarının işletilmesi 
etrafında malftmat alınacaktır. 

-----o---

İstanbul Sanatlar Mek· 
tebinde yeni teş!dlat 
İstanbul erkek sanat okulu teş. 

kilatında maarif müdürlüğü l:azı 
yenilikler yapn:aya karar vermiş 
ve bu hususta hazırlıklara başla.. 
mıstır. 

Okulun hfüa çal • ştT"akta olan 
mensucat kısmının lağvedilmesi 
düşiintilmektedir. 1 
DVi~r t<ı raftan bu kısım yerine 

ayrı bir ihtis:ıs şub::d a-;ılaca!:tır. 
Müfredat programlan il • 

zerbde de bazı yenilikler ve ua. 
ve!er yapılması mevzub:ıhistir. 

h ~ambH l::ii.ğıtlnnnı 
"ccb:ne solmn oyuncu 
Kiic;ükpazarda Mustafsnm iş.. 

İki yoğurt ve iki turşu nUmu· 
nesinin tamamen bozuk olduğu 
~örülmüştür. 

Belediye rcisli~i kaymakam • 
lrklara gönderdiği bir tamimde 
kon trolların sıklaştırılınasmı 
bildirmiştir. 

Romanyadan motorin 
ve petrol geleli 

Piyasada bc.-uin, petrol ve mo. 
torin stoku fazlalaş:r.aktadn·. tn. 
gili:ı bandıralı Peg"sos vapuriyle 
Romanyad:ın 1000 ton petrol, 
1000 ton benzin ve 1000 ton da 
motorin gel:niştir. Yine dün İs.. 
veç bandıralı Bardoland vapuriy. 
le de muhtelif ithal~t eşyası gel. 
miştir. 

Dün ihracat çok az olmu§tur. 
Yalnız lnr,iltereye rr.ühirn mik. 
tarda tiftik gönderilmişt!r. 

16 Mart 1020 

Sehremanetinin 
-Nafiaya rapb 

Şehremanetinin Dahiliye Ne~e.. 
t1ntlen alınarak Natıa NezareUne 
raptına d8.ir kararname htllro.metçe 
kabul edilmiştir. 

Cumarle.I Pazar 
16 fart 1 '7 \ftart 
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'ctfr":i k3.hveden iki defa oyun 
oynadıldan sonra iskambil ka. 
~rtlarmı cebine indirerek SM -
• :ın Ahmet, ikinci sulh ceza 
mahkemesi tarafmdan 20 gün 
hapse mahkum edilerek, hemen tevkif olwmıU§tur. 
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faik kuvvetlerimiz karşısında çe. 
kilmek mecburiyetinde kalmıştı. 

Tetkiklerden Alınan Netice 
Yustrov bütün bu muhakeme 

ve tetkiklerden şu neticeye gel. 
mektedir: O halde Almanyanın 
sulh zamanında gösterdiği muaz. 
zam faaliyet ve büyük seferber. 
lik hazırlıkları, e~er bunları düş. 
nıandan daha ıeri bir şekilde kuv. 
vet toplayıp düşmana vurma. 
ya yaramıyacaksa neden yapıl. 
mıştı? 

"Muvaffakıyetin sırrı her <ıey. 
den evvel düşmanı gafil avlamak. 
tadır. Ondan evvel taarruz etmek 
onu devirmek ve onu nihai mağ. 
lubiyete düşürmektir. Bu da o 
daha tecemmula uğraştığı sıra. 
!arda yapılabilir. 

Sürat, kuvvet, bir veya müte. 
addit taarruzların şiddeti ile u. 
mumi bir sarma hareketinden çok 
daha evvel kat'i netice elde eni. 
lebilir. Esasen cenahlardan ya. 
pılan hareketler son darbe için 
Jazımgelen ihzari bir takım faali. 
yetlerden başka nedir. Niçin har. 
bin bu sistematik ve muazzam ha. 
zırlıklarını yapmalı. harbin 50 n. 
ci veya 60 ıncı giinü Almanlar 
mütemadiyen kaçan ve kendini 
saklayan bir düşmana yetişme!< 
için hala soluk soluğa bir takıp 
yaparlarsa, Alman kuvvetleri ar. 
kadan kendilerine düşman halıc 
ile muhat olur. Erzak ve cephane 
nakliyatı birçok bakımdan müş. 
külata maruz kalacak bir vaziyete 
düşerse bunda ne gibi bir iyilik 
vardır. 

Bu devre içinde Franı;;ızlar 
kendi toprakları içinde ve nisbe. 
ten çok daha sakin bir hayat ge. 
çirmiş olacaklardır. Kıtaları ta. 
ze kalacak. yolları ve demiryolla. 
rı çok mükemmel olan bu düş. 
man, bu nar.i askerleri erkanıhar. 
bir.enin tayin ettiji noktaya ~a. 
yetle kısa bir zaman içinde yetiş. 
tirip orada ct.oplıyacaktır. 

O uman aylarca takipten, ceb. 
ri yürüyüşten yıpranmış Alman 
kuvvetlerine karşı muvaffakıyet 
şansları azami olan genç ve taze 
kuvvetlerle çıkacaklardır. 

Fransızların bütün bu şeyler. 
den İ!!tifade edecek vaziyette ol. 
nıadıklarını düşünecek bile olsak 
Fransız askeri cihazının seferber. 
lik ic;in lazımgelen bütün tedbir. 
leri almaları icin bu altmış gün 
kafi değil midir? 

İşte 1914 de Fransız erkanı. 
harbiyesi bunu yapmıştır. Marn 
muzafferiyeti Alman erkanıhar. 
bivesini kızgın bir demirle dağla. 
mı~tır. 

Stı·ateji Ve Teknik 
Yustrov'a göre, 1914 harbini 

yapan Alman generallerinin en 
bü,·ük felaketi askeri ve sevkül. 
ceyş an'anelerinden kurtulma!< 
cesaretini gösterememeleridir. 

(Daha nır) 

Genç bir kadın evinde 
ölü bulundu 

Bevazıt ci\'arında oturan Ha. 
tice Emine adında genç bir ka
dın dün evinde r.zhirlenmiş ola. 
rak bulunmuş, hastaneye kaldı
rılmı!'ltır. 

Müddeiumumilik bir cinayet 
olma!'lı ihtimali karşısında ehem 
miyetle tahkakıata baı:tamış. 
ceset adlivc doktoru Enver .Ka. 
ran tarafından morga kaldırıl -
tnı§tır. 

Bir gece hırsızı 
mahkum oldu 

Hasköyde oturan Beht:etin e. 
vine, evde kimse olmadı~ı bir 
gece girerek manto \'c yatak 
çarşafı çalan Nikolas adında 
sabıkalı bir hırsızın muhakeme. 
si dUn sekizinci aslive ce1.ıl, mah 
kemesi tarafından rbitirilmiştir. 

. :Mahkeme hırsızın suçunu !la· 
bıt ıa-örmü.ş. 9 ay 10 gün hapis 
Yatma.gına karar vermiştir. 

Bir çocuk yandı 

Fcriköyde Şahmurat sokağın
da oturan lbrahimin oğlu iki 
Yaşında Hüseyin odada ovnar . 
ken etekleri mangaldaki ateşten 
tutuşmuş, vücudunun muhtelif 
}:erleri yanmıştır. Hüseyin Şiş. 
lı Co<:uk hastanesine kaldırıl
mıştır. 
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Perlaşez arasın .. 
dakı uçurun1 avcı 

tayyareleri KnracMhmet ile Eyüp me.uır. 
Irkları tan7İm Ye ıılah edilecek. 
miş. Tanzim ve ıslRh ~üphesiz bir 
bilgi ve sAlahiyct i~idir. Ehli, pro. 
jeler yapacalt, pror;r.amlar hazır. 
fayac.ak ve elbette iş baş;ırılacak. 
tır. Yalnız bu teknik iş yanında 
l:ir <le tl\rİhi ilgilendiren bir ta. 
raf v;ır. Hntta bir değil, birkilç. 

Lord Halifaks'ın 
Çeklere mesajı 

"Hürriyetinizi 
i_ade için silaha 

sarıldık., 
I.ondra, ı;; (.\. ,\.) - Lord Ha

lifaks. Çckoslo\'akyanın Alman iş

gali altına girmesinin birinci yıl

ciönüınil münascbelile Çek mille
tine hitaben bir mesajında diyor 
ki: 

"Dritanya lmparatorluğu hiikü. 
metleri ve milletleri, hürriyetinizi 
ihyaya şiddetle a1.mcclerek silaha 
sarılmıştır. En büyük gayeleri ııi

ze yapılan fenalığı tamir etmek, 
yeni bir Avrupa yaratmak ve bu 
gibi fenalıkların tekerrürüne mii -
ni olmaktır,,, 

Loru Halifaks, Almanların, Çek 
milletinin iktısadi \'e manevi ha
yatını mllhvetm('ğe teşebbüs ettik
lerini hatırlattıktan sonra ilave e. 
diyor: 

"C(',sarctiniT. ve dfl.,nıan karşı

sında göstncliğini7. ittihnt ~yesin. 
de Almanların gayretleri bolia çık
mıı:tır . ., 

Almanya 
Y ugosla vyaya taahhüt 

ettiği demirleri . 
vermıyor 

Bclgrat, 15 (A.A.) - Alman. 
yanın iktısadi sahada Y ııgoslav. 
yaya karşı girişmiş olduğu ve ye. 
rinc getiremiyeceği taahhütler. 
Yugoslav sanayiini ço!i müşkül 
bir va7İyete sokmaktadır. Alman. 
yanın Yugoslavyaya teşrinievvel 
ayından itibaren 8 bin ton demir 
madeni ve binlerce ton yarı işlen. 
miş rlemir vermesi laıımgeliyor. 
du. Şimdiye kadar bu teslimatın 
hiç biri yapılmamıştır. Şimdi öğ. 
renildiğine göre, Yugoslav tica. 
ret nazırının Berlindeki ikameti 
esnasında yapmış olduğu miirla. 
hnle, anca le Almanya tarafından 
yekdi~erini takip edecek üç dört 
aylık miirldet zarfında beş bin ton 
demir teslimi vaadi neticesini ha. 
sıl edebilmiştir. 

Kudüste Ortodoks l<on
gresi toplanıyor 

T\ıulii.c;, 15 ( A.A.) - Orto. 
doks "kongresine iştirak edecek 
olan ilk dele~eler Kııdiise gel • 
miı-lerdir. lskenderive Antakva 
ve Kııdiis patrikleri.' Jstanbul 
oatriğinin de iştirak edeceği 
kon.czreyc hazırlanmak için bir 
konferans aktcdeceklerdir. 

--0--

Roma büyük elçimiz 
İTinli olarak Ankaraya gidip 

gelen Roma büyük elçimiz Bay 
Hüı1eyin Ragıp Baydur dün ak. 
~amki Semplon ekspresiyle Ro. 
maya hareket etmiştir. -o---
Fransa ve Macaristan 
Fuara iştirak edecek 

lznıir, 15 ( A.A.) - Fransa ve 
:\lacaristnn hükumetleri l!MO 
enternasyonal lzmir fuarına ış. 
tirak edeceklerini resmen bildir 
mişlerdir. Biiyiik Britanya hii. 
kfımetinin iştirak kararı da b<•Jc 
lenmektedir. 

---o-

İzmir hafriyatı 
genişletilecek 

lzuıir. 15 (A.A.) - Tiirk 'ra. 
rih füırumunun eski İzmir haf
riyatını genişletmek için yük _ 
sek miktarda tahsiı::at vermeye 
\"e arkeolog ve mim;ırlar gön _ 
dermeğe kArar \'erdiği İzmir mü 
ze müdürlüğüne bildirilmiştir. 

iki tipten hangisi daha 
üstün gelecek Evvela me7ar taşları birer dev. 

t"İn Cl\nlı tarihleridir. Tezyinatla. 
rı ayrı ayrı elini, İçtimai, mimari 
hadiseleri tesbit ederler. Binaen. 
aleyh mC7i\rlıklar ıslah edilirken 
tarihi ve mimari kıymeti ola, ta~. 
lar kaldırılmalı ve bir müzeye 
konmalıdır. Çünkü bunlar bir 
dah" ne yapıl:r, ne de l'§lerine 
re11tlanır. 

Eski f.:ansız kumarıdanların. 
dan General Düval fransızca Lö 
Jurnal gazetesinde lngiliz _ Al. 
man avcı tayyarelerini 1U ,ekildc 
muk:ıyese ediyor: 

Belçika topraklan üzerind~ 
devriye vazifesi gören Müliizim 
Henrart'ın idaresindeki İngiliz 
Hurikan tipindeki Belçika avcı 
tayyaresinin Alman tayyareleri 
tarafından taarruza uğrJması İn. 
giliz hava kuvvetlerinin avcı un. 
surları üzerinde nazarı dikkati 
toplamaktadır. 

Bu harbin ilk altı aylık tecrü. 
besi, geçen harpte olduğu gibi 
havalarda başrolün yine avcı tay. 
yarelerinde olduğunu gösterdi. 

Avcı tayyareleri süratleri, yük. 
seldikleri irtifa ve silahları ba. 
kımından hiç bir tip tayyare bun. 
!arın fevkına çıkamaz. Avcı tay. 
yareleri her hususta müthiş Lir 
düşmandırlar. 

İn~iliz hava kuvvetleri arasın. 
da birçok avcı tayyareleri mev. 
cuttur. Bunların aralarında fev. 
kaJadelikleri ile şayanı dikkat o. 
!anlardan bahsetmek ve onların 
tanınması i~in ma!Umat vermek 
lazımdır. 

Böyle bir izahata girişilirken 
evvela "Spitfire" tipini ele al. 
mak lazımdır. Bu tayyareler sa. 
atte altı yüz kilometre sürate ma. 
lik ve her kanatta dörder tane oL 
mak xere sekiz mitralyözle mu. 
cehhezdir. Bu sekiz mitralyöz 
birleşik bir kumanda sistemi ile 
kullanılmaktadır. Bu sekiz mit. 
ralyöz aynı zamanda ateş etmek. 
te ve bir dakikada düşmanının ü. 
zerine iki yüz mermi yağdırmak. 
tadır. 

Hurikan tipi tayyareler de se. 

Mısırda sahil demiryolu 1 
yapılacak 

l\"a1ıirc, 15 ( A.A.) - Nazır. 
lar meclisi. ~I ısır sahili boyun
c·n bir demiryolu inşa!'! için 150 
bin Mısır lirası tahsisine karar 
vcrmiı;tir. 

Standardizasyon müdü
rü Ankaradan geliyor 

Ticaret ve!<füeti standardizas. 
yon umum müdürü Faruk bu ~a. 
bah Ankaradan ~ehrirnize gele. 
cek ve öğleden sonra zahire hor. 
sasınrla tiftik ve yapağı ihracatçı. 
!arının ve yedi kişilik stan·lardi. 

kiz mitralyözle mücehhezdirler .. 
Süratleri saatte bez yüz elli kilo. 
metredir. Bu hava kuvvetleri 12 
lıin kilometreye kadar yükselebi. 
lirler. 

Lö Bulton end Pol Scfian tipi 
tayyareler Spitfire gibi fevkalade 
süratli değildir. İki kişilik olan 
bu tayyarelerin hususiyetle. 
ri nrşredilmiş değildir. Bunlar 
hakkında malüm olan yegane nok 
ta pilot mevkiinin kapalı ol. 
duğıı ve arkada rasıt yerinde dört 
mitralyöz bulunduğudur. Bu dört 
mitral~özden başka kanatlarda 
bir de' sabit mitralyöz vardır. 

Bu ii.; tip tayyare bugünkü av. 
cı tayyareleri hakkında bir fikir 
edinmemiz için kafidir. Bu üç 
tip İn?,iliı avcı tayyaresinin kar. 
şısın~ıa şimdiye kadar yalnız Al. 
manların 109 M eserşmit modeli 
avcı tayvareleri vardı. 

109 M eserşmit modeli İngiliz 
Spitfire tipi avcılarından a~ağı. 
dır. Çünkü bu tayyarelerin sürati 
yalnız saatte bes yüz altmış kilo. 
metredir. Silahları dört mitral. 
yöz ve bir toptan ibarettir. 

Buna mukabil şimdiye kadar 
cephede ancak birkaç küçük nü. 
mu nesini gördüğümüz Alman 110 
Meserşmit modelleri Spitfire'den 
Üstündürler. Bu tayyareler, "Spit 
fire" }erden saatte yirmi kilomet. 
re kadar fazla süratle seyretmek. 
tedir. Bunların silahları dört mit. 
ralyöz ve iki toptan müteşekkil. 
dir. 

Ilıınlara mukabil kaliteleri giz. 
li tutulan yeni tip İngiliz avcı 
tayyareleri de hazırlanmış vazi. 
yettedir. Tayyarelerde temayül, 
sürat ve silahları arttırmaktır. 
Çünkii sürat tayyareye istiklal 
vermektedir. Sürat bakımından 
rakibine faik bir avcı tayyaresi 
muharebeyi kabul edip etmemek. 
te serbesttir. 
Eğer h:ırbi kabul ederse mü. 

sait şerait icinde rakibinden daha 
çabuk yer değiştirme imkanlarını 
elde etmiş olur. 

Her geçen giin tayyarelerin bi. 
raz daha inkic:af etmelerini temin 
ediyor. Eğer harp böyle uzayıp 
~iderse bu inkio::afın ne zaman 
duracağını evvelden tayin etmek 
biraz müskiil bir mesele olur. 

ikinci mühim nol<tl'I, bir~ok 
meçhul knlmış rr.e~hur ıimalann 
ortaya çıkacağıdır. Eyül' mezar. 
lığı hicri 52, miladi 6i5 yılmda 
hMtalanarak ölen Hazreti Eyü. 
bün gömülmesinden dolnyı rnü. 
barel< sayılarak mezrrlık ittihaz 
edilmiş, fetihten sonra ela mezar. 
lık almış yürümü~tü. Demek 
burada yüzlerce senenin ta~lan 
topraklara gÖmülmü~tür. 1452 de 
Bi2"ns a~kerleri ile çarpışarak ö. 
len Anadoluhi~arı muhafı:zlrr·ı dn 
Kayalar kabristanına gömülmüş. 
ler, bu suretle muazzam bir mc. 
:zarlık vücudııt gelmişti. Sfthilde 
yol yapılırken çıkan kemikler a. 
rasında mezar muhafızmı bile 
hayretlere düşüren kemikler, ka. 
fataaları çıkmıştı. 

Krı:acaahmet en e~ki ve en 
muaz7.am me:zarlıktır ki devrin 
devlet ricalini, hal ve vakti yerin. 
de olanlarını topraklarında sak. 
lar. Birçok meşhurlanmızın mc. 
zarları hep birer tesadüfle kcşf e. 
dilmişti. Vaktile b"ı:- muharriı-, 
Nedimin mezarını Karacaahmetlc 
gördüğiinü ynzıyordu. 

Mu!\iki üstadı ltri'nin, lbrRhim 
Müteferrika'nın mezarları bulun. 
duğu, yahut keşfedildiği vakit, 
"Mezarları tetkik edeli.:n, rıra:rıı. 
lım, daha neler çıkacak" diye Yll· 
zılar yazılmıştı. 

Şimdi bu temenniler tahakkuk 
edecek demckt"c-. Fakat ıslah \'t 

tanzimde bu cihetlere ehemmiyet 
vel"ilirse .•. 

Bir nokta daha: Mezarlıkları 
gezmek, tetkik etmek isteye:ılc. 
rin ellerinde tek rehber yok. Bir 
vakitler Sivastopol kahramanı 
Serdar Ekrem Mehmet Paşa'nın 
Eyuptaki me7.annı saatlerce ııı a. 
mış, bulamamı!; en sonunda üıı. 
tad lbnülemin Mahmut Kemalin 
tı\l"ifi ile keşfedebilmiştim. 

Paristen Pcr Lnşez kabriıtanı. 
nı gezen bir ahbabım l\nlattı. 

Şöyle bir cloll\şmak istemi~. her 
ac!ımcla bir "Falan -zatın mcr.arı. 

(J,ıilfnı ,c;nlıifr.,ıi rr.1 iriııfa) 

Görüp düşündükçe 
zasvon heyetinin iştirakiyle bir 

1 

M 
~oplantı _yapılac~k.tır. Toplan_tıda (( anne r 
ıhraç edılecek tıftık ve yapagıla. Hayın» ın emri yevmi si 
rın muayyen tipleri tesbit edile. 
cektir. 

Vergilere yapılacak 
zam 

Mevsuk bir membadan öğren. 
diğimiıe göre, bazı vergilere zam 
edilmesi nisan basında olacaktır. 
Gümrük resimletine Tam yoktur. 
Yalnız muamele ve istihliik re. 
simlerine iki misli zam yapılacak. 
tır. Fakat havayici zaruriye mad. 
dt"leri istihlak vergisine yapıla. 
cak zamdan istisna edilecektir. 

----o----
Fakir talebeye yardım 

tık okullarda yardım . gören 
yoksul talebelere yardım şekli 
etrafında birlik yeni bazı kararlar 
tesbit etmektedir. 

Bu kararlara göre mekteplerde 
yeni bir kontin usulü ihdas edil. 
mesi düşünülmektedir. 

-o----
Numarataj için 

yeni tahsisat 
Belediye numarataj için büt. 

r.ede 15000 liralık bir mUnaknle 
;·apmış. hu münakale Dahiliye 
Vekaletince tas,·ip edilmiştir. : 
İ!'ltanbuldaki ntımaratajın mart ı 
sonuna kadar bitirilmesi knrar
laı;m,ı;tı. Fakat bu yetiştirilcme 1 
miştir. Nisan ortasına kadar ta. ı 
mamlanacaktır. Bakırköydeki 
nüfus yazımı tecrilbesi nisanın 

ı on beşine cloğru ynpılacnklır. 

:\lııı·<":•:tl ~laııııc·ı·lınnıı, ... iltıh aı·J,adıı ... J:ıı·mn hir "l:ııll"İ\r\
ııı 1., ıw':'r<•l I i. I\ 11 ıııa ııcla;ıla ı·, h\l'hiıı lıil t ii°ii ~iiıı lcr:lc, n ıwa k. a -
kel'l<•l'iııi t<'lııik i1:iıı koııu':'ııı·lnr •• \ğıı· h i r ... ııllı ii iıııı.nlıt)ıtıılar, 
<hılın ı;of, <kı·iıı, gamlı hiı· ~es~i1.lild<• ı--ıısnrlnr. 'l'al'ih, kılı..:ların 
c:pJ,ihliği ıl<•111l<'ı'tll'. h<'ınen hiit iin sel':larlanıı, l'ııhlnra ate;- n. 
ı;a n nıı ı 11 ld:ı ı· ... iirl<'diJ, lt•ı·i rıi hilıfü·i t'. 

l\lııı-e-;ııl l\lanııc•ı·ha:rın: 
"l\111ılanını:r.la ..;ııln<lı~ıııııı.; y<'ı"IC'ı·i ynhnııcılaı ııı ı•limlo 

hıı·:ıkaıı n[:.ıı· lıiı· sulh 11111.ala. lık. Bundan :.oıırn ıııc·!Pııiyr.tl ko
ı·uııı;tk \:l'l.İf<'si tı~rııııcln ı;alı°:'acağ.11.:,. 

Ulyor. "Fin,, lc•ı·iıı k<•ııılih•ı·iıı ıkıı alınır';' ı.cı ·c tı :iyiik, alt
ını':' kcı·c kalnhalıJ, , <' hi11 ktrc ılıılı.t 7.Pııgin kn)'lll\J,lı hiı· <Iİİ';>· 
ıııa11l:ı çııı·pı";>ına)'iı, hiit iiıı ıliin~ a:J11 hıt\"t·<'f 'ı• hiirıııcı le 1,;aysı 

!anılı. Hcl<• hu ıııuhnn•heh•ı·ıl~ ~ii,,tf'r<İiği kahraıııanlıklnr, b~; 
l.ııarıııı lıı";-İıul<•n <le ..;jiı·<•l.ll nlkı-:-lnr topl:unı-:-t ı. 

Bir <lf'\ le> ı:arpı':'nn mlnnıı, in ... nıılar sihirli :ı l<'scl<.'r nı·ırn~ 
sıııclan s<•p·ı•<lr1"1<•ı'. :'\tıı ... al iılcııılııi n•nk ye hnl'İknlar iı,:inıle hı. 
mi.an ii,,tuı·ı·l<•ı•in anası d:ı, hıı hih·iilii hıın·anlıl,Jıırdıı•. Yirmi 
hr ... a ... ır <'\'\C'lki iıı...1111la, it,i hin hı ... .' yiiz "<'ı;c sonraki insan anı~ 
..... ~ıfa hiı- fnı·k yok. Bu~iin ılı• n~ ı;l ·ı·o':'l,ıııı ht'_\"ec·nn H' iilı;iisii:t. 
ha,p·nııl ık in r iı:i ııclC'~ i.r.. llat t:1 ı:;P<;<'n zaııııı ıı, ~iliıh laı·a 't'l'(liA'i 
ıniikı•ııınırllit, \"<' ıı;•.aktnıı iilıliiı·iis kııhilh <'fi ili' lrnhrnııınıılı
ğı ılııhn .~iiı: k:t\'ıı-;-ıılıır hir ıııa'l.l~:u·i~ et lıalirıc koyd11~11 iı:iıı. 
lııınlarııı hııznı·ıııula e ... kl atnlnl'ınıı:r.•lnıı ıtııhn ılcı·in ı.;nrpıntılnı· 
el 11) 11 \'0l"llZ, 

• ) 111ı 0 l'';'I\1 ('. 

••rnn;oJ, ınulıar<'h<'h•ı·ılc h11l1111ılıım. Si:r.iıı gilıi ııskcı• gi)r
ıııeıliın . ., ılNlirtı•n clP. ":-iiphı•..,iz hu lın,\I":\nlıktır. 

J\nr!'li Bıı~nzıııııı Hııslnr f'line ~r.ı;i';-i, "Baltık., tn ne tiirlii 
ıl<'P,i';'lklil.:h•r ynp:\C'nk'? Bıı <l<'nir.<lc ~eni-;; cnı"llrr heslcı,\·en hnş. 
ka el<'\ iriler ne ıli) · ec •f'J, '? lnki..;nl'lnr, ınıınn <'il hir :ımııınıın ka
tlar tchl's ... İİlll nı:ı...kclcı•İ\ Jı• iiı·tiilı•ı•ı•k fırs:ıl illi b<:'kl<'IH,.Cek '? 
Yok"'a lııı:nk kı•ıniğP. <lny~ıınrnk, ihti.ratla:· şiiylc hir tnrara mı 
hırnkılnı·al, ".' Bıı c:nııı·n-;-ık noktalara c· ı-, ap 'l'Tııt<'k miHchns
sı)'ilıırn ıliiı:;<'r. 

ı-$1ıııılil i k, ·°:'il n 11 siiyli) elim, ki Mnıı ııcı·lın,\ ııı'j 11 cmıiyC\ nıl
... i Pin <lcstnnının son 1111.,rnı, hclkl <le iın7,n"ulır. 

JIAl\1\l SCH.\ GEZGI~ 
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Memleket ~ 
Haberleri : .. , ...... " ............ -~--···· ...... . 

E4irne' de büyük bir 
imar hareketi başlıyor -- 30 - J. ~ 

.Moranj bir 18.hza. kekeler gibi dcyiın! . ttf'U' 'k 
oldu. Durakladı, hıc;kmklarmı. :M:a.tyo,~ 
za;pta. ..... 1 1§tı, ve sonra: bulaJllB.didi eli 1~'1~ 

- ~m ölüyor. Hem de evi· Ji.n.i kCllıktI J3t1,. Ticaret ınahallesi, spor klübü ve otelin planları ve parası hazır 

'

le'li. ev~~birVIBIPJM_._az.et~cisinin 
~<e}~Ww&U SEYAHATi. .. _ 

Edirne, ( llusu8i) - Edirne ccği yerlerin plan \'e kadastro. miulc değil. Ba.~a. bir yerde. katle 5• ~c; J1l 
§Chir planının tasdiki üzerine su da bugünlerde bitmek üzere. Size hepsini anlatacağım. .. Thın n~~cs~~~tL. ~ 
istimlaki yapılan bazı yerlerin dir. annesinin seyahate ~ıkttğını "\'e n~Y~~Jciıı' 
yıkılmasına. başlanınıştır. • Htilasa: yapılan hazırlıklara benim ona kavuşmağa gideceği_ . , ~ 

-17- Belediye faal komitesi ·vali bakılırsa havaların düzclmcsile mi zannediyor. Onu azıcık bura- ed=.a. yet ~-,..t.f' 
"Ferit Nomcr'in riyasetinde he. beraber I~irnede geniş ölçüde da alıkoyunuz. ne olur! ... Fakat de f11';,,. 

Londrada havadan 
başka herşeyden 

men l1cr gün toplanıp bu i ı:jlcr bir imar faaliyeti başhyacak istediğim yalnız bu değildir. ranj on 'n cv"'""-e f 
üzerinde çalışmaktadır. Parası demektir. Kapı önünde bir otomobil bekli. cla.m JtuŞU ı:ıetli ' ~ 
ve pliı.nları hazrr olan kapalı Edı·rnede ha''a vazı·yetı" yor. Şimdi muhakkak benimle racık. ftJ:rı saıır&: 
spor klübil ile şehir oteli asfalt .. gelmen.iz lcizımdır. bir geç rıt~ 
yol üzerinde inşa edilecektir. iyi değil Büyük merhametine rağmen luya ''0 ~aptSl ~ 
Ya.kında münakasaya <:ıkarıla • 1

0
Ia
1
dtuy. ö, bu ricayı redde meebur mB?Jlır ~i1Jlle~i ~ Lt 

cak olan bu binalar, ihale cdi- Edirm, - Geçen cumartesi Mors.Jlr_ ,,.-. 
lir edilmez. in~tma ba.~lana • günkü şiddetli soğuk ve tipiyi - ~la.alesef bugün kabil de- Fakat • ~ ~ 

vergı 
Satıcılar, türlU türlü hokkabaz. 
larm oyunlar gösterdikleri yor
tu günU gibi dükk8.nları kapattı. 
lar. Neuzubillfilı o günden fena 
bir gün ömrilmde görmedim. Kol 
lanlıp ba.s yarılmalar, para ·ça. 
lınmalar gibi türlü şeyler olu -
yordu. Bu gibi yerler, 1 ngiliz 
(!apkm takımmm seyrangahr 
demek olduğundan her no ka _ 
dar uta.ndmısa. da aldırmayıp 
yirmi beş ikunıştn.n ziyade yer 
kirası verip henpsini seyrettim. 
Blı' de gördüm, ki pencero içi gL 
bi bir musandnııdan koca bir di· 

k m;:mdı. Etrafında sarkmış 
ıpler görünüyordu. Asılacak yer 
luızırlandığt vakit, resimciler. 
a.sı:lacak herifin resmini satıyor 
lardı. Nihayet katil siyaset mey 
danma getirildi. Biçare gtlya. 
l\:endinin ortaya bir söyleyeceği 
olduğunu :ima vo işaret etmeğe 
başladı ise de kim kime. Aslil. 
kulak verilmedi. 

On dakika. durduktan sonra 
yüzüne ba.~dan doğru siyah 
bir başlık geçirdiler. Ytikse..lt 
b!r kerevete çıkanp ipleri boy. 
nunda. olduğu halde yukn.ndan 
musandn-anm kepengi hnreket 
ottiğl gıöi. merkumwı ayakları 
yerden kesilerek boğuldu, gitti. 
Ama ıztı:rnptan benim de taka
tim kesildi gitti. 

Ga.::cte m.u7uibirlcri 
Gar.eteci.lere havadis getir_ 

mek ve gündelik vukuatı tahkik 
otıme:.. ürere bir takını adamlar 
vardır. 

Her bir gazetecin.in kırk elli 
ada.mı ibulwıur, bımlar, getirdik. 
lcri havadisin beher satırına. 
lark para ücret alırlar. Bir de 
bazı mecliste irat olwıan nutuk
ları kaleme almak ve gazctcha... 
nelere ulaştmna.k için bir takım 
adamlar stcnografya namile is
tihdam olunur. Havadis topla • 
yan herifler çarşı ve pazarda 
gemr, bazı toph.ntı ve ziyafet _ 
le.re gidip vukı.uı.tr dinlerler. Ste
nograf ya memurları meclise gi. 
derek meclis azası tarafından i· 
rat olunan kelimeleri zapt.ede • 
rek gazetelere verirler. Bunlar, 
gaz.ete ile neşir ve il:ln olunur. 
Bunların bir derece maharetle
r i vardır, ki.. lngiltere meclisi 
geceleri toplanır. 

alınır 
ha üç dört nıeshm• gazeteler de 
kezalik on be.'} yirmi bin kuruş 
kadar knza.nırlar. Bunwı iki sü. 
lüsü masraf olursa bir sülüsü 
ga.T.Cteciye kalır. 

Bu nıeşhur guzet.ele.rin ekse • 
risi hissedarlık usulü fu:crcdir. . 
Hatt.1 mO?.kür Taymis gazetesi 
beher hisse bin kese olmak ü.ze
ro yirmi dört hissedir. Ancak 
Vcıte (1) ındn bir zat on al· 
tı hisse kadar alınış, kusuııınu 
da az.ar aı.ar almakta bulunmuş 
olduğundan gu.eteniıı hasılatı 
bütün buna mahsus gibidir. Bu 
gazetelerde o karlar çok havadis 
vardır ki, Tnymis gazetesi be. 
her sahifesi yirmi üçer satır o. 
larak altı yüz sahif eli bir kitap 
kadardır. Günde onbe§ yirmi bin 
mühin1 havadisi olduğu halde 
otuz kn-k bin nüshası basılır. Bu 
he.saba göre senede elli cilt ka
mus kadar olur. Londrada ga.. 
zetcnin çok mUhim nüfuzu var. 
drr. Bir g-azete meram ederse 
bir zatı mansabından azlettire. 
cek kadar nüfüzunu gösterir. 

Hatta, devletin fakirleri za.ru. 
l'Ct ve mw:nynkadan kurta.rm11ı:,"'a. 
kanır verdiği halde epey zaman 
geçio te bir iş yapılmadığını gö
ren Kronikl nam gazeteci: bunu 
ı·ova görmiycrek bu madde zım
nında bil' kaç bin kese sarfcdc· 

iktiza mahall ri g · i . 
Fransaya gidip tekrar Londra. 
ya avdet ederek gördüklerini 
devlet.o bildirdi. Ve ne gibi ted
birler ıazım geldi~ni anlatarak 
yapılmasmı isted ı. Gazeteler 
devlete de hnvadis verirler. 

(Daha var) 

(1) Ta.11nıis'in ba§ltca Bahip. 
7erinden biri. 

caktır. mUteakip açan ve oldukça ısı- ğil dostum. ~1aryan doğuruyor. bir ldşı _g (18.'~ 
Yeni planda ayrılan ticaret nan ha.va. tekrar birdenbire boz. Moranj yeni bir sille ycnıiş beklenıege 0 1ıl ~ 

mahallesinde İş ve Ziraat Ban- muş ve kara çevirmiştir. 15 san gibi bütün mevcudiyetinin e~il- - ?.{ÖS~ı~ct' ~ 
kası ve İnhisarlar başmüdürü. timetrey:i bulan kar bir taraf - diğini hissetti. llaıin vo ağlar nuz: ~~n ri ,_.~.ıİ 
nUn binalarma güzel bir<>r yer tan erimekte, bir taraftan da bir sesle: den sızı iÇ'0~ it...,.-~ 
verilmiş ve bu sene inşa.<>ma karayel fırtın asile karı ık lapa - Ah! Evet. karınız gebo idi. dam n.u.1 tel' 11 · ıtlP 
başlanacak olan bu binaların lô.pa yağmaktadır. · Demek şimdi doğuruyor. Gayet MoraJ1 UJllCıçi~ 
yerleri alakadar makamlara bil. Bövlc seri erime istidadı gös- tabiidir ki bu mesut saatte onun meden h _yi ~-"' 
dirilmiştir. Diğer taraftan Na - teren. karro yeni bir feyezana yawn<la bulwmıak istersiniz... tık her şe ~~ 
fia .V<:k~lcti~in. asfalt yol için sebebiyet vermesinden endi5e e- Bunun!~ ?eraber .. yine .. ~le fa. sal~~ 
şehır ıçınde ıstıınlak ile kestire· dilmektcdir. gele<:egınızc karuım. Çunku bu g~ gifdi~~ııif 

anda ben çok bedbaht. çok biça. da.i~nk ve to .~ 
Elektrik İdaresinin •

1 
• · ı d reyim. Emin olunuz ki sizi gö. U biç bir ;',ııl' r..ı 

b. "h. n e g o e türme'k istediğim yere ben ur- ~ ık ts".~ 
. . ır tavz_ı ı tık yalnız .g-idcmem. Buna takat yan, bas,ıı. çeJclv~ 

lkı glin en·elkı snyımızcla ve ccsarctım yoktuı·. da. o:_t.8> iJıde• ti» A.41 
Sirkecide Hocapaşado. Kargalı Tu··tu··n satışları Ali! çok yalvarırun, ayağını- yola. u.zer f1ı>)'11 -~ 
sokakta Küçük Ağıılınmamı 6- zr öpc)im. geliniz. ne olur!... t.ı.yordU· eil~ 0 r, 
nünde knnalizasyon işlerinde k · · .Bu titrek sözlerde öyle derin lüks ve se\'inUJ~.ıl" 
uğraşan bir adnmıu çıplak bir ÇO 1 yı bir rncrarct, öyle feci ve elemli lene~ 0 bUtiill ıoe~ ~ 
elektrik kablosuıuı. dokunarak . bir ihtizaz vardr ki, Matyö ta s;;nlu ire te! ir,. 
öltlUğUnU yazmıştık . Köylülere halkevınde ı damarlarına kndat' san:;rldL bırd~b tccSS~~ 

DUn elektrik, trnuway vo temsil verildi - Biraz bekleyiniz dedi. Size ac.~ b:.r Ve ) ·ç ~ 
tünel işletmeleri umuru mu- . .. . . re.faka tedip e<lemiyeceğimi şinı müştil· ndsl1 ııı 11~ 
clUrlllğOnden nltlığıruız bir .. ine go"l, _(llususı) - Bır .. ~~ç ı di söyliyeceğim. dosUıı.rıbıı\'ll~~uı ~ 
mektupta. şöyle deniyor: gundenberı .. dcvan_ı. eden .tutun Süratle yukarı çıktı ve mese. mcden n'· bOl'~dY 

·tuaremiz 4erhal yerinde talı. satış~ar'.I mustahsıl_ın. l~~e o- leyi Maryana_ anlattı. Genç~ ka.. _ Morn
11

3 ,?'dı.) 
1dkat ynptırmrş Ye su neticeye !arak pek harareUı hı.r §(!kıl aL dm artık agrrsr kalmadrgmı, karısJ.Ilıl. i ı.&il' ıf.:. 
varmıştır: ' mış bul~ır. l11yat1ar g_e- ~~t}dığma ihtimal verdiğini O?.~. c; bİ~ı v 

Elektrik C'arvınusı illa.remi- ~en sen yo ?JSbetlc yUksclrtir. soylıverek kocasını hemen ar. t~u. 1i ıutıJl:..J; 
zcait kablodan ileri ~elmiş de- Bu . v~ye?n ~lnnm~ k:ıdaşı~m imd~dına git.mcğ~ tcş d~ de b~ ,·c .l~bif 
ğlldlr. Lağam işlerinde çalışan tnhi&~ı l~ ı~aresının fa.alıyetin- vık ~~lı. 1\ fatyo kansının a.gzm· bı ~ıı. rıı~ç i~ 
bu işçi - salfl.hiyoti hilO.!ıııa yo d~ çiitçıleı pek me:ımundur. dan operek: .. od ürJl'leJtt cdıe 
maınmnt.tmız haricinde - Ha. ~ıratıarın h~r ~~o ~ı:,az -~~~ :- Hak.k~ var. sen necip ve !rnJ!L,Jı1 bit' ~jf b~ 
mamın hususi tesisatından is. ıyı olma;;r. çıftçı)O ~utuncüluıpı asıl kalp~ı bır kadmsm! ı~ti~ndırnJl lı 9çı1' 
tlfado etlorek kullandığı soy- ~.ı.ı- zı~e sevdirm.ekte, tiL :\!oran~, ~~imle sabırsızlık - n.udi Sonrll• ~ı.ıc: .. ~.J 
yar lfi.mba teltni tutmuş Ye bu ' tfuı~ yc~ıştirmekte ve ışletmcı.k· tan kendini )"'lyordu. • . tıl · ı.ta.dıılll ıi~flf"ı:ı 
1lzden atmü;;tfir. tekı ıh~mmı arttn:makta.drr: _ - Oida mu? Geleook mısı • d~n, ·iJC, ~'tft~ 

l • Şunu da ılave etmek lazımdır kı 1 mz? Aman çabuk olalım kar _ ms. ta~ı gil'dl· 
t kı· k k İnegöl tütünleri gittikço ?1-efa - deşim! le ıçe_:ı .. orJ~ r..v 
pe 1 umaş açıran set pdyda t.meınedir. Bu ıt.ı'ba.r. Bit.kin bir hald .k ndini oto .M.atyoyu i il"'~ 

kadın la her nevi harmanların kalite. mobile ataruk clilo ~-üzilnü ka:. ,taaccilP ~ ~t 
Evvelki gün Akdenizden lima. sıni yükselterek evsaf ve kıy - pa.dı. Şoför dönüp adre:t 80I"du. nız. 1d,~a.ıı ~fi 

meti ha.izdir. Bu bakımdan bu - müş .. -:-...,ıS. ~· 
nımıza gelen 1ta1yan bandıralı ranın. tütünleri müşteri bulmak.. - Adres mi? Adres mi?... ziyade ~etll..re ) 
Çita di Bari yolcularından Ayşe. ta güçlük çekmemektedir. lnc _ Ha, evet_ bakkmız_ var. Şey. Ro. du. Mcr!1';Ü ~~· ti. 
nin üzerinde arama yapılmış, vü. gölde tütün alan tüccarlar ara- şc, so~agı_nın aşagı~mda,_ n~3:: ''Ne .fc!~~~· ô 
cuduna sanlmış olarak kaçak i. smda. başta fobisar idaresi ol _ ~YI bılmivorum. Bır komurcu tak~U:: .l\]{tlll~~ 
pekli kumaşlar bulunmuştur. Mu.. makili.ere "Felemenk" "Ostro" dukki.nr var... ne acız ?Jst~kfıl 
hafaza memurlan Ayşeyi kaçak kumpanyaları da vardı~. Maty~ ~lamıştr. ;Arkadaşınuı esna.d:ı, tutllP sft' ~ 
cşyalariyle beraber adliyeye tcs. llalkevimf.cTci. fotoğraf sergisi çrlgm gıbı eve gelıp karısının kolundall ıc~ ~ ~ 
lim etmi§lcrdir. Halkevi İnegöllü amatör fo. ölınclrte olduğunu söylediğ'i an.. diğini 5ı:..rr Jılll..bll 

toğraiçııa.:m cscrlcrile bir fotoğ da. cinayetin. soğu.kluğunu duy- - IJa,··' ... ~tJ 
-•••••••••••••••••••• raf sergisi açmıştır. Sergide ~uştlL •. "..alen, ~Iadrun Ruşun ~ line ~~~~ıır ,ti 

teşh.ir edilen fotoğraflar kısa bir vmde oh.~v~~u. _ . . de .. sıı:nl:ıtıcıi' Jı~~ Dutun dUnyanm sayısız haftalar... Sonsuz aylardan
berl beklediği bUyllk gUn geldi. 

LALI 
Frımsız X'ıldı.zlurmın en ıı:ırln.ğc güzel 

Danielle Darrieux'nün 
1940 senesinde 

Kudretinin azameti, scslnjn ateşi... Güıelllğinin sibrilc 
yarattığı tele filmi "g6stcrlyor. · 

Kalp Airı ı 
GörUloıı ... İşitilen hnrikalnrm en azametlisi ... Frnıısız 

sinomacılığınııı LALE niu zafer tacına Wh·e ettiği en nn. 
dide bir inı·isidlr. 

•lifim: ı:cnkli MlKL. ı•n..amnııt; .Jurnul 
BugUn snat 1' Ye 2.30 da tenzilatlı lıalk matineleri. 

• , .... ~' • " ·. v_.. .., • ;(' ~~; T GI: 43095 

zamanda hazırlanmış olmakla .i\fornnJ, ışın mahıyetinı ·an. .. l\fosyo, rıı. çı dil 
berabe.r jçindo ent.cresan olanla. latmak, veyahut hiç ol~azsa bit· Dışaı15 c~·ell ~~ı 
rı da yok değildir. Bu sergi için parça tafsılat vermek lu.zumunu korfdorıı. d&S'• ~~ Q 
teşkil edilen jüri eserleri tetkik duydu. timda.t .51':ıtiJcf,~f111~ 
ederek fotoğraflar:a derece ver. - Valcri kendini muayene boğuk l!11'Cll i!i~ıa 
mi.stlr. • ettirmek için bir ebeye gitmişti. Ruş Jctı.ti~si o07':iJI'~ lı 

Köy1ülcrc 1·trileıı temsil Mu~ ve!le esnasında ~yle kuv- rn~ husu ( ,,f'\, 
Halkcvinin tc.Iru!i1 şubesi a- vctlı bır. kan a<;ıldı kı. durdur_ Jc<lı, ~ 

matörlcı-i "Kanun adamı11 adlr mak kabı_I ?lamadı. . J 
piyesi muvaffakıyetle temsil et. -;-- Pek~la,. o ~at bır doktor fi ~ 
miştir. Temsil üç defa tekrarlan getirtmed.inız mı?_ v v A ~ 
mış \re bir gecesi de köyliilcre . ~u sua.1 MoranJI şaşırtmaga f"I ~ ~ ~ 
Uıhsis edilmiştir. ka.fı ı:-e~di. t.:t çı 11ı."' .A" 

- Bır doktor, evet bir dok. c;ıtZct1erııı ıı ",:JI". 
KANATLI ŞEYTAN tor belki onu kurtarırdı. diye rcstnı o='~ f e' 
Seyh\nlılann :Mukaddes bfr kitabı ~ırı!daııdı. Fakat b:ın::ı. her şc· ,ı; ~·ııı: 1 vardır. Bu eser Scylı\n nıl:ı.sınm yirmi vın beyhude olacağını söyledi _ ' ı ·~ ~ 

dvrt asırlık bir dC\Tcl tarlhlyesinl ler. ~o ~ 
manzum olıı.mk nakli hildlyc eder. Derin bir iimitsizlik içinde ,\.,>1111 !~~ ,,-

Bu menkultıttan vazıh.:uı mUatı!ban hıçkıra hıçkıra nihayet ifşaatta 8 ııY::~~ ı,a'1 ı;t~~ 

Hariciye Vekili bulunan zat 
iki üç saat kadar söyler. Diğo; 
aza. ~ sıra.sile söz söylerken 
her bır gazctchanenin dört beş 
adamı bulunup bir harf noksan 
olmadan birer çeyrek münnve • 
1>? ile kaleme alırlar. Çeyrekte 
b1! gazcteha.n<-yc ı:öndcrirler. 
Bir taraftan mürettipler tcrti. 
be başlar. J<;rtesi sabah erken -
den gazeteler satılır. ı ------------------------

oluyor ki, buda kendi mczhr-p n mes- 1 bulW1du: . • ~ ~~ıııt• J;)Şı~~·,)" 
ı ğlni l1csrn ilrm içhı nıtitcnddit kere. - l<olla.rımdan t~tup heru bn.• '1' riftd ıJ~~d r~ • 
lcr adaya gt>lmiş ve 0 vaklltenberi ~aya. kapadılar, hır doktor ç:ı· d:ı 0ıut: ;ı~ r' ~~ 

Ekser gazeteha.neler vapurla 
(makine ve buharla demek isti
yor~ idare olunduğu halde ha • 
ladis getirmek için iki yüzden 
~azla insan istihdam ederler. Di
b~ memalikten de havadis ya. 
zan memurlar vardır. )lesela 
P~n vazruı katibe on beş 
hın kunı~. lrlanda ve diğer 
~e.ml~ketlerdcn yazanlara da. 
hır hır üzerine ikişer bin kuruş 
.maaş verilir. Bunlar, havadis 
olsun da ne kadar masraf .,.ider
se gi~~ '.bakmazlar. Başk~ ga. 
zetccı gıdıp havadisi almasın dL 
ye baznn "denıiryollan ve post:ı 
vapurlıı.rı bir gazct~i tarafın -
dan iltizrun olunarak masraf c. 
d~l~: Öyle iken Taymis gazct~ 
Sl gunde altmış bin kuru!? ve drı_ 

na gider, falnn Jaİrin kabrinin 
numarası şudur'' yazılannr okuya 
okuya; alim, şair, filesof. heykel. 
' ·n1, müzı yenin heykellerini, 
r~1lrlarnu seyrede ede nk§nnu 
dmt,. 

Jş~ erada UÇJ.U'Um kadar fart:! 

N1Y AZf AHMET 

l: t1 ·ll·l 
13.30: Program, ı:c memleket saat 

nynrı, 13.35: Ajtın5 ve mC'tcorolojl 
haberleri, 13.:SO: ~fQzlk: 14.SO: MU. 
dk Rlya~ctıcuınhur Banı.losu, 15.Hi/ 
15.30: MUzik: :Karı§ık mUzlk: (Pi.) 
ıs.oo: Program, ve memleket sant 
aynrr, lS.05 MUzik: Rndyo cnz orkes. 
trnsı, ı~.40: l{onu§ma: {Yurt bilgisi 
Ye sevgim), 18.5:>: Scrbcı-t saat, ııı.ıo 
Memlek~t saat nynrr, Aj:ıns ve metc. 
orolojl haberleri, 19.30: MOıillt: Oku. 
yanlar: l\luzatfer lU.ar, Xccml Rlz:ı 
Ahıskıın, Sadi Ho3scıı, 19.5S: .Mtlzlk: 
Okuynn: :Müzeyyen Srnnr, 20.10: Ko
nu§m!l. (GUnUn ntl'~t!leleri), 20.25 
MUzlk: Çoban hu\'aları o(l{s,\'al ve 
bağlama ile), Sadi Ya.ver At.ıınuı.n \ 'C 

Bncrl Üfler, 20.40: :MOzlk: Fıı.cıl he
yeU, 21.l:S: Mfu:lk: E~tuğrul Soysal 
tarafmdnn Akordeon Soloları, 21.30 : 
MU.zile I\'.ilçllk orl<cstra, 22.15: Mcm. 
l"kct saat ayarı, Ajans haberleri; zl. 
rnnt, Esham - Tah\i!At. l{amblyo • 
Nukut borsas, (Flynt), 22.30: Ko
nu§mıı {Ecnebi dillerde - • Yalnız kı
l! ı dalga postnsllt>, 22.30: MUz!k Caz. 

16-3-1940. Cumartesi 

band (Pl.) (Sanı. 23.00 e kadar yal
nız uzun dalga postaBUe), 23.ZS/23.30 
Yarınki pro~rıun ve kapanış. 

---or---
Tiyatro ve sinemalar 

~EWn 'rll" \TUOSU 
Tepcba§t Dram K?smı: 

Akşam 20.3() ela 
O KADI:\' , 

* " $ 
Komedi lusnu: j:;llndUz H de, çocuk 

oyunu. Ak~am 20.80 d3: 
nı•rkes lıroodl ;ye.riJuJt' 

--.... o·---
H.\l.K Ol'EHY.Tl 
Bu nlcşam 9 da 

Yeni Operet 
1'1 .ili. B?;}' 

7.ozo Dalrı:ınııln 

-----o-
ALEMDAR Sineması 

1 - Şehvet Kurbanı 
2-MikiMavs 

Seylin, hcnUz iri§eınedlğl refahu sa. ~rmama. m~ni oldular ... Ben ö.. 1 l!tne ı:~rıJ~ ııı' ~~ ~ 
ndet devrcleı'ini yaşııynrak, ıılındikln. 1 nUme gcçem kırıp pencereden 1 ııe::cr c ıı•~ı1ııl pt~ 
den çok fazla. nllfwıa malik olrnuıtur. a~~ıracaktmı. Fa.kat. o kanları vc~~·;:raf ll~Jı'~-Q 

Seyltın an'ıuıcslnc göre MllAdm ~onınc~. k~rınıı ebediyen kay - pas_ııı ,-c~ ftC"~ ~I 
23S ncl senesinde nda ahaIUıl sıtma bed~ccgun~ anladım: Hem do retıııf ldS tıt' y..,ffo 
,.e diğer lınstnlıklardnn o kadar ha.. baııa ne dıyorlardı bıliyor mu - J'firlöl~''r.,....-,:; ~I. 
tara duçar olmuııtur hJ Pirlnç tarla... sunuz? Ben deli imisim ... Dok. \'.r\ ;,ışıl~~ 
lılrı zcr'edilemcnılş ve bundan dol~yı tor çağırırsam hepimizi birden Aı!r~ d ~ C rll ~ 
uzun bir kııht dcvrcsl zuhur etmişti. zindana atarlannıs. Valeri bile ıı..-'· ııl•~"'-~ 
o zaman bu tıeet "Kanatlı Şeytan., m bann; kızıyordu. Ötekiler ağzımı 1ıcııret ılı\~~ ıY._.ı 
lı3.baaeline atfedilerek dyinl rakslaTla cllerilo kapıyorlar, bunun bir urt soı>~ç d' ı4; 
6nUncı goçmelc cihetine gldllml§ti. Fn... şey ~lmadığmı, §iındi dıırdunı - rıııdS "~ ~{~cıdc -~ 
kat tevatüre nazaran, "Kanatlı şey. lacng-1111 muttasıl sövlüyorlardı. dörd~~ z, ~;ıStfj',f, 
tan., öJdUrillmedlkçc. Seyıo.n ahal1ııl Ah sefiller! Al~.aklar!... çııne ere,. 

1;o1'...Jc~ 
ki snadetlnl tekrar bulamıyacaklt. .Artık her şeyi söylüyordu. ı.e;:g..uı<: ~ ~~ 
lngiltcrc hW..1mıcU Scyland:ı aıtmn Valeriye düşürmek ameliyatı rcntciı u~;.~~ ı: Cı 

sf\"rlslneğtne kıı.1111 vnsi mikyasta bir vaptırma~a. t~bbüs edilmişti. dlrfl1clt.1'~ut1 ~' 
mntlldelc n~mak tcşcbbU.stl:ıU alı'l.ı. Bu ameliyat gayet hünerli bir sant.i~r:>~i ıı!çttJ .. ~~ 

t'l tnr::ı.fında.u yapılıyordu. Fa.. "".il''"~ ~ 
Cemiyeti Ak\"llm Sıtma Koml!yo. kat O hünerli el, memuldcn zi- de!" sO~!'fl -,,,,_~, 

nu tnnr!ından la\•siyc edilen uırul - ki ad - lilr .:.ot"~" ,,Y-:J Y e aşag?ya. inmiş bir uzva. tc. 63. d.,. . v"..u ~ 
kuıa bir mUddrUc kinin tcda,isine, sadü( et.mi' ve onu aert bir dar· 1ta00•ı ~~~~r r:. frı;w"• 
yııııi 5 il(l, 4 ı;11n. zu.rfmd& yc\•mlyc 1 OO 'l dclm • · De h • tr ,.P ...-_.ı,l , 
lift. 1,30 r;ram klnln ııımmıı.ııına nıUn. ı c ıştı. r al şiddetlı ıe.ritl tı eı> ;~~;,'-" 

bir dem açılımş ve cbe.'lin bU- urı ~~'-'t>'l ~·~ 
lınsu· kalıyor. "KanaUı Ş•·yta.n" a tün 2U)Tetlerioo rağmen durdu· IJC§ ~;·ıı.eııı~~·~ 
ıcarvı sc!erbcrllğ'!nr flln etmiş bütllıı rulam.a.mıştı. Sonra. saat ona \ aı.;d.re ~~dl ı 
bir halk i<;ln muı.:cmmrı \ ' C m1le!S1r doğru. kan biru durulnıal!a ~·Uz keD~<!_~ ~ ~!· 
bir si!Aht.ır. tutarken, hasta. ansızın 'bayıl - ~~~:,'. 
Sıtma mevsiminde Prc,•anti! olarak mıştı. eUYIC il~~ ..... 

yevmiye 4.0 MDllgrıı.m k!nlıı alınma&'I _Ahi uiz:im, beni affedini.r.~ telefan!l• 
komll!yonun ta!slycsi nhkAm.mdandır. Bilscni7. ne elim bir a:ıı::ı.p için· 



• 

ıır~stiya'nın makaıOsi 
u 

Leningrat 
hazırlaııan 
imtıa etti,, 

~ ll"ıuahede 
~ll~rında 

"erı üssü 
s("·"--> -

Ilı~ 0"~'et tzvC!s. rından bile m!IH şereflerile to
l( aıteaegı· l"lnıa.n. lif götUrmez ,eyn onlnrın mim 
't '1~sınd rı.e tahsis iStlkıtUlnt en cuıt bir derecede 

•,/etler ~· bu t::ıu. olsa, şUpbcyc dUşUrecok h1c-
bt~._1b.da itliği ile bir şey isteıneı. Sovyetıer Bir. 
lt~ı~ buınıtnuhnsa. ll~i. bu derece hafif metallbat

e bir !Je aeından tn bulundu mu onlnrm talınk
d 

41
Yor / Oldu~u kukunu en l:ısn. bir zamanda 

~~l~4~"r:t~!~0~71~ ve hnttA en gnyrlmUsait şart· 
ı...tr'dı • oııı r- l:ı.r içinde elde otuıeye ınukto-

11.ıı."'.'~I b. tl a.rca ae. dlrdir. Nibnyct her rıovi garan. 
~,~:rı ask kapısın. Ulere güvenerek kcndllerlni 
~ ~· llu ert Ussu yabancı menfaatlere Alet eden 

~~ •ı~11tlııı:uıı.hcdo, kUçl\k memleketler dc~ll. toh 
~~( J~ıı belk~~!':. kUçUk mcmloektlcr degil, toh· 

"Ilı tııır,_. oJ ltkeli bir yola glrmlı, olurlar 
tı• ltıgı.ııı .. olunun 'll.:l 11. ve bunun mt!thiş netlcelcrln-

s,~lb lrınışJnınıye. den e.nca!t mUst:ı.kil ve ma1cul 
•artı r. nu bI ı t ı k ı ı 

11 etı,.., arına b... r s yasc yo una ~ı ma { a 
'lt:ı ''il d "" kurtula bilirler. 

'''·,.. ıı.ı 'ıra alet ,.e· 
""''· u k Sovyet milleti, 1''inllır.ı:1ya 

~llılltb~r. ere da. llo akdoluıııın munhodeyJ k:ı.-
~ •tıe de lsb yıtsız ..,.e şartsız olarak sclılm
"?tı r ljlrıı~ at edı- larız Hiç şUphe yok ki, bu mu 
tıı~ ttde 1 ne et ahedonln akdi huGusunda.ki 
Q tarra'·ı rı.e de sı. ~ 

'ııı ~ l'etl memnuniyeti yalnız ""'ovyet 
tıı ~u1!u\hıç k~~~!:': vntıındaşlnrı doğll, hUtUn dUu-

~ ~ k "'" yanın hnklkt sulh sevcrlerl d.-ı 

~ i ·oın_ş_u_ı_a_-__ d_u_ym_.a __ k_ta_d_ır_. ______ _ 

g liz - ltalgan 
Q1-et •• •• ' • 
ra '--!(.oruşmeıerı 

11~~~,~~~ başııyacagmı bildıriyor 
\ıi~ I~ ta.ret tn lr ln- ı cc~lne kanidir. İyi haber alan 
''tıı tıt~la !trat a \lahe- mahfillerde hasıl olan kana~te 

t(if ~f!teıe rnsın. göre İngiltere İtalyan cudUs
' '·tıt 1 ı.ıeeğı re Ya. trlslnln Almnnyanın harp kud

la 8ôl'len aıaka- reUni arttırmadığına kani bu
~ ıına ınııl'on tn

1
ekte- lunduğu müddetçe ltalyaya ilı· 

l ~Clt lnUbaaeı ster. tlyacı olan liömUrU vermekte 
~ ti t<ltn b e Ya- mahzur görmlyecektlr. 
~J • "atıye~ı %ua. lngilter.e, Romaya Bir Mütehaıua 

t e tor Ya Gönderiyor 
~ ~al'te ltaıra '"e- Londra, 15 (A.A.) - İngiliz 

ı omanyada de· 
mir muhafızlar ! 
Şimdıki 

i lfiha k 

• 
re1ıme 

eftder 
Bük?'C§. ıs (A.A.) - F..&ki de. 

mir muhafıtlardan mürekkep bir 
heyet bu sabah ba~vckili ziyaret. 
le demir muhafı:: t('skilatmn men. 
sup bir!fok kimselerin §İm<liki Ro. 
men rejimini tasvip ctti~;ledni 
bildirmiştir. Siyasi Romen mab. 
fillerindc birçck eski demir mu. 
hafızların şimdiki rejime iltihak. 
larını:ı Romen hayatında bir lcar. 
gaşalrk un~uru olan bu hare!:etin 
simdi oir mmi birlik unsuru ha. 
line r,eJdiğini göstermekte c' u. 
ğu tebarUz ettirilmektedir. - ---·o---
Bir Fransız qazete-

" 
sine göre 

··Almanya bUtün ağır:ığı(e 
Saikan ara yüklenecektir,, 

Paris, 15 ( A.A.) - Lö Jurnal 
gazetesinin ZUrih muhabiri 
Corc Blum, Finlandiya. harbinin 
neticesi münnsebctile yezdığr bir 
yazıda Alma.-rıla.rm muht~g olduk 
lan bütiln madenleri ls\'cçtcn. 
alııbilccek.lerindcn ve Botni kör 
Cczinden, F'inlandiya kerestesi, 
selliiloz ve kô.ğrt tedarik edede 
bilecckJerinden dolayı memnun 
olduldıı.rmı kaydediyor. 

Almnnlnr 1941 senesine ka
dnr, mamul eşya verecekleri 
llusynuan zahire, pamuk, pot· 
rol, l~errste, fosfat, ltenevir, 
platin, manga.nez, demir ve 
krom madeni tedarik edecek. 
tir. 

Almnolnr, Fransa ile !ngil
teroyi orta Avrupadan tamamı. 
le tıliannnk nlyetlle uıun za. 
mandanbcrl takip ettikleri or
ta Avrupa. iktısadl bloltunu, 
Almanyanın himayesi altında 
canlandırmak maksadını ta· 
hakkuk ettirmek üzere, Bal. 
kanlara bUtün atırlıklarile 
yükleneceklerdir. 

Vels Romada 
~. itt<lat ttıaııcı:nesı - İtalyan iktıut rnii%alcereleri he. 
1 tı Q illa lnaddeler nilz resmen ba~lamamıştır. Roma, ı.ıs (4.A.) - Anıerl-

ta t1ı ~l'tll ,~deler ev- İngiltere hük\ımcti, önümüz. ka hariciye mUsteşarı Sumner 
~'il l\Q Yeis, Berllu, Parla ve Londra· 
ıı' 'ı l{oı:n Iltroıun- deki pazar günü Romaya bir ınü. ya yaptığı seyahatten Amerl. 

~4e ı:tııt~ Ur tnese. tahassıs gönderecektir. Bu muta. kaya dönmek Uzere tekrar bu 
'fı.~ ~atıt ti;,tcl'e İtalya basslJ, klering meselesini tetkik akşam Romaya gelmiştir. 

ı t'c! Uru 
1 

olan ıi eyliyeeelrtir. Maamafih, diğer Yarın sabah saat dokuzda 
'1 bUııı'rı le Vltnendt- meseleler de ve bilhassa kömilr kral tara.tından kabul edile

~ttı t~tedı lniıı ode. meselesi de müzakere olunacak. cek Ye bir sa.at sonra da bari· 
~~teıt r. tır. clye naıırı Kont Ciano ile gö. 

ı~tır l'tUı ebı:ıı takriben Yarı resmi mahiyette yapıl.ınrş rUşecekUr. 
tnı. · n ı:ı to olan müzakereler İngiliz • ftal. 

oıııırı tltte n kö. yan iktısat meselelerinin hallini Vels öğledon sonra da Mus-
o tı'·are bu si- · solinl ile mUIA.katta buhınacnk· ıı. r ı tnüaıkün kılacak surette gerginh-1\ 1 abııe. · tır. Vels Pazartesi gfüıtı tekrar 

"" --.. ği zail oldutrunu göster.nektedır. Papa tarafından kabul oluna.. 

~~;beç Hariciqe fj~'landiya suthun
~~r/1nzn beyanatı dan sonra Avrupa 
~ .~ç Al · · b. harbi 
~ Us~u·· manya ıçın ır (B<J.'J_ tarafı 1 ind<le) 
t~ t\. Q ol m kt artık sona cmu, olsa gerel<tir. 
b~ ~ 4->..... ıyaca ır ... ,, a7n~nıa beraber~ fin!ıınd:ya 

~lltııı.~·- llartcıy . . barbının şona enneıınden bugiin. 
~~' ~ l'ad e ı Koht, miltte.fikleıin FlnlAndiya. kü ahval ve şerait içinde Alman. 

~"\,..."'Cl ~ ~ol'\>cç·YOda Ya kuvvet gönderilmek U.ıere Nor. ya hesabma çıkacak baz'! fayc!alar 
~ '~~~ lı"iJıl!ndlıxı bi. veç arazisinden asker geçlrilmosf. yok değild}r: . 

' el'lııı Ya f. ne müsaade istediklerini ta.arlh et- A - fınlandıya hal'bi clolayı. 
'-~ llltı\'ıt,ı. mlş ve ayni şeldlde bir talebin siyle _Sov.yetler4en beklenen_. fa. 
i.~. 11'!.... • kat 9ımdıye kadar elde edılemi 

~. ~di Sto~bolmde de vaki oldugunu UA. yen ikbsadi yardımın organize ;_ 
~!İ. ~ttfJJ il barb Yanın ve ile deml~tir ki: dilmesi Hıtimıili. 
f:f.ı ' lıh- 'Ullı batla. "- lsveçln 3 mıırtta verilen ce· B - Finlantl~ya harbinin za. 

'ıı' e hll)lllı l'ap. \'ahı kat'iyyen menfi bir ccvab ol. n:ısn geçtikçe f ngifüler ve Fnn
)\ ~ot\> dutunu IXlU§~ur lsveçle ihtilaf halinde kal· sızlar tcva!ında;ı Almanya aleyhi. 

~-~' ~\rıırı:n eçıe la\'e. mıımak. için biz de menfi c:evnb ı:e_ç~vr!I~ş ~~r .. cephe ~aJi~ıe ge. 
' . ~ h11 ~ \ta~et. verdik . ., tırılmeaının onune geçilmış ol. 

·~ ~~, Q\ et~ ge. Koht, bu sözlerini mtitcak.ip ls. m~~yle bir vaziyet garp cepht-. 
lııı 'lt klcriııi veç ve Norveç tara!mdan alınan sinde taarruz ile bir netice elde \: llıe r: 

"~ 'ilılekete Vazlyetin haric;te ııcbeblyet verdiği e<lemiyeceğinİ anhynıı b:ı:- AL-nan. 

~ 
~ • Yıı.Pa acı tenkidJerl zikretmiş, NorveçiD ya i~in Zigfrid hathnrn arkaaına 

~l'ette ~ ttırıÜ Sıkı bir bitaraflık kaidesine riayet saklanarak ve Sovyetlerden gele. 
Ilı ~ detıJ el"k ilcbsadi yardımlara dayana. \. ~ ~~ ~ ll'tıı dik ettiği keyfiyeti üzerinde ısrarla nk uzun zam.:ın müdafaa har~i ile 

~ ~~f!Qıet ~dil'a durduktan sonra Norveçin Alman beklemek ve gÜ1JÜn ~irin<le rnüL 
' fıtıı edenıeı- )"il için bir lqe Ussu ve Alman· tefikleri garp cept~esinde gafil av. 

hı,. : daYa.ııa. Ya:yn demir cevherf sevkini tesri lamak fırsatı :ı:uhrır eder-se an. 
e\>\,.u._... ha '· t k 

'""4<1.., ettiğini yalanlamıştır. cak o zaman reu.c e geçme 
\ 'o~ .,JMmı hahra seth·ebilir. Fak11t 

~ aaıı ilkbaharda Almanlar tarafından 
~ er:ı halya hava )>üdçesi beldenen büyük taarnızun halıi. 

\."-~ tt~~l .. bitn~-,. Roma 15 (A.A.) - Hava müs. k:ıtcn olmıyacağr, onun yerine u. 
~ '<il"" " ~1 t~§arı General Priclo, tayyareci. :ı:un zaman b'ır intizar planı tatbik 

~ "')~ '-tı)0,.,,. e harbin lıkte sarfedilen gayretleri izah edileceği anlaşılacak oluraa lngi. 
'tı..~1 ba~.~rt&ıı~ Sanı ederek 1922 de 121 milyon liret l!zler ve f'ransızların ba~ka yol. 

b,tt ~ t~e ~ · 0~ bava bütçesinin 1940 da Uç da taa?TUzlar ile yıprahna planı. 
'\ ~~ 'a~d11t Ura.ke aııl~ar 260 milyon lirete çıktığını nı tatbika geçeceklerine ıüphe 

bir h' bıı bl. taanh etmiş ve ''çUnkü, İtalya. etme:nclidir. Bu planın ne !C!ci!. 
ar~ atı. coğrafi vaziyeti dolayısiyle, hava de tatbik edileceğini İse ancak 

ASIM US 
taarruzlarına en ziyade maruz bu. fiiliyat gösterecektir. 

------....:...:l~una~·l-IlMC: · '' · · 
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R. eııtrop 

Moskovay· 
yakında 

• • g ıyor 
e;zwuıına:am wwwcwww =• 

Alrnan - Sovyet politıkası 'ıak
kında müzakereler olacakmış! 

Lmıdra, 15 ( A.A.) - Deyli 
Telegr:ü gazetesinin .Kopenhag 
muhabiri v8Zly01·: 

Ribcntrop'tm pek ya.kında 
Mookovaya hareket edeceği biL 
dir!!.:ncl:tcd:ı. 

Vc:-ilcn malumatn göre, Ri -
bentrcp Alnumy:ı ile Sovy<'tlcr 
Birli~inhı Crt.n A vrul)'l ile doğu 
A vr:ıpasrn<la hakim c!maiarmı 
ter:ıfa:ı matui bir b'.l.l'ış te.scb -
b.lsü için MosY.ovnmn mUzahe. 

retlni istihsal ma.lmadile m~te. por vermek üzere yakında Ber
rck bir Cermen - S.·wyct poli. line ~dcccktir. 
tiknsı hakkında görüşecektir. Berlinde yapılacak olan gö -

A mster<lam, ı,; ( A.A.) - rUıımclerde bilhassa Sovyetlerin 
Niewe n.otterdarnsclıc Cournal do~ ı cenup A vrupasmdaki mak 
g:ı..wtcsinin Eerlin muhabiri ya· satı mevzuu bahis olacaktır. 
z!yor: nolttai nn.zarı bu bölgede 
Alm~ııyanm Mo~l~ov:ı. bilyü.lt er Birlinin aynı olmamak 

~lçisi Von der Şu1enburg l::ov • hl · göstermehtcdir. Alınnu 
yetler Birliğinin miistakbcl si. yaya nazaran Sovye .. ler Birliği 
ya.si faaliyeti hal:kuıda bir ra • ı her şeyden evvel bir ham madde 

1 satıcısı olarak kalmalıdır. 

lsveç, Norveç, Finlandiya ittifakı 
(BU§ trrmfı 1 ii!cW.e) 

Skaudlnavya rutmleketlerl
nln bulundukları ,·azlyeto ge. 
lince: 

Almanya siyasi mahafılı 
Xorveç hnl'Jc!~·o nnıırınm dıin 
söylediği nutka işaret eyJemek
tndir. Bıı ırnlnk ta Norveı; bnri
clye nazm So\·yet. Fin lhillflfı 
nihayet bulmadan evvel garp 
devletleri tarafından )'aınlan 
telkinleri ten!dt etmlş Ye Dn
ladyeyt nlchı.Jarı talırtr etmiş 
olmakla lttlham eylemiştir. 

Mnamafih, Almanyauın ınlL 
talcası şudur ki, Skandina,·yn, 
bltarnflığına lrn.rı;ı tcn·lh edil
miş olan li'ransıı - İngiliz tch
dlnlnln ortaya çıJrnrdı~r nıesc
lolerl karşıtayacnk tedbirleri 
lntihop elmck mUnbaınran şi,. 
mal memleketlerine alt bir iş
tir. 

Stolthobn, ll'S (A.A.) - Fln
lAndfya, İsyeç Ye Norve~ ara
sında bir askeri fttiCak ihtima
linden bahseden Dagens Nyhe. 
ter gazetesi şu satırları yazı
yor: 

Fin - SoYyet sulhUntin aka· 
binde clUşUnUlen bu imkln İs
kandinav devletlerini htç bir 
suretle her hangi bir devletin 

Sovyetlere 
geçen yerler 

(Bcıg ta.rafı 1 incide) 
yetle i§çi, zaııattkar ve memur • 
dan mUrekkeo ola."'1 Sortavııla 
Viborg ve Ke;ınolm'mı f.5 bin nil 
fusunu nereye yerleştirmek ıa. 
mn ~cleceği dlişlinülilyor. Şim
diye kadar tahliye edil<m yerler 
ahafü.i 500 b:n k!şiyi bulmuş -
tur. Sulhun akdi dcl:ı.yısile GOO 
bin kişinin daha tahliyesi icap 
edecektir. Diğer taraftan, Sov
yet nüfuzu altında kalmak iste.. 
m1ye.n köylülerin büyük bir kıs.. 
mı meva.şisini de tahliye etmek 
liı:mıdır. 100 bin baş hayvan 
şimdiden vola ~ıkarılmış bulu -
nuyor. Bu hazin kafile SO kilo
metrelik bir yolu ka.pl'tyacaktır. 
Tahliye edilen halka yardım et. 
mek için, şimdiye kadar. günde 
takribne 4 milvon mark sarfı 
icap etmiştir. Devlet. bütün yı.. 
kılan yerlerin tamir edileceğini 
ve yanan bütün evlerin yenlden 
yapılacağını vaadetmişti. Rus 
ekalliyetlerinin ve bilhassa asır. 
lardanberi Finlandiyada vaşı • 
yan Valom manastırı ortodoks 
papazlarının da tahliyesi icap 
etmektedir. Hongö yarım ada -
smdan 2000 kişiyi Finlandiya 
merkezine doğru scvketmek Z.'\
rureti de vardır. 

Hangö, 15 (A.A.) - Röytcr 
ajansının Ha.,ı:ö muhabiri artık 
bu Fin CebclUttanlunda biç bir 
Finlandiyalı kalmadığını 8000 
kişinin müstahkem mevkii tab. 
liye ettiğini yaz:yor. Uzunluğu 
bir kilometreden fazla tutan bir 
kamyon fakilesi yola düziilmüş. 
tür. Bütün gece gözleri a~la -
maktan kıpkırmızı olmuş ihti • 
Yar kadınlar, genç kızlar bu 
sabah arkalarmdaki harabeye 
bir kere da.ha. baktıktan sonra 
vola çıkmışlardır. Şehrin 70 ya. 
şnıcla olan belediye reisi şu be • 
vanatta bulunmuştur: 

20 'Senedenberi ika.met etmek
te olduğum bu şehirden böyle 
ayrılacağnnı hiç bir zaman dU
ştinmemişti m. Ruslar buraya ge. 
lince ilk g-ôrecekleri şey geçen 
haı;>te Finlandiyalılarla aym 
safta kendilerine karşı harp e
den A1manlann batrrası için 
relaedilmio olan abide olaca.k -
tır. 

nUfuz sahası olmak istemedik. \etmekte olduğunu yazıyor. 
lerinl isb:ı.t etmektedir. Itnlyan Matbuatı Neticeden 

:fiıılfmdlyuhlara bundnn böy Şüpheli 
le lskan.cllnay\:y~nı~ yardımına Roma, 15 (A.A.) - Norveç, 
gllvcuebılecegını göst~rmek za- tsveç ve Finlandiya arasında te. 
m~nı golnılştlr. l"~nl~ndlya dafüi bir ittil2.k akdi projesi ltaL 
llo.rbl bir kere daha göstermiş- yan matbuatında derin bir alaka 
tir ki, kUçiik de,·letler munrc- uyandırmaktadır. Gazeteler, böy. 
rlt kaldıkları zaman bUyUk le bir muahedenin Moskova an.. 
devletlerin taarruzuna daya- !aşmasına arz:u edilir bir brplrk 
namazlar. Fakat karşılıklı o. olduğu miltaleasındadır. 
larn.l• lılrhirlerlne yar.dım ede- İtalyan gazetelerine gele.-ı ba. 
rcl:Jcriııi kati olarak lıildlrdlk- zr Moskova telgraflarına göre, 
!eri anda haltlarını müdafaa böyle bir ittifak d<>ğrudan doğru. 
edcblllrlcr. ya Sovyetler birliği nleyhinc mü. 

Gazete böyle bir anlaşmanın teveccih olmamak şartiyle Rus.. 
derhal akli elzem olduğu ka- yanın hiç bir itirazına uğramı:ya. 
naatlndedir. Ve Danlmarkanın caktır. 
buna iltlhak etmemesinden do- Maamafih Popolo di Roma bu 
layı teessUr ve teessUC göster. ittifakın tahakkukunu amc1t ba.. 
mektedlr. kmıdan §Üpheli görüyor ve Fin. 

TJtnlnson gnzetesi Ilangö landiyanın harici siyasetteki hür
deniz üsstınün So,·yetler Birli- riyctini takyit eylemek suretiyle 
ğ1 tarafınclau ele ~eçlrilmestntn Moskova muabed~i hükümlerine 
Alm:ınyadan daha ziyade doğ- mugayir düşeceği mütaleasmda 
rnCıa.n doğruya f svcçi istihdaf bulunuyor. 

Bulqar meclisindeki müzakereler 
Esl<İ nazırlardan biri Bulgariatana komtula

rına yaklatmak siyasetini tavsiye etti 
Sof ya, 15 ( A.A.) - DUn me. 

busan mecli~i müzakerelerinde. 
kral nutkuna cevaben, eski ha. 
riciye nazırı ve meclis hariciye 
encümeni reiBi Ka.lfof, son se
neler zarfında.ki ha.diEeleri göz
den geçirdikt.en sonra., Bulgar 
milletini, ha.rp fe.cayHnden ma.. 
sun l:ılnn Bulgaristn.n.m akil ve 
uzağı görı-n si~·a&tini tasvip et. 
miştir. 

Kalfof, nutkunu bitirirken 
millete kralın yUJcsck sevk ve 
idaresi altına~ ittihat etm~i ve 
hükiımete, teyakkuz tavsiyesin
de bulunmuştur. 

Avusturyada 
Yeni kıtaat 
tahşit edıldi 
Lon~.ra, 15 (A.A.) - Reuter 

ajansının Alman - İsviçre budu. 
dundaki muhabiri yazıyor: 

Avusturyada ve Almanyanın 
şarkında yeni kıtaat tahşit edil. 
miştir. Mczkü~ mmtakaJarda ta. 
!im merkezlen ve kışlalar yapıl. 
maktadır. Bu tedbir lıatı Alman. 
yasından tahliye edilenlerin bu 
mıntakalara yerleştirilmesi icin 
alrnmakt.::ıdır. Tyrol'dcn gelen Al. 
manlann ekserisi pek yakında 
Costance gölü üzerinde Bregenz. 
de yerleşeceklerdir. ----o---
Romanya Çelik Kralı 

mahkum oldu 

Bükreş, ıs (A.A.) - Roman. 
ya çelik kralı Max Arsint kacak. 
cılıktan ye para kanununa muha. 
İif hareketten dolay u sene kü. 
rek 4 sene sürgün v 1 bin ley 
par~ cezasına ma1ıküm olmuştur. 

-~-
Balkan Antantı 
iktisat konseyi 

Bükreş, 15 (A.A.) - Balkan 
antantı iktısat komites:n:n ma. 
yısta Belgratta toplanacağına 
dair verilen haberi tefsir eden 
Timpul gazetesi bu toplantmın 
hususi bir ehemmiyeti olduğunu, 
çtinkü dört antant devletinin iş. 
birliği sayesinde dikkate §Ayan 
iktısadt neticeler elde edilmiş ol. 
duJunu yumakta.dır. 

MUfrlt mU:1aliflerden Dökme. 
cief, hariciye enctimenıi reisin • 
den sonra söz alarak büyük deY 
Jetlerin, harbe müncer olan em
peryalist siyasetini takbih et -
miş ,.e sözlerinin sonunda, Bul
gar miIJetine her tUrIU taarruza 
karşı ı·oyabilmek fü:ere ittihat 
tavcive etmiştir. 
~ki nazırlardan Omar~.evsld 

hük1lmet tarafından takip edi _ 
len sulh ve bitaraflık slyasctind 
tasvip etmiş ve Bulga.rlstanm 
komşu Jevletlere yaklaşması 
zaruretine işaret eylemiştir. 

1 Amerika· Japonya ihti 
lafının halli için 

Vaşington da 
bir konferans 

tonlanacak 
Tokyo, 15 ( A.A.) - Miyıılro . 

gazetesinin bildirdiğine göre A. 
merikanm Ja.ponyaya kaI'31 ik· 
tısadi sahada ittihaz ettiği bas
ma.ne tarzı harekete nihayet ver 
mek üzere yakmda iki taraf dip 
lomatları arasında Vaşington -
da bir konferaıın al tcdilecektir. 

Ça.ng.Kay-ŞeJc'e ikrazatta bu. 
Junan Amerikanın J::ı.pon aleyh. 
tarı tarz.ı hareketini tetkik e • 
den Nişinişi gautesi Vaşingto
mı Tokyo ile münasebetlerine 
daha sarih bir şekil vermeğe 
davet etmekte çünkü Japonya. 
nın dostluğa hazır bulunmakla 
beraber her ihtimali karşılama.. 
ğa karar vermiş olduğunu yaz -
maktadır. 

ltaly~ milli müdafaaaı 
için yeni tahsisat 

n.onıa, 15 ( A.A.) - Duçe, har 
biye nazırı sıf atile, milU mUda
fna kin yeniden 8 milyar liret 
tahsisatı derpiş eden bir Jayihn 
vermi§tı'. Bu para 30 hazirana 
kadar sarfedilecektir. 

Mısırla adli miizaheret 
mukavelesi yapıyoruz 
Kahire, 15 ( A.A.) - Türkiye 

ile Mıstr, bir mlltekahil adli mil 
znhP.rot mukavelenamcsi akdi 
l!}in müzakerelere başlamıflar -
drr. 
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l: Şirk;ti Hayriyeden: •i . . ~u
Hakikt Dostun T avsıyesı ıııcıı 
Sabah, Oğle, ve Akşam her yeJ11C 

günde3 defa . 

Biricik 
Nakleden: 

Genç adam evlilik hayatını hiç 
bir zaman böyle tasavvur etme. 
mi~ti. Karısı gençti; güzeldi; dü_ 
riist ve namusluydu. Fakat evlen. 
dikleri gündenberi bir defacık ol. 
sun güldüğünü görmemişti. Ka. 
rısına: 

- Ne olur, hiraz sen ol.. Neşe. 
lcnmek; gülmek kadar iyi bir şey 
olur mu? diyordu. 

- Hayat valnız eğlenmekten 
ibaret değildir. 

- Doğru; fakat • 
- Fakat ne? '" 
- Gülersen günaha girmezsin 

ya? ... 
- Zorla gülcmcm. Dikkat et, 

beni o derece engin bir saadete 
kavuştur, ki gul ... bileyim. 

Zavallı acla:n p:ıçalarr sıvadı, 
Ka t"ınr memnun, daha doğrusu 
mesut edebilmek için mümkün o. 
lan her şeyi yaptı. Sinema, tiyat. 
ro, cay, balo, Eeyahat, otomobil, 
kiirk manto ... Ne bileyim, daha 
ne yapmak mümkünse esirgeme. 
di. Fakat, aldığı netice hiçti. Ka. 
rısı gülmüyor; gülmek şöyle dur. 
sun somurtmaktan biran hali kal. 
mayordu. 

- Fakat, r.en \'ar? Niçin gül. 
müyorsun? Neden neşen yok? 

- Dostum; anlıyorum, ki se. 
nin bir sinema artisti ile evlen. 
mekliğin lSzımmış .. 

- Böyle söyleme karıcığım: 
ben senden fevkalade memnu. 
num. Ancak sen benden memnun 
değilsin de. .. 

- Senden memnun olmadığımı 
söyleyen kim? .. 

- Yüzün söyleyor. Derler a ... 
Yüz, kalbin aynasıdır. 

- Ben gübnek için bir sebep 
göremiyorum. Bunu böylece bil. 
meni isterim. 

Filhakıka bunu· bilmesi ve an .. 
laması lazimdı. ··Zira;• aradan se
neler geçmişti. Buna rağmen bir 
defacık olsun karısında bir güler 
yüz görmemişti. Artık başa çıka. 
mty'acağını anlıyarak meyus ol. 
muştu. Haddizatında kadın gül. 
müyor değildi. Fakat, evde yal. 
nız olduğu zaman, kocasından giz 
li olarak gülüyor; kocası gelnice 
surat asıyordu. 

Zavallı adam ne yapabilirdi. 
Çok sevdiği kansınrn bu biricik 
kusuruna katlanmaktan başka 
çaresi kalmamıştı. Çünkü: sene. 
lerce uğraşmış, onu güJmeye alış. 
tıramamıştı. 

Bir gün halası onlara misafirli. 
ğe gelmişti. Bu. ciddi, fakat: ne. 
şclenmeyi seven zarif bir kadın. 
dı. Genç adam hayatını anlattı. 
Karısını çok sevdiğini, ona saadc. 
tin bütün inceliklerini bahşet. 
mekte bulunduğunu söyledi. Ha. 
la memnundu. Gülüyor ve sevini. 
yordu. Yeğeni uzun boylu saa .. 
dctinden bahsettikten sonra de. 
rin bir iç çekişiyle: 

- Fakat ... deyince, o: 
- Fakat mı? diye sordu. Yok. 

sa? .. 
- Halacığım; karımın tek bir 

kusuru var: Gülmeyor. 

- Gülmeyor mu? Hiç mi gül. 
gülme yor? 
• - Hiç ..• 

- Yani gülmesini hiç mi sev. 
miyor? .. 

çare ••• 
MUSTAFA ŞERiF 
O gün hayatında ilk defa ola. 

rak evden neşe ile çıkmıştı. öğ. 
leyin eve gelince genç kadın ko. 
casını güzel bir tebessümle kar. 
~ılamıştı. Pembe yanaklarında a. 
çan bir neşenin incecik dudakla. 
rındaki titreyişi onu büsbütün 
gii7.e lleştirmi şti. 

Genç adam artı1< mesuttu. h. 
terliği olmuştu. F~kat, nasıl? ... 
Ha.lası bu işi nasıl halletmi~!i. 
ş:mdi bunu anlamava çalı~ıvor. 
du, Bir aralık yalnız kalınca ihti. 
yar kadının elle:'İne sarılarak: 

- Sana minnettarım, hala. 
cı~ım. dedi. Fakat, bulduğun bu 
ctraren~z çare nedir? Bunu bil. 
mek isterim. 

- Sadece birkaç sözden ibaret 
- Birkaç söz mü? 
- Evet •• 

- Mutlaka onu cok sevdiğimi 
ve böyle asıl suratla beni üz. 
mekte bulunduğunu hatırlatmış 
olacaksın .. 

- Hayır çocuğum. Ona, sade. 
ce: "Güldüğün zaman laakal on 
yaş daha küçük görünüyorsun" 
dedim ... 

Şubeye Davet 
t'aUh Aakerllk Şube•indeıı: 
313 (dahil) 116. 326 (dahil) tevel. 

liltlll ve Şu~de kayıUt yedek piyade 
a.steğıncnler (yarsubaylar her ıcne 
olduğu gibi ( 45) a;Un ataja tlbl ola. 
rak kıtaya ııevkedileceklerlnden va.. 
zlyeUerlnln teebltl için Mart ayı hi. 
tamma kadar §Ubeye mUracaaUan 
JIAn olunur, 

Univerıitede bir hadise 
Üniversitede evvelki gün ıöyle 

bir hadise olmuştur: 
Kimya enıtitüsü talebeleri ens. 1 

titüde ve Profe!Ör Arnıt ile bir. 1 

likte çahıırken enstitü fü'tünden 
o esnada bir tayyare filosu geç. 
mittir. 

Profesör, talebeye dönerek: 
''- Buradan Sovyet ve Alman 

tayyareleri de geçtiği vakit biz 
yine burada derse devam edece. 
ğiz.'' 

Demiştir. Profesörün bu sözle. 
ri talebe arasında milli heyecanla. 
ra sebebiyet vermiş ve ''Sus f Ka. 
pa ağzını!" diye sözlerle gürültü.. 
ler olmuştur. Ders kısa bir miid. 
det için sekteye uğramıştır. 

Hadiseden haberdar olan üni.. 
versite rektörlüğü vaziyetin ay. 
dınlanması için derhal tahkikata 
başlamı~ ve profesörün sözlerinin 
ve maksadının yanlış anlaşıldığı 
ve profesörün: "Düşman tayya. · 
releri buradan uçsa bile yine tale. 
benin hiç korkusuz: olarak işleri. 
ne devam edebileceğini" anlat. 
mak istediği neticesine varılmış. 
tır. 

Marmara ve Ege' de 
fırtına 

Devlet meteoroloji istasyonu 
dün bütün limanlara Marmara ve 
Egede ıidd,tli bir lodos fırtınası 
çıkması ilıtimali olduğunu bildir. 
rniştir. Vaziyet seferde olan ge. 
milere telsizle haber verilmiştir. 

- Gülmek için bir sebep bu. 
lamadığını töyleyor •. ve, emin o. 
]un, ki çok çalıştım; çok uğraş. 
tım .. Olmadı; bir türlü muvaffak 
olamadım ... 

\BORSA 
- Ankara 1S.J-940 

- Ve .. Nihayet meyus oldun, 
değil mi? .. 

- Elbette ... 
- Sana yardım edeceğim yav. 

rum .. ve, öyle sanıyorum, ki mu. 
vaffak olacağım. İçeri gelince bi. 
zi birkaç dakika yalnız bırak. 

- Birkaç dakika mı? 
- Evet. Sadece birkaç dakika. 

Sus, geliyor işte ... Bir bahane bu. 
lup bizi yalnız bırak. 

Genç adam, yazıhanesindeki iş. 
]erinden bahsederek halasından 
izin istedi ve kansının elini sıka. 
rak çıktı. Akşamı sabırsızlıkla 
bekliyordu. Eve dödüğü zaman 
adeta gözlerine inanamıyordu .. 
Evet, .karısı; senelerce yüzü gül. 
mcyen kansı, gülüyordu. Ye. 
mekte kansının ne~esine payan 
yoktu. Güldüler; neşelendiler ve 
gece geç vakte kadar eğlendiler. 
Ertesi sabah acaba karısını nasıl 
bulacaktı? Yoksa halasının bul. 
&fa 1m çare muvakkat bir za. 
man için değil miydi? .. 

Fakat, ne o? •. Kansı yine ne. 
şeliydl. Yine gülüyor: hatta kah. 
kw atacak kadar gülüyordu. 

1--ÇEKLER --
l titerU·ı (lo&'lll7.) 

ı 00 l>olıu (Ar ıeıik•) 
lOO ırr""lll7. Jt'rankı 

ı 00 Uttt , haı~a > 
100 bvic;re •·r...nkı 

ı 00 tıorlu ( l"i!!lt-mHJc ı 
100 Kıi)....,.lı tAlnaııı 

1 00 tlt'.tg .ı llMçlka) 
lOO Uır11bml ( l'wıanı 

100 LA:va ı Uul~ar) 
100 c;ekCJllloval' kunıntt 
100 l'l'ZA:'&lı , lepanya) 
100 /,llot1 Cl.etıa-tan) 

100 Penııö (Macar) 

l 00 ~) ( lrolllft!) 

100 ()tn r o·uır .... •ı 
100 \len (Japon) 
ı 00 bvrç tr u.ronı. 
t fM) Rufıh• ( 1 ,., ) 

fi 21 
ıso.rn 

:Z.72~8 

1.ıın:; 

:?9. 1 O.'I 
69.1611 

%%.0702 
0.963 
1.69Z:i 

24..31 
0.8% 
s.ıan 

S'ı.M5 

S0.827;) 

Esham ve TahvilAt -
Err;aııt 19.98 
1938 % 6 lkramlyl'll 19.7!\ 

81'\'M - l:n:onnu 8 19.45 
it BankMI N ..... peıfln 1.-

Tarl!e Kçmbyonunun aon fçtimamda kararlaştırıldığı veçhile büyük 

.-e kOçUk rUtbell ıubaylarm mvll elbiae ile ııeyahatıerJ.nde FotogTal'lı ve 

t.asdlkll hü,•lyet cUzd.~nlarmı ibraz etmek ıruretile te8ml elblııeyi lA.bls 

lub&ylara yapılan tenzilAtıı Uırlteden lsUtade edecekleri lhUı olunur. 

------ -- ----------
. ~ : . . .- . , ~ -· . . . 

" Ankara Caddesinin en işlek yerınde 

Kirtılık dükkan 
Vakit .Vatbaası ıdaresıne müracaat 

ıstanbul Belediyesi 
ııanıarı 

bUmlA.klnin umumi menfaatlere uygunluğu tasdik edilip kanunen l:lOO 
lira kıymet takdir edllmlg bulunan Beyazıt Camcı Ali mabıılleıı!nln Cunıbu.. 
riyet caddesinde 32 csltl SS yeni kapı 649 11 parsel No.lı ı;ayrı ml!llku!Un 
mutasarrıflarından olduğu tapuca blldltilen 1.smaıı kı:ı::ı:.rı Ayşe ve Hatice 
MUncvver'!n gösterilen lkametgAhta bulunmadığl Noterlll:çe blldirilmiı,ı ol. 
duğundan 37l0 No.tı kanunun 10 neu maddesine l~vtika.n icabeden tebliğ 
varakalarının bu gayl"ı menkule, belediye dalrl'sıne ve umuma mahsus mR. 
halline 20 gün mllddetle talik ediltliği il!n olunur. ( 2066) 

,---------• zm--.. 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajanı adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para e iriktirenlere 28,800 Lira 
ikram.iye Veriyor 

Ziraat Bankasında kuınhnrıı.h ·n~ ihhat":'ı:r. ta 1\ ·ruf he ... apla 
rmda. en az W llra~ı bııhınanlara sene-de -ı defa çckllecc! 

kur'a ile aşağıda!il plıinR ~'iirc il~ramlyc dn••ıtıla.eaktıı·. 

4 Acld 1.000 J,lralık 4.000 J,ir:\ 
4 " 500 " :?.000 
4 " 2:}0 ı.ooo 

40 .. lM! .. 4.000 
100 • M ,, ,\, 1)()(1 

120 .. ,,, .. 4.111)(1 
160 " !?O .. 3.!?00 

DlKKAT: Hesaplarındaki pnrn.lat' bir ~ene içinde ;;o 
lira.dan aşağı dUşmlyenlcro ikramiye çılüığı takdirde ?O 20 
fazlnslylc ,·erilccektıı·. Kuralar senede _. defa: ı J~yliıl, 
1BirincikA.nun,1Martn1 lla7.iran tarihl~rJnılc ı;ekilcccktir 

Kadıköy halkevinde 
meccani muayene 

Kadıkoy Halkevlnden: 
Evimiz Diıpanscrlnde muhtaç yurt. 

~l&nnuzı muarepe ve tedavi eden 
hayl?'SC''er doktorlımmızl& kabul ı 
g"iln ,.e .saatini gösterir llııte qağı.. 

dadır: ı 
Pazart.eal gtinll ıaat 15 -17 ye kıt

dn.r Dr. Dllemre (Verem mUteııa.aaıın) 1 
Salı günll 1&&t 9 - 11 e kadar l 

ranayotldia (İç haatalıklan mütehıı.1 
Sah günü aaat l1 - 12 ye kadar 

Hayri Ömer (Cilt hMtalıklan mUUııı.) 

Salı günll aa.at H - l:S e kadar İa
kender (Kadın ha.atalıklan mUt.ha.) 

ÇargR.mba gUnll es.at 10 - 12 ye 
kadar Dr. Atıf (Sinir has. mlltha.) 

Pe11embe gUnU aa.at 9 -17 ye ka. 
dar Dr. Bedri Gllnıoy (Dit mllths.) 

Cuma gllnll aaat 7 - 8 e kadar Dr. 
Den-!11 Kadri (İç Hu. lı!Utha.) 

Cumarte.sl 11 - 12 19 kadar Dr. 
Nazım Bekir (Çocuk Bu. Müthe.) 

___ ... 
Peris ve Londrada okluğu 

gibi ,ehrimizin BAKER ma.. 
iazalarında da kadın manto 
ve robJan içi-o yünlü fantezi 
kUJnatlann ve kostüm tay. 
YÖrler için Tweed kuma,lan· 
nrn en zengin çe,itlcri ve u. 
munıiyeUe kadın ve genç lnz
lar elbiselerini alakadar eden 
yünlüler tef}ıir edilmekte ve 
her yerden mü.ait '8f'liM' ve 
ucuz fiyatlarla ıablrnaktadır. 

GAtr - 25.7.936 tarihli ve 133 11e. 
terli Ulyeases Vapurundan D. M. F. 

Markalı bilA numaralı 9 sandık İsi 
için 2.11.936 tarihinde latanbul LI. 

mım işletme idaresinden aldığım 

mUtrez ord!noyu zayi ettim. Yen1ain.i 
aıacatmıdan e.aklıı1nin hllkmll yoktur. 

Bıza tamaU 

RADYOLit~ 

• t 
,,tı 

Y urdda ittifa!< haline gelen bu ka.~1'? 
niçin ve nasıl muvaffal' 

0 çıV~' 
. ·ıısııY'a f'l ,·o 

Çlinkii ··n:1dyolln .. in terkibi taze pı) ···ıt·ı\v ,BJ 
yilkı;ck lıir l•iınya şahcı;cridir çunJdl 11sıll 

ÇtitıJ(ii lılittin "TIADYOL1N., macunınra ııııl 
kullaııanla.rın dişleri temiz, dur. ·tflll ~ ~~ 
ve ı;üzclclir. Arlık bil µt!'·• J 

pYO ııe 
Çünkli ''RADYOL1N' .. emsal. ra "RA . ı:;iıtlll 1' 

siz rağbeti dola.yısilo hiç f;tok uinlercc 1'1.~ 11 ısıt1 11 

yapmadığı için ınülemadiycn olduğunu • e"1efl 
Sabah, Oğb ve Akşam her ycfl1 

günde 3 defa. 

Sarıyer K aymakan1 lığı 
Müdürlüğünden: 

\"l<ıtııd~ 
Sıı.rıyt>r ka.zaııınn tA.hi Kllyos (Kum köyO) mtcutı'lll• ~% 

ltk sokağında esltl 30, yeni =: No.lı \'<I ı ıuscyln. ~ ı ,,,rı" t' 
dukları ve tapu ldareıı!nce tanzim edilmiş oısn ıtrllıııuııdıl , 
l 2l9Jl metre murabbaı Kablo kulUbeslnfn mevzuu b1~ııııil <' 
Telgraf ve Telefon Umuın Mlldürlüğil namına. ıstı:z9 tıfl~~ 
ı;örUldU~ İstanbul \-illlyeti idare b<'yetl.nln :?2/ll~ıJll cııcU,, l' 
karnrmdan anlaşılarak İstanbul umumi meclisi dS cll be)< 

41 
tarih ve ı~:;:a N'o.tı l<ararına tevfikan te~et<klll ed ctıCC"ııı 11 ti 
UmlAk kanununa ı;öre yerinde yaptı~ı tetkıklll n ıtilı're 1 

(220) lir:ı kıymet takdir edllml~tır. Tarihi 11().nd!\D ıııfıt~,
delle Sarıyer Belediye ~ubesl kapıaına asılmış oıarı $!' ıııe 1111 

hat almak veya sahiplerinin bir ~na ıurazıarı 11 

tR.!ırlrcn bildirmek Uzcrc keyfiyet i1:1n olunur. 

inhisarlar 
müdürlüğ 

(in!;( 

Cıı.m atı\t 

r,c;>,a 

:?tGO A. 2:;15 
107 kal"m 4,1 

!?RZ3 

e,51 

VA K 1 T matb~J'~ 
Kitap kısmını Y~ııl'' 
tanzim edip of .,,.,,,. 

. zete , ,1•'' 
Kıtap, mecmua, B~. •6teff 
Tabiler namına diı:stı • ------

SAHiHi: ASIM U~ 
HaslldJtl yer: VAK/1 MıtbaHI 


