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Koordinasyon heyeti 
dün toplandı 

Ankara, 16 (A.A.) - Koordinasyon heye. 
ti bugün Başvekil Dr. Refik Sayda.m'm riyase. 
tinde toplanarak ruznamesinde bulunan mesele. 
ler Uzerindc müzakerelerde bulunmuştur. 
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1 POLITiKA ·I J 

Ribentrop'un Vali· 
kanı ziqareti 

Fon Ribentrop Roma seyaha. bunun için en muvafık silfıhtu 
tinde Papayı da ziy~rct etti. Pananm Alman hariciye nazı 

1 
Vlı.tikana yapılan bu ziyaret rıyla konuşmak istediği haber 

mliteaddid defalar Almanva ta- bir yandan Vatikanın bile H:t 
rafından dünya va işaa ed!ldiğ· !erin prestiji önUnde amanı: ı 
şekilde Paoa'mn bir davctı üze- geldiıa tek bir misal diye ~öste 
rine olmamıştır. Bu ziyaret Pa. rilebllir, bir yandan da Papam· 
palık bak1mından mutad ziya- Alman hariciye nnzırmı kabu 
relerden biridir. Fakat Nazi Ha- etmiş olması artık kilisevlc bil 
riciye nazınnm l{atoliklerln en sulh devrinin başlamış olduğ"u 
bilylik makamını zivaret etmiş na işaret telakki edilir. Böylece 
olması Alma\yn bakımından bir Vatikan mülakatı propagandavr 
havli manalıdır. Çünkü, Nazi yem olur. Ziyaretin sebeblerin
rejimi senelerdenbcrf Katoliklik den bhi budur. 
ile mücadele halindedir. Bu mü- 1 Dii{erinıc gelince, Almanya 
cadelede l{atolik kilisesi de Hit- 1 bir sulh konferansının toplan 
lerin prestijini vıkmak için her masmı arzu etmektedir. Mak· 
vasıtadnn istifade etmit?tir. Al. 1 satlan arnsmda farklar olmak· 
manvadn Alman vatandaşı ola- 1 la beraber Papa da sulh arzu 
rak bir hayli Katolik bulundu- I sundadır. 
ğu C"ibi, Avusturva, Polonya, Hitler hayat sa.halı sulh isti
Çekoslovakva dn Katolik akide- : yor. Papa müstakil Çekoslo
Jerine sadık insanlarla doludur. ı vakyalı. müstakil Polonyalı bit 
KatoEk kilieocsinin vanaca!?ı ak- ' sulh arzusundadır. 
sülameller her yerden önce bu J Almanva i~in sulhUn mablye
Alman vatandMlnrı ve vatanla. tinden evvel, sulh konferan.srnJTı 
n istilaya uğrİvan Katolikler toolanması matluntur. Bu sebeb 
arasmda tesir ı!Österir. den Ribentrop Romada Papayı 

· B!r yandan cetin bir mUca- da zivaret etti. 
deleve hazırlanırken kerdi hu- Atman haberlere göre Al. 
duttan icinde bulunan 50 mil- man Hariciye nazınnın Vati
yon kadar insanı - ltikatlan kanla mülakatı dahilf politika 
batıl da olsa _ inandıktan hissi- bakımından favdalı bir netice 
yat vUzünden rencide etmek on- vermem!ştir. Çünkü daha Riben
ları kendi safları ic;lnde dUşman troo Romadan ayrılmadan Pa
halinde muhafaza etmek demek- panın Almanvavı bu zivaret es
tir. Almanvanm dahili nolitika- nasında takbih etti~ bütün dün 
sı bakımmdan Katoliklikle ya- ya<'a malfım olmuştur. 
pılan mUca.delevf; cephevi da- Sulh arzusuna gelince, Rfben
raltmak !cin artık bırakmak za- tropun Vatikana sulh kin ya -
manı gelmiştir. Fakat bu müca- oacaı?ı bir müracaat mül!katm 
delenin bırakılmış olması kRfi cerevan tarzına na:ı-.aran belki 
dej?:Jdir. Almanvanm Katolikle- de ar.ılanıamı13trr bile .•. Şu hal
re karşı actıcn mü<'.adelevi ter- de Nazi Haricive Nazırının Va
ketrniş olduğunu bir pron~. tikanı ziyareti müsnet hiçbir 
da vaaıta.sı yaomaJıdır. Riben. netice hasıl etmem.ic:tir! 
tropun paoayı zivaret etmesi · SADRI ERTEM 

Susam ve keten 
tohumu f igatiarı 
HükOmet taraf:ndan teshil edildi 

fiçllncn maddede yazılı memlc.. 
ketlere de asgari 19,50 kuruıtan 
satılacaktır. 

Muvakkat bir zaman lhracatl 1 
durdurulduktan sonra tekrar mil. 
saade edilen susam ve keten to. 
bumu maddelerinin harice yapıla- ------------
cak satışları için asgari fiyattan 
hükumet tarafından tayin edil. 
miştir. Böylelikle bu kıymetli 

maddelerimizin ucuz fiyatla bari. 
ce gönderilmemesi teıpin edilmiş 
olmaktadır. Diğer ihracat mad. 
delerimizin fiyatları da bu şekil
de hilkOmet tarafından tesbit o. 
lunacaktır. Susam ve keten te>hu. 
mu için tesbit olunan ve dün al.i. 
ikadarlara bildirilen fiyatlar aşa. 
ğıdadır: 

1 - EnteT§<llljabJ takasa tibi 
memleketlerle Amerika, lngilte. 
re. Franaa, Belçika, Holanda, 
laviçre ve Yunanistana yapılacak 
ısusam, keten tohumu ihracatı L 
çin ayrı bir fiyat tesbit olunacak.. 
tır. Ayrıca tüccarlar bu memle. 
ketlere istedikleri fiyatlarda ser. 
best ihracat yapabileceklerdir. 

2 - İtalya, Yugoslavya, Ro • 
manya, Macaristan, Bulgaristan, 
İsveç, ve Finlandiyaya, satılacak 
ısan ıusamlann beher kilosunun 
fiyatı asgari 20 kuruş olacaktır. 

3 - Birinci ve ikinci maddede 
yazılı olmıyan diğer bütün mem. 
leketlere yapılacak ihracatta sarı 
•usamların beher kilosu 22 ku.. 
ruştan satılacaktır. 

4 - lkinci ve üçilncU madde. 
de yazılı memleketlere Mersin. 
den ihraç edilecek olan Mersin, 
Adana ve Oımaniyc susamları bu 
maddelerde yazılı fiyatlardan 20 
para a~ağıya satılabilecektir. 

S - ikinci ve üçüncü madde. 
lerdeki memleketlere ihraç edile. 
cck şark malı siyah susamların 
fiyatları bu maddelerde yazılı fi.. 
yatlardan iki kuruş aşağıya ola. 
bilecektir. Ancak bu susamların 
hakikaten siyah ve şark malı olup 
olmadığl mıntaka ticaret müdür. 
tükleri ile komitelerden müteşek. 
kil bir heyet tarafından bir ra
porla tesbit edilecektir. 

1 - Keten tohumlan yalnız bir 
dns olarak kabul edilmiştir. Tür
kiyenin hangi limanından ihraç 
edilirse edllsln iki maddede yazı
lı tDCmlckctlere as~arl 17 ,50 ve 

Şehirde dikilecek 
a~açlar 

Muhtelif mıntakalara 
4530 çam dikilecek . 
Şehrin ağaçlandırılması için 

belediyenin bu yıl dikeceği ağaç 
miktan ve yerleri tes:bit edilmiş. 
tir. Dikilecek ağaç miktarı 4530 
dur. Sanyere bin çam, 200 dı~ 
budak, OskUdara 500 çam, Kadı. 
köyüne 1000 çam, 80 Sedirağaç. 
Eyübe 50 çam, 50 Mozi, Beşikta. 
şa 200 Selvi, 50 çam, Beyoğlu. 
na 100 çam, Adalara 1200 çam, 
100 sedir dikilecektir. 

Dahiliye Vekili bugÜn 
· gidiyor 

Bir mUddettenberi !ehrimizde 
tetkiklerde bulunan Dahiliye Ve. 
kili Faik Öztrak bugün Ankara. 
ya gidecektir. 

Çekoslovakyaya 
yapılan ihracat 

Çekoslovakyanın bizden alaca. 
ğt olan kliring hesaplan bu mem. 
leket Almanyaya ilhak olunduk
tan sonra bir Alman alacağı ola. 
rank kabul edilmişti. Bu Gebeplc 
hesabı kapanması için Almanya. 
ya mulıtelif maddeler il.zerinde 
ihracat yapılıyordu. Şimdi lr.ı 

bakiyye hesap tamamen kapan. 
mt§, Almanyaya gönderilen mal. 
larla borcum~ı:r; ödenmiştir. Bun. 
dan sonra Çekoslovakya hesabına 
Almanyaya ihracat yapılmıyacak. 
br. Ancak Almanya ile yeni an
laşma yapıldığından ihracatın bu 
şekilde devam edeceği anlaşıl. 

maktadır. 

Topçu atışı talimleri 
Yann sabahtan akşama kadar 

Zeytinburnunda snhilden denize 
doğru tposu atışları yapılncaktır. 
Altlkad:ırlara deniz vasıtalannın 
sahilden çok açıktan ı:eçmcleri 

bildirilmi~tri. 

• 
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muhtelif m.ilcMcsclcrde letkiklt.r yapmaktadır. Mebuslarımız ılüı• 
Sukır idaresinde meşgul olmuşUır ve Dr. I;ıU/i Kırdar'dan şehrin 

Müddeiumumi ile maznun avukatı 
sında şayanı dikkat bir münakaşa 

ara· 
geçti 

Bir mUddet ernvl Cumhuri
yet gazetesi Konyalı İbrahim 
Hakkınrn .Milli MUcadele se • 
nelerinde yazdığı bazı vesika • 
ları ve bu arada vUD.yet tara. 
fından kendisine gönderilen, 
gazetecilik yapamıyacağınıı 
dair bir tezkereyi neşretmişti. 

Konyalının bu neşriyat u. · 
zerine Cumhuriyet gazetesi a
leyhine açtığı davanın dün sa. 
bah asllye altıncı ceza mabke. 
meslnde görülmesine başlan -
dJ. 

Mahkemede, Konyalı He ve
k111 Ethem Rubl, Cumhuriyet 
gazetesi neşriyat müdUrll Hlk. 
met MUnitle vekilleri irfan E. 
mln ve Suat Ziya hazır bulu -
uuyordu. 

Konyalının müracaatı Uze
rine mUddelumumlllk de da _ 
vaya iştirak etmiş olduğundau 
yazdığı iddianame okundu. ld. 
dianamede, 20-2-940 tarihinde 
Cumhuriyet gazetesinde yapı • 
lan neşriy.atla, maddel mahsu_ 
sa tayini suretlle Konyalının 
teşhir ed1ldlği, hallun nazarı 

hakaret ve husumetine maruz 
bırakıldığı, gönderdiği tekzibi 
Cumhuriyet gazetesinin ertesi 
gün ve aynı puntularla neşret
mediği yazılarak neŞriyat mU
dürünUn matbuat kanununn 
27 ve 48 inci maddeler! de1a.ıe
tlle ceza kanununun 480 inci 
maddesine göre cezalandırıl • 
ması lstenlllyordu. 
Konyalı lstidasını tekrar e

derek: 
"- Davamı vekflfm teşrlb 

edecetkir, dedi ,.e Ethem Ru
hi ayağa kalkarak şunları söy_ 
ledl: 

·•- MUekklllm Konyalı, At_ 
rodlt davasında verdiği rapor 
Uzertne, garaz ve hırsla teşhir 
edilmiştir. Yapılan lsnadlar 
vt\.kıa değildir. Kencllslnln böy 
le veslkaı:ır yoktur. Bu nereden 
çıkarılmış? Dediğim gibi sa -
dece hır• ve garez. 

Konyalı blrçolc tarlbt yazı • 
tar yazmış, neşriyat hayatında 
tanınmıştır. Halbuki şimdi a • 
teybine yapılan neşriyatla mat 
buat lılemlndcn atılmıştır. Hiç 
bir gazHe yazılarını kabul et
miyor. Kendisi yUz bin llrn de. 
ğorlncledlr. 

Bundan dolayı mutazarrır o. 
lan $Orctln~ muknbll suçlular -
dan on bin liranın hllktim nl. 
tına tılınınasınt ve tecılycleri • 
uı istiyorum." 

Bıındtın EıOnra maznun Hik
met l\IUnlf Söz aldı ve şunlntı 
aöyledl: 

"- l\Iczknr vesikaları gaze • 
tem mutaıa.n beyan etmeden 
yazmıştır. Bunlar osascn tnrL 
ho ınalolmuş vcsilrnlnrdır. 

Tekzlbıınmeyi geç basmamı
za sebep lso bir g\ln ımstada 
gecikmesidir. Aynı puntulnrla 
ııeşretınedH;. ÇUnkU dlt;cr yn. 
zı da lrnrışık puntıılarlayılt. 
Hem o gUnkU gazetenin hac _ 
mi de böylo icap ettirirdi." 

Müddeiumumi muavini E 
dip burada şunu sordurdu: 

"- Vesikaları nereden al -
ınışlar? Biz de görelim.'' 

Hikmet MUnlt: 
"- Bunu söyllyemeytz. Sah. 

te olduğunu lddJa ederlerse o 
t.aman asıllarını mahkemeye 
ibraz ederiz. Bu vesikalar kl -
tap şeklinde neşredllmemlştlr, 
batıra defteri halindedir.'' 

l\IUddeiumumt ısrar etti: 
.. _ Veslknlnrı ibraz ~tsln ,... 

ler, esasa dair mUtal~amtzı an 
cak o zaman serdedertz." 

Burada Hikmet MUnlfln ve· 
k1U irfan Emin söze karıştı: 

"- Gazetedeki fotoğraflar 
hakiki vesikaların kopycsldtr 
Blı.den başka vesika lstemeğc 
mahal yoktur. Bunlar, yirmi 
sene evvel bu saatte Türk şe -
bitlerinin kanı akarken, bu Ut· 
elayı "Hft.za mln fazlı rabbi" 
diye tavsif eden şahsın el ya. 
zısıdır. Bu \·esiknlar tarihe 
mnlolmuştur.'' 

Mllddetumumt muavini: 
"- Tarihe malolm uştur, dl· 

yorlar. Göstersinler. 
lrfan Emin: 
- Henllz maledllmemlştlr. 

fakat edeceğiz. Bir Cumhurl. 
yet mUddelumumtslnin lnlu · 
ltı.ba dUşman olan bir yazı da. 
vasında söz söylemek mecbu _ 
rlyetinde kalmış olmasını çok 
eıtm bir tesadQf saya.rım." 

MUddolumuml mua\'lnl hu 
sözleri Konyalıyı müdafaa 
etmesi mahiyetinde teHi.kki e· 
derek zapta geçirilmesini Is . 
tedi. HAklm ilam. buna ma 
hal olmadığını söyledi. MUd • 

delumuml muavtnt ısrar edin 
ce bAklm: 

"- isterseniz zabıt tutturur. 
sunuz, biz de ıvittfklerhulzı 

söyleriz. Ancak mahkeme zab· 
tına 1;eçlrllmelerlne · ıuzunı 
yoktur.'' 

Ve müddelumumt muavini 
bunun üzerine şu sözleri söy. 
ledl:. 

''- Avukat lrtan Emin bu 
davada, mllddelumumt lnkılAp 

cflleyhln_.de y~lan H·Z!\!\rl p;ıU . 
dafaa etmek mevkline dUşl'.l,lUş 
tUr, dedi. Yalnız, keodfterlnP 
şunu bildirmek isterim, ki şu 
dakika<la iddia makamını lıs • 
gal eden adam, Atatürk dev
rinde yetişmiş ve bUtün ener • 
Jlslni, yaptığı vazifenin kudre· 
tini ondan almıştır. Kendilerin 
den ben de teessUrlo sorablll· 
rim: 

Yirmi senedenberl tanıdık . 
ları ve bildikleri lnkılft.p dUş · 
manlığı ile mücadele vazifesi
ni şimdiye kadar niçin gecllt _ 
tirdinlz? TUrk milletinin ln
kılfiba düşman olan adamı 
yirmi sene evvel bilmesi daha 
iyi olmaz ve lazımgolmez miy
di?" 

frtan Emin: 
"- Cevabı basit. Vesikalar 

elimize ancak bugUn geçmiş 
bulunuyor. Yirmi sene evvel 
ne$retmesi nf isterdik tablt !..'' 

Netıcede hft.kim, maznunla -
rın kendi müdafaaları için U· 
zerinde durdukları vesikaların 
asıllarını mahkemeye ibraz et
meleri için muhakemeyi önU -
mUzdekl perşembe gününe 
bıraktı. 

ilkokul yavruları ara
sında okuma bayramı 

-~··~_.,..~-

ıııc okıı1!~nn birirıd sın•O-:ınn. ' 
da okuyan mini cini yavrul·u 
<liin okullarında birer okuma bay. 
ramı yapmı-slard•r. Eu bayram 
alfabeden okuır.a kitab•na geçen 
ve artık o!mmayı tam manaı;iyle 
öğrenen küçükleri ckull"aya sev. 
ketmck üzere tertip edilmic;ti. 

Bayram programı mucibince 

1 
her okulun birinci sınıf talcbele. 
ri büyük bir salona alınmı§ ve 

b"itün çocuklar arasında müsaba. 
kn yapıldıktan sonra en giizel o. 
kuyan çocuklara hediyeler ve ki
taplar cağıtılmı;tır. 

Yukarıki resim; 30 uncu ilk O

kulun birinci 111ruf talehelerini 
(Okuma b:lyramında) göster. 
mektedir. Yapıfan r.ıüsabakada 
birinci gelen küçük Yıldız Okya. 
ya ötrctmcn kitap veriyor. 



Harpte köpeklerden 
nasıl istifade edilir? 

Ayda bet kiloyu geçme
mek üzere gıda maddesi 

gönderilebilecek 

Sekiz kiti de şeı yek oynadık. 
tan sonra beyazlar namına zar a. 
tılıyor: 

- Pencü ae .. 
Hemen ekseriyet içeride kapı 

alıyor, bazıları bir pulu dışarıya 
çıkıyorlar .. 

Yunan 
medeni 
kanunu 

Kısa bir talimle köpekler her 
türlü hizmete Glıştınlıyor 

Ankara, 16 (Telefonla) - Al. 
manyaya tahsile gitmiı olan Türk 
talebelerine gönderilecek gıda 
maddeleri hakkında Almanya ile 
bir anlaşmaya varılmıştır. Bu 
gibi talebelere ayda beş kiloyu 
geçmemek üzere yiyecek gönde. 
riJebilecektir. 

Ve mavi zarlar bot tavlada a. 
tılarak oyuna devam olunuyor .. 
Sırasını savan başını uzatıp ku. 
lak kesiliyor, mukabil tarafın za. 
rını bekliyor .. 

Kırmızı muttasıl ıcş yek atı. 
yor. 

Beyaz da habire iki bir .. 
Arada bir fısıltılar: 
- İki birden kurtulma .. 
Herkes baıka türlü oynayor. 

Bu sebeple bazı çiftin oyunu ileri, 
bazısının geri.. Zarlar atıldıkça 

oyun kızışıyor .. 
C. 3 numaralı rakibile müthiı 

çekiıiyor.. Ha gayret kırmızı, 

Şevkinin 4 pulu kaldı .. Rakibin. 
de de iki pul.. İkisi de dil hane. 
sinde .. Zar beyazlarda .. Derken: 

- İki bir .. 
Atılmaz mı? Şevkinin rakibi 

bir alıp bir sallayor.. Şimdi sıra 

kırmızıda, fakat ~vki ümitsiz, 
dört pulu var .. Kırmızının zarı 

yüksek .. Haydi kırmız} göreyim 
seni .. Şevki kalabalık bir sinema. 
da film seyreder gibi boynunu u. 
zatarak zar atana bakıyor .. 

- Dört çahar .. 
"Dört çaharın kandedirl" .. Ve 

bu dört çahar Şevkiye oyunu ka. 
za!1dmyor. 

Şevkinin yanında oturan Kes. 
kin de rakibini kıstırmış, boyuna 
toplayor .. Nihayet eline tebeşiri 

aldı ve bir zarp ipreti çekti .. Bu 
marsı gösteriyor .. Rakibi ıen bir 
adam .. 

- tık oyun aceminin, diyor .. 
Sen beni- ~nemersin.. Ben üç 
J~dUnuı.n ~·Jık 1'1!!~ 

Ve ik--ıncı . oyund'a Xei1c1nı kıs. 
tırınca: 

- Yazık oldu, acırım şimdi ha. 
line .. 

Diye eğleniyor, fakat Keskin 
bir yolunu bulup ikinci oyunu da 
alınca neıesi kaçıyor. 

iki oyun oynanmıı. rakipler 
biribirlerine sigara ikram ediyor-: 
tar .. Bizim eski şampiyon Ah 
Dönmeze bakıyorum .. Genç raki. 
bi ihsana iki oyun vermit·· 

Maamafih üzülmeye mahal 
yok .. Mağlüplar mağlüplarla, ga. 
tipler de galiplerle yeniden kar. 
ıılapcaklar. Sekiz nisana kadar 
çok vakit var .. 

Bugün için müracaat altmıı ki. 
ti kadar .. Bu adet günden güne 
artacak .. Tavla merakı da muhak. 
kak ki bir zevktir. Fakat bence 
l>u müsabakalara istirakle duyu. 
lacak olan zevk çocuk esirgeme 
kurumuna yapılacak olan yar. 
dımdır. 

Çocuk esirgeme kurumu hem 
zevklerini tatmin, hem de insant 
vazifelerini yapmak için müu. 
bakaya i•tirak eden tavla merak. 
blannı ihmal etmiyecek, ıampi. 
yon çıkan ustaya filditinden gil. 
zel bir tavla hediye edecektir. 

Mu .Zu 

Fırtına devam edecek 
Devlet meteoroloji istasyonu 

dün limanlara ıönderdiği raaad 
raporiyle Ege ve Marmarada lo. 
dos fırtmaaınm devam edecefini 
bitdirmiıtir. Karadenizde -poyraz 
fırtınası baıJamııtır. Erefli ve 
Zonguldakta tahmil ve tahliye 

Hazırlanan proje 
naz ırlar meclisinde 

tasvib olundu 
Atına, 16 (A. A.) - Elen me

denl kanununun hazırlanmMına 

1846 da bruşlanmış, fakat, bu te
!ll'bbüs yarıda bırakılmıştı. 1856 
da yeniden faaliyete geçilmiş ve 
o zaman, bugün dahi mer'i bulu. 

nan b:rkaç hükmün tesbiti ile ik
tifa olunmuştu. Medeni kanun 
projesinin hazırlanmaaına, sıra ile 
1874 de. bilihare 1888 de ve 1896 
da yeniden b:>Jilanmış, fakat her 

hangi bir müsp~l netice çıkma

mıştı. 1911 de başhyan yeni bir 
te~ebbüs de harpler dolayısile a. 
kim kalmııtı. 1930 da kurulan ye. 
ni komiayon da bu eseri bitire. 
memi~ti. 

Nihayet, başvekil Metaksasm 
mutabakatı ile bugünkU adliye 
nazın Tambakopuloe, yeni Elen 
medeni kanunu projesini hazırla
mağa Univeraite profeeörlerlnden 
Bulisi memur etmiftf. 

1938 klnunuevvelindenberl, Me
t:ı.l.:.sas ve Tamb:ı.kopulos ile daimi 

bir iş birliği halinde çalışan profe. 
sör Balis, Elen · medeni kanunu 
p~ealni bltbımjf ır• k P,roJe, 
dUn nwrlar meclisi tarafmdan 
kat't surette tasvib olunmuıtur. 

Gazeteler, Yunaniııtana, herke • 
sin istediği büyük bir ihtiyaç o
lan kendine hu bir medeni ka -
nun vermiş bulunmasının lletak • 
tas hükümcti için ne bUyük- bir 
muvaffakıyet teşkil eylediğini tc 
barUz ettirmekte ve haklı olarak 
yeni Elen medeni kanununun vü- · 
cuda getirilmesini muasır Yuna -
niatanın en büyük ve en mUbim 
adil hukuku hadisesi olarak telak
ki etmektedir. 

Bir tenvir planı 
hazırlandı 

Yeniden bazı semtlere 
lambalar konuyor 

Şehrin muhtelif yerlerinin ten. 
viri için istanbul belediyesi bir 
plan tanzim etn:ıi1tir. Hazırlanan 
plana göre, yemden: Bakırköye 
20, Fatihe 122, Adalara 176, E. 
minönüne 178, Beyoğluna 184, 
Beıiktaşa 16, Sanyere 60, Üskü. 
dara 140, Kadıköyüne 160, Bey. 
koza s elektrik lambası konacak. 
tır. 

Buna mukabil Beykozda 247, 
Sanyerdeki 284, Uıküdardaki 
143 Adalardaki 53 lüküs lamba. 
siyl~ Betiktaştaki 58 hava ıazı 
lambası kaldırılacaktır. 

güçlükle yapıbnakt~dır. Bazı va. 
purlar limanlara sıgınmııtardır. 

Kısaca: ... .-.. 

Bazı İngiliz köpekleri zeki ve 
sadakatları dolayısiyle bilhassa 
pek müstait oldukları muhtelif 
harp hizmetlerini ifa etmek üze. 
re terbiye edilmektedir. 

Onları bu maksatla terbiye et. 
mek vazifesini tanınmış İngiliz 
köpek mütehassısı Albay Riçard. 
son üzerine almıştır. Mumaileyh 
büyük harp esnasında gerek garp 
cephesinde ve gerekse sair as. 
keri harekat sahalarında vazife 
görmek üzere binlerce köpefin 
terbiyesiyle tavzif edilmiıti. 

Londradan kısa bir mesafede 
bulunan Surrey eyaletinin Vo. 
king şehrindeki müessesesinde, 
Albay Riçardson erkek ve kadın 
mütehassıılardan mürekkep bir 
kadronun yardımı ile köpekleri 
her gün muntazaman talim ettir. 
mekte; ve köpeklerin artık hiz. 
mete hazır olduklarını beyan et. 
mezden önce onları güç imtihan. 
Jara tabi tutmaktadır. 

Köpeklere azami anlayış ve sa. 
hırla muamelede bulunmak zaru. 
ridir, zira her ne kadar talimlere 
bir çocuğun yeni bir oyuncaktan 
duyduğu şevk ve heyecanla ba~h
yabilirlerse de, sonradan bıkkın. 
hk gelir ve en fazla ümit veren 
köpekler dahi evsafını kaybede. 
bilir. 

En faydalı olan talimlerden Qi. 
risi ilk yardım malzemesinin ta. 
ııtılmasıdır. Bir köpeğin fiili hiz. 
met esnasında karşılaşacağı ıe. 

raiti takriben haiz açık bir arazi. 
ye talim rnaksadiyle götürülme. 
sinden önce sırtındaki çantaya 
sargı ve tendürdiyot yerleıtiril. 
meUdlr. Koku alma haaaahın fu. 
ta inkipf etmit olan köpekler 
kaybolmuı veya yaralanmıı asker 
leri aramaya ve askeri 11hhiye he. 
yetine mensup sıhhiye müfreze. 
lerini yaralıların bulunduğu yere 
götürmeye alıştırılabilir. 

Kısa bir talimden sonra köpek. 
ler yolda katiyen oyalanmadan 
doğruca tayin edilen yere koş. 

maktadırlar. 
Harp hizmetlerinde köpek kul. 

!anmanın büyük bir faydası var. 

Belediye bütçesi bir 
milyon eksik 

Belediyenin yeni yıl bütçesi. 
nin hazırbklan tamamlanmııtır. 
Bu yılki bütçe 11 milyon lirayı 
bulmaktadır. Geçen yılki bütçe 
12 milyon lira idi. Bu yıl bir mil. 
yon eksik tanzim edilmiştir. Bu. 
nun sebebi de Mezbaha ve Oktor. 
va resimlerinin eksik olmasıdır. 
Bütçe yakında taadika gönderile. 
cektir. 

Kömür satışları için 
hazırlanan talima tname 

Kömür satııtan etrafında Eti. 
bank bir talimatname vücuda ge. 
tirmiıtir. Talimatname birkaç 
güne kadar ıehrimize gönderile. 
cektir. 

Yeni talimatname hükümleri 
bir hazirandan itibaren meriyet 
mevkiine girecektir. O tarihe 
kadar hususi depo sahipleri faali. 
yetlerine devam edebileceklerdir. 
Yeni talimatnameye göre şehrin 
bir yıllık kömür ihtiyacı olan 76 
bin ton kömür depo edilecektir. 

Kötü bir tabiatımız 
Kötü bir tabiatımız var: Çok hovarda ol. 

nıamız. 

Meseli: Bütün istihlak maddeleri hakkın. 
da hükUınetin aldığı sıkı tedbirler maHim. :Yuh. 
tekire tiddetle ceza veriliyor. Fakat, herhangi 
bir sebepten mevcudu kalmıyan bir madde için 
bizden fazla para isterlerse hemen tediyeden 
çekinmiyeruz. işte aspirin ve bira bir misal. 
Bunlardan birincisinin bir adedi 100 para ; ikin. 

cisinin ıiıesi 16 kuruştur. Hele bira bir bükü. 
met malıdır da .. Buna rağmen esnafın bir kısmı 
bu 16 kuruıluk tiıeyi 20 kurup satmakta hiç 
bir mahzur görmüyor: ve biz de at,ıyoruz. Ni. 
çin? ÇünkU iıimiz oluyor ya? Bu bize kifi ge. 
liyor. 

Gelmemeli: bu hovardalığı yapmamalıyız 1 
Küçük hldiseleri mühimseyelim ve biraz sinirli 
olalım. ··--· ......... ____ , ________ ................... -·--------·-... ·----·-·---· .. ·-···-----·-· ........... . 

dır. Köpek bir defa gideceği yeri 
öğrendi mi, her ne pahasına olur. 
aa olsun oraya mutlaka varır. 

Mesela, güvercinler sisli bir ha. 
vada veya· karanlıkta sahverile. 
mez. Köpekler ise her türlü hava. 
da ve her zaman vazife görebi. 
lir .. 

Bundan maada, biribirinden u. 
zak ve tenha mevkilerde bulunan 
nöbetçilerin düıman harekatı 
hakkında gerideki karargaha gön 
dermek istediği malUmatı mahal. 
tine ula~tırmak bakımından da 
köpekler nöbetçiler için M>n de. 
rece büyük bir kıymeti haizdir. 
tıitme ve koku alma hassaları i. 
yi inkiıaf etmiş bulunan köpek. 
ter düıman kıtalarının yaklaı. 1 
makta olduğunu ileri karakollar 
farketmezden birkaç dakika evvel 
haber verir. . 

Daha iri cüsseli bazı tip kö. 
pekler karla örtülü veya buz tuL 
mu' arazi üzerinde yüklü kızak. 
lar çekmeye alıştırılabilir. 

Harp ıeraitine alıştınlmak 
maksadiyle, köpekler gayet güç. 
tecrübelere tabi tutulmaktadır. 
Pek yakınlarından manevra mer. 
mileri atılır ve köpekler tutuşan 
bir saman yığınına ancak birkaç 
metre lı:aJa saltverilmektedir. Kı. 
sa bir talimden sonra, köpekler 
tereddüt etmeksizin ateı ve du. 
manın içine atılmakta ve istenilen 
yere doğruca gitmektedir. 

Köpek terbiyesinin arzettiği 
baıltşa müıküllerden biri onları 

kendi aralarında dövüımekten 

menedebilmektir. Köpekler kıs.. 
kanç hayvanlardır ve haber cetir. 
me veya çit ve sair yillı:aek mani. 
alar atlama talimlerinde bazı "vu. 
kuat" olur. 

Güvercinlerin salıverilecekleri 

mahalle kadar nakledilmeleri iti 
de köpeklere tahmil edilebilir. 

Albay Riçardson köpekleri gaz 
maskesine alııtırmanm arzettiği 
müşkülitı da yenmek mecburiye. 
tinde kaldı. Sadece köpeklerde 
mevcut ve belki cetlerinin ağızlık 
takmıı olmasından mütevellit 
mevrus bir sevki tabii Albayın bu 
husustalli mesaisini teshil etmiı
tir. 

lıkenderunda yumurta 
kontrol merkezi 

kuruluyor 
Ankara, 16 (Telefonla) - Ti. 

caret Vek11eti gördüğü lüzum U. 
zerine bkenderunda bir yumurta 
kontrol merkezi ihdas etmiıtir. 

Pamuklu mensucat 
hakkında bir karar 
Ankara, 16 ( T elefon)a) -

Gümrük ve inhisarlar veldleti 
terkibinde yüzde 25 pamuğu ıeç.. 
meyen mensucat hakkmda yeni 
bir karar almııtır. 

Bu gibi mensucat eskiden ipek 
tarifesine tibi iken timdi daha 
dütük olan pamuk tarif esine tibi 
tutulacaktır. 

İngiltere ve Fransadan 
ithal edilecek mallar 

Ankara, 16 (Telefonla) - İn. 
giltere ve Fransa ile bunlara baf. 
h bulunan müstemleke ve domin. 

yonlardan ıelip de diğer bir U. 
çüncü memlekete sevkedilecek 
malların ihracının men'ine dair 

Ticaret Vekaletinin teklifi icra 
Vekilleri Heyetince kabul ve U.. 
dik editmiıtir. 

Kızılay Ankara 
merkezinin yıllık 

toplantısı 

Ankara, 16 (Telefonla) - Kı. 
nlay Anlrara merkai Yil~ 
meclisi buıiln yıllık toplantısını 
yapmııtır. Bu toplantıda. teıek. 
kül eden yeni merkez heyeti reis. 
liğine Malatya mebusu Emrullab 
Barkan seçilmiıtir. 

it Bankasının 
lıeknderun ,ubesi 

Ank .... 1& (TeWonla) - Tür. 
kiye İ§ Bankasının lskenderun 
ıubesi önümüzdeki cuma günU 
merasimle açılacaktır. Merasimde 
banka umum müdürlüfllnü u. 
mum müdür muavinlerinden Fe. 
rit Durniz temsil edecektir. 

Görüp düşündükçe 
-------------------------------------
8 ü yük Bil8nço! 

•~ıııld bir da,·adır, hu anlar ~hl mllletler de blribJ.rleriıd 
-,;ckenıezler. J)e,·lctlcr a.rasındaJd açık, kapalı rekabetlere ha.. 
.kınız, banu, kendi semtinizde, kom,ularınız arasında da sö
ı·ürsünüz. 

Garpta muharebe başlamadan önce ortaya atılım' bir 
dava val'dı. Almanlar, kendi ırkdaşlari&:} dolu memleketleri 
l~tlyorlar ,·c milliyet prcnı!iipine biirünüyorlanh. 

Harp baı;ıladıktaıı sonra da bu terane dillerden diifmedi. 
•• Danzlıı", "Südct", "Çekoslo,·a.kya", "Polonya" topra.kl&nn. 
da. hiç şüpheıdz küçük birer Alman topluluf;u \'anllr. !<'&kat 
bugün oradaki asıl ana ,·arlıkJarın hakkından eser sörülmü.. 
yor. 

Sovyet - Fin barışı vA.kıa haline aelince, artık mllll1et 
düsturu ikinci plAna atıldı. 

1taJyada Yükselen seslerin akordu değişti. Yeni tarihi 
rolleı"Clen, ınllll, nıed.enl vaalfelerden, rejim , .e ideal ufukla. 
rmdan bahl!iler edilmeğe başlandı. mr taraftan küçiik millet. 
ter tehdld edlliyor, bir yandan da cihan \'&rlsliklerinden ko.. 
ııuşulu)·or. A.;ık-,;ası şu: İngiliz lınparatorluğunu parçalamak 
ve paylaşmak sevdası, unsurların son t•rpıntll!iı haline sel· 
nıiştlr. 

••şu kadar nüfusla dünya hAkinıi1etl klnıseııln elinde bı· 
rakıla.nıaz. Biz onun iki mlsll7iz, bu işe daha lAyılt, daha eL 
,·erişli sayılmallyıs?" 

Diyorlar. Yahut demtyorlal'8a blle dlllerinin altınd&Jd 
baklada bu düşüncelerin saklı bulundutuno anlıyoruz. 

Diinyada yine bu dava .kadar eskl blr başka tef daha 
,-ardır. Kemiyet ve keyfiyet davası. Kemiyetin mAnuı oha7. 
dı, biitün Avrupa, bütün Afrika, tek.ınll Amerika ''(.In" in 
boyunduruğu altına girmesi lbmıdı. Halbuki tam aksine 
boyundunıkların beşi onu birden Çlnln enseelne çökmüştür. 

E~er atılan mücadele bir milletler hürri1etl hayratını 
taşısa) dı, o zaman belki işin su götürür tarafı olurdu. Fakat 
bugün lnglllz hA.kimlyetl altında bulunanlara: "Sbl artık 
bl:a sömürecetb !" diyenler uzandıkları 7erlerde lllA.hla k&rp
lanacaklarına şüphe yoktur. 

)lüstemlekecllik bir sanattır. Bunu bir Ja.im&cılık tek· 
llnde görüp düşilnenler, bu safletten yumnık ve tekme ile a.. 
7aB1rar. llAKKl SU.HA GEZGiN 



~ s P-... "ö--ii" ..... i Dün durmadan yağan 
L--~-~-~!..~~!..~.~L.J yağmura rağmen 
Me tepler arasındaki maçlar 
8,lerıcı evvel birif~M~_az.etecisinin 

ib(BI. f!>(JJ)~ SEYAHATi... yapıldı 
-18 - Şeref stadında: 1 kim bir oyun ?YDadı v~ iki. _gol 

Kraliçenin sarayı-
• ntarak d~\TC)"l 2-0 galıb bıtır -

DW.ı ı;avnmn ya.gm~r1u olma- di. 
sına r~ncn mek::eblıle: ara - lkinci devrodc Haydnrpa~:ıh . 
mdaki f~t~l . musabakalanna !arın attığı bir l!Ole ımu.knbil ls· 

deva::ı ~cdi.lmı~r. Şeref sUı.~n- tanbul liseliler de bir gol atlı • 
da gu~un. 1!k.'c S?n mUsa~aı:~ lar ve müsabaka 4.-1 Baydarna bir ziyaret nı Bognzıçı ıl Tıc:tret lısclcrı paş-anm gnlibiy{lti!e bitti. 
}ııpmışlardır. Cezatandırıf an 

Londrada alman 'VCT!Jıler 
IA>ndrnda. bir a.damm baha.sın.. 

dan kalan akçeden bile ~ifade on 
beş resim clındıktan başka a.t 
ve araba ve ~qak, pencere ve cv
Jerde bulunan köpekler.den bile 
verigi alınır. Bir rı.rnba.sı olan -
dan yirmi kurw;? .alnıı:rsa iki ve 
üç arabası olruıdan bchcrinc 
kırkar ve daha ziyade olursa a.. 
raba ba.§ma ellişer, :ıltmı§a.r lnı. 
ruş almır. Sokakta yanan kan
dil için, >CDcer-0 ve so"kalt sU
pürtmck '.\"0 füğmı temizlemek, 
.jca]dırnn '\e su yolu tmnir e;le. 
mck, kilise vo inınretlerlc flkn
t'aha.nô, lıasta.nedcki fakirlerin 
ll~çlıın için başka buş1ra \.-"el"gi 
alm.Ir. EVlcrini mgorta.yn r.ızı 
.için d.., fı l' ten TeSİm mlmdI
ğmı gördüm. Vclhıısıl Lont1m a
halisi teneffüs ettikleri havadan 
ha: a. her '.>ye 'VCI"gi tVerlym1Iı.T. 
Bu ahaliden lst:anfuılu önnc
m!ş ve yeni gdlnılşlcr Gn.1atafüı. 
biiyük kfı.gir binale.rda. hulunan 
'b:r çok penccre'leri ve bir çok u.. 

ve köpekleri ördükleri ;-.•a-
t lıayretlerinden parmakları 

.-;ğiz1.armdD. .ılaılmlı. Bunlar 'bu 
ikadaT pencereye, at, :u...~k :ve kö
peklere vm-gi verdikleri rhalde 
no kadar ticaretleri vardır, .na
sıl ~ nda.nilardır dedikleri. 
tJ1i t.stanbulaa iken <hlymuştum. 
Bu defa. Londrayı gürünce i§fn 
:iç yüzünü ıan1e.dmı. 

Fakat Londradn. bh- yere tL 
mek istendiı-:1 vrıJrlt yrJnız de
mir yollaı:md:ı bulunan vapura
rabası ticretin8.en başka aidat 
yalrt.ur. Şehrin -k..-ı.pıları .mlo ol-

- lnw:llITTııdan emen demir yolun 
başından ara.baya binen istediği 

ere 'gider \'Q kimse: 
- Nereden gelip nereye gidi. 

omun .• aem z.. 
Tnlmz bindigi nr.ıı.banm ücre. 

tini verir ve posta nr:ı.b:ılnn üç 
nevidir. Biri kira ve .zenginle. 
re, diğEri arta llııilli btllunanla
ra, 1.içilncüsü .de n6i ;Yolculara 
mahsustur. Fiyatıan da ona gö. 
ro ~onm.U§tur. Ba arahıla.rm 
nefaset ve zarafetlerini gören.. 
!erin ve lstanbulda. xesnüni gö. 
:reıılerin maıomuaur. Tekrar 
tm:ifiııi yn,PmIYonmı. 

Knıliçe «aTtıyını 'Ziyaret 
Bir g11n ;.J;iT ~ alı.bap ikinci 

nevi ar.ıbalara. bmip gezmeğe 
çıktık. Arbalnrm çolc sUrntle 
yUr{imelerindmı çıkan bir gürill
tnden başka ses duymuyorouk. 
lnsan gidiyor mu, duruyor .mu 
belli olmuyordu. Londradan u
za.ltkıştıkça evler seyrekleştiği 
5çin ~miii anladık. .. ol, iki 
tarafmda. agağlar cllkı1miş zarif 
yoldu. Kraliçe sarayına. gidiyor. 
duk. Sa!:aw yıiklnşırken bahse.. 
ler ıbaşlar, amlzndclcrin taBar w 

.rufunda bulunan es1ti usUl sa
raylar gözüküyor, ki bunların 
mlısli görillınemiştir. Londrnda 
:rençber ve çoban malrulelerine 
ımalısus olan k6ylcrln evleri b ile 
ikBgir ve o derece1erlle zarm.ir, 
Uzaktan görcnler~ilzcraya malı 
sus earay zanneder. Az bir :ınüd 
det eonra sara.ya. muvasalat et.. 
tik Etrafına srrasilc kalm, bü.. 
:.1ltk el;"B.Çlar dfldhniş, sarayın 
dört taraf mda nefis bir ~"Ol gö
l.1ll.1mektedir. Saray, 'kale res -

e kl'trıkndim metin ve cesim 
bir UmdD", ki tmif '\"C tavsifi 
imkSnsızdtr. 

Evvela. saray içindeki kı1isc. 
ye girip etrafı seyrettik. Vakıa 
lsta.tibulda ve diğer memleket -
lerdeld bazı 1dliselere girmiş i . 
sem bu -resimde ve 'bu zara
fet ve metanette görmedim. Ki. 
liscrlln 1'Uttin camları t ürlil tür. 
lü renklerle boyalı ve her bir 
cnm gayet sn.na.tkfi.rnnc resim -
lcrle süslenmiştir. Kilisenin et
lllf md:ı. on dört kanape vnrdll", 
ki :her biri birer zata. mahsus. 
tur. IHattA Lui Fillp'in kannpcsi 
bile '\ıı.rdır. zerind armnsı ds 

sinde al.drldaı:ı bir çift büyük 
topu ördiim k i. üzeri .nltm ·ve 
gümUştcn itdcnmi ve nrabası 
ud v.c sandal .ağacından imal o. 
lun.muştur. Pek zarif bir seydir, 
ancak Avrupalıların yaptığı top 
lamı yn.nmd:ı <'OCuk oytll'o.Cağı 
gı"'bi kaldığı görülüyor. 

Kraliçe ccnaularınm resmi zj_ 
yaf etler VOl'diği büyük bir ye
mek odası 1·ardır, ki ortn yed. 
ne gayet cesim bir sofra 1wn. 
muştur. Rraliçoni:Q, zevcile kar. 
şı kal'tJıyn otumıaeı için z:::.tlao
am mnh s guy t a~ ve 1-Jy -
metli ilci 'Ua s:mdaly:ı -va:rdır. 
Sofranıu iki tru ına konmuş -
tur. l:-0.mokt.e bir liı.kırfü et:nıek 
ıazım goliliği \"akit saraym ~"a
yet ıreniş olması yüzünden i.az
laca. ~ö-ımı.ak lfı.znnfür . .Bu da 
ôavctliler mıı.smda y:ikışıksız 
~Y oldu~"Uild 'lnıstl-'ile krali -
~ 6.y.c yül k e61e 'liiktraı 
etmesi mc:ı:ı:ı.slın 1ıilfrfr bulundu. 
ğundan 'n.purlnrda kulh:uıılan 
bantlar gibi mnrpuç şeklinde 
bir boru icat olunmu6tur. 

Bonmun bir ucu krnlit;mıin 
smıdal;Yaana merbırt:tur, abUr 
.ucu da .zevcinin :Bandaly;aöım. 
llıaliçe zi:vafctlcrde bıı bom ile 
konuşurmu.:;:. Bu sofuı, ziyafet. 
lcrdc bütün vükela ve .meclis a
zasını etrafına al;ıcak derece(le 
bilyiilttür. 

Snroym ofüı.lnrı dn ibıribirin
dcn nefistJr. tçlcrindeki 1rnnnpe 
ı:ra:ndaly:ı we mefrtlfiat bizim ~ör 
.düğümüz şe.yleıı::lc kıyas .edile. 
mcz. Birer birer .tnriflerini ~a.. 
pacak olsak bu {l~tn:uxı.em 

adar bfr diğer 1dta,ba. sığmaz 
ve beşer havsal:ısı Jllyıkile -tnv
.affine nniktcdir ohmıaz. 

Sarayın etra.fmdı:ıki .gayet 
süslü orman ve bahceler"içlerin
tle tü.rlU türlü çi<'cltler ve ağaç.. 

, tf.r çok zarif 11.nvuzlar var. 
dır ~ 'ta.tifi imk1mstzaır ve bu 
bMıı:enin etrafını do~ , se-
kiz on te mUtemkkıftır.. 

(Da114 var) 

BOCAYjÇl - TiCARET 3·0 f b l J 
Hakem Nccdcwt G"1Aınin ida - ut O cu ar 

re~inde o~ı'lllan <0yunn. Bo#nz.iç ı' Beden T erbiyesi ls-trı.nJ>al 
iller soldan yaı>tikları sen. bir (;C$i ba~'kanlığ1ndnn: 
r:ücurola ba.-;lı.ıdrlu.r. A~ğtda atllaq, soy adları, 

J ıahn ilk dakikalarda. lıfıkimi. 
vcti cllcrinc .a.lara.k Ticaret ka- klüpleri ve bölge sicil .ı;ayıları 
fosini sıkıştır:ırorla.r<lı. 15 inci ya.dlı b ulunan iclmaneılara işti. 
dakika.da soldan _yaptrklaı-ı gil - rak ettikleri müsabakalardaki sui 
zel bir hücumda 'Niyn:clnin ayn- hareketlerinden dolayı hizaların. 
-ğıyl.ı. ilk ccıllcrini 'kazandılar. da ;;azılı müddetler için genel 

Da:kikcilar i1erıeailiçc oyuna 
Boğazi~Ulor da:hn ~yaae 'hakim direktarlüğümlli: tarafın6nn mü. 
ola~: f':ıka.t Tictrrct Jmlccsi - 6abaka boykotu cer.alan verilmiş 
niıı güzel kurtar .,1 rı &ğoziçi ti:-. 
mulıa.ciml ~ fazla. ITT>l ~-ap · tüplerin ve hakemlerin bu 
mn.l:u:ma. maııı .olu}l>rdu. ~.:ı .futbolcuları cc!:a ınUddcti 'i!fına~ 

l\Iaç hu §Ckilde devam 'lNCl' - •• • . • 
ken 25 inci ae.1.ihula. ,yine Niya- / mıusaba1camra ıştmık cttırmemc -
zi vamtasivlc ikinci aayılarını lcri ılüzumu tebliğ olunur. 
yapan Boğe.ziÇlilcr birinci dev - Bct\lktaı :«lüDünôen 50 Hakkı 
re}i 2..:o gnllb b!tirdi}er. ~ete~; ı:ııı.S.1'940 't:arlhind~n iti. 

;tkinci rlc.vred bır go'l <laha .. 
- ·-•c~ı.. olan Bof!a bar:cn 2 C~'. Beyosluspor k1u. yapmaga JllUnu,s.ıı,u. D • , • 

zicliler müsa.bakaJ.'1 Z.0 -kazan - bilndcn l:S6S Kogo IfonüıUıs 
dıla:r. 27 .. %-1940 tarlhinôen itibar.en '2 

Bu stadcla. günün ikinci ınii - ay. 
sab~ı 'Vefa ile 'Srulat mCkto- · ah ,,_ ı 
bi arasmaa )"Uptla~. 'Fa.kn't bulun~lar; ve u: at nuu~ ıır-
'88.tlat mektebi Uiknnt sahaya dır. 
cµ'kmadığınllan Vcialflnr htik • ------------

Qnell ~fu addcfüldilcr. 1 ~ f . .aı ·t\~ ~ 
Tahsim stadında: _: -•- ~...lı..: ~ 
HA"YR!YE- PERTEVN!YAL3.1 

Dün Taksim stndtr.da. <1n mek 
1:eplilcr rmı.çlarmıı. devam ooildi. 
Bn staôdtı. günün ilk m.ı.qmı 
.Ha:yriye ile .Pcrtovniyul iise1ctri 
.aramn.da oynandı • 

M.Usaba.kanm ilk dovrogi lter 
iki .tı:ı.ra.fin .khl! ılıklı ~bklru:ı 
'birer sayı ile ~rabcro netlee -
lendi 

İkinci devre dnlıa. üstün bir 
oyun 'tuttumn Hnyn~Uler -a.rtktı 
m'imva i~i go1 a a. etu~ cn.
Jıadun U-1 gnlib Qlktılar. 
HA~"'DA:IW AŞA.lBT. r,;sn;t~l 

Bu stadd:ı ikinci mil b 
Ha~ı:lal;pll;ia. il Jstanbll.1 Jisesi 
arasında. oynandı. Hakem Ah -
met Adem. 

llk devre Hayda.rpaBa c<>k hn-

17-.3..940 Pa zar 

•• ogDn SAKARYA t İDe~D~tnÖD•• 
CllDDICN Gö:KUU:CEK iJ'I:VKALAI J.: nu; PROGRAM -

12,30 Program :\-C mıemloltct saat 
o.yarı, 12,35 AJ;uıs vıı ıncteoı-oloJl 1h:ı

bcrlerl, 12,50 MIWk: Ankara Raı:ly.o. 
au RUıue ses \"C ı:z heyeti, tl'laro e. 
.den: 'lJcsut C~nıll, 'l3,:ıO • 14 Mllzllt: 
«.UJ:Uk orlı:ı::ıt:nt.'"18 ~ruTt v nnmı 

lekd ıuat ny;m, Jl. Wz t.; ;llmjyo 
Caz Orke.Etr~. l8,S'> Çocuk sa:u.J, 
ıs.ım Serbest saat 10, \O ~ 
sa.et nyarı, nje.nıs ve ın t orolojl hn _ 
berlcrl, lll,3.D .1ı1il~~ ç ... : nu -
şen mun, '\'ec:Uı ' ncacıt .Ere";", .1zJ: t. 
Un ôktc. ı - Okuyan: N.ccml JUza 
Alıısl-:aı;ı, Semahat Ör.dcnscs, 20,ll> 
KoııU§ma ı'{T.uthtcn ııay!ııh:r), 20,t:O 
U llzik: Fa.sll iıeyeU, 21;1~ Mll%1k: 0-
dn ınUzıgi: 21.~ :.Mllzik: '.Melodiler 
(I'l,) 22.ııs .lııleıııleket saat ayan, a -
Jans haberleri. ziraat, esham, t all\1., 
ta.t, kambiyo, nukut borsası (fiyatı 

22,80 A jans spor ııervisf, 22,40 MU -
ıtk: Cuband (Pl.) '23,25 - 23;80 Ytı.. 
rm!d p~ ve knp!UU§. btanbllh1a 1lk dda "° menbıdıı ~ 

ART L MERCAN 
·pençesinde:: ADASI 

llerlüıeıln gürmek lAtlyecefl S büşUk 1'nııvıD: ;sttilıJ.ı 

he~ mc.raklı blr mm mMi OAB!N 

1 J BDIDI • JimEN CJllllI.E OBG 
UUGBE tarafmdıın 1.arafmllan 

l 

'T-iyatro ve sinemalar 
~EBlR 'rtYATBOSU 
Tepe~ dnını Ua&mt: 

G!lndllz 15,30 dıı G 
.A.t§am 20,ao dıı 
O K O 1 • • 

" fi. • 
Komedi lmmı: Gllndllz lG,SO dı\, ıı.k. 
şam "ml,30 ~a Herkes Kf!ftt!l y C!indo 

--0--

'j' ': '' .. i ":' ı.ıııı..ı : ~ ,il\ ' , •. 'nııı'~lll 
: .: , ,.! ..... ·ı .. :1 ı ıı , • ıır• · ı ıt. . ı ı;~1ı~urn., ~mi-• 

ugün TAK Sl M sinemasında 
HALX OJ'EBEtt 

PB%ar mat.ine 4 de 
0oce D da 

r~ qJerct 3 't)Cl"ı1e 
l.'mıus Be1 lhuınnı.m 

Zozo .ntı.azıaala POLTAVA 1 MUHAREBESİ 
( DELi PEfftO'nun SONU) 

Y.ORKÇE SCZLC 
ttn:ınanı ın<ı~aa.ı muluı.rcbclerl - En ö~eUiJcniı: &all>~ 

- S00,000 ki inin f "ltiraklle ç~n:llm hariknl:ı.r fllnıt. 

-0--

ALEMDAR Sinema•ı 
1 - ·şehvet urbam 
2 - Miki Mav.s 

un - B.1zen1n PAZ<lr kazamndan 
lll!!rtmı nllfwı tc:zk<!r~lc aslterllk 
~ı znyl cıtUm. Tcnlstul çık.ara

- cnğmıdan Mltlm:ıtn bllknıtı yOkl1Jt", 
hı.ar Gcml ;Jcö 1hulo Mu'hılrımn 

lfiDll!il ıkıgUnkli ut1ıar: ıı,30-2-4.ıo~""° ' "" s da ~lll!8 oj:ln Muat&fa :Dede~ 1f317:ı1) 

.. . . . ... .... . ·,.. . .,. . . 

n O UN 

MELEK 
Amerika ve Avrupada 5,ooo,ooo nüsha basılan, 
dedikodusu bütün dünyayJ saran bir romanın filmi 

HATA Rosalind Russel 
Roberf Donat 

mCYcuttur. H:ırlknlll.M lırJooa.nlı •rn nıUat.cana !bir mcvru olan lıu f ilm alncrnııcılıJm bfr f!llıetl<l:rld.lr. Fllmo lUlTe dbnı.lc 

mıe~=-d~,J:1~~-t METRO JURNAL: En son harp ve dünya havadisleri 
:uıtika. ııil!hla.rı gördük. Billıu.. Bur un s aat 11 do tenzilltlJ maUne 

tngtttere devJetin1n Hindis- r;••••••••••••••••••••••• ... m•••••••••• tan tan:ıfmtfa olnn muharebe - -oı 



16 Mart ı 
1 "'-....... 

'~ .. '.. ---9>-o----
b- Ul~r için dün hazin 

~ ... ,~r ıhtifal yapıldı 
~~l)•.rı lhtıtaıı dün ............. ""'· ı... .• ~ Ya lın dan bahseden blr nutuk söyle-

b,.Jt~~ pı tştır. miş, onu Halkcvlcri ve Pa rti 
.... ~~iç fak dav~Uiler namına Ekrem Tur'un \'e gcnç
~t ~ elcsınden lik nnmma ünh•crsftcdcn Osma-
~~ gl~~Jlı:" nm heyecanlı sözleri takip e t-

tSı b~r ~~bler ta~ m::~a.rda.n sonra bando mı. 
~ ~· &akcrı 8.8lter, zıka matem havasını çalarak a
~~ \·e Uk ornıan ziz şehitlerin hatırasını taziz ı· 
~ tıı.14~~lştj~~~ çln bir dakika süküt edilmiş. 
kt~ liaı<tk Ni- arkıı.sından bir bölük asker ha

··~l'kt!ı atıu, Eytıb vaya ü~ defa ateş etmiştir. l\1e-
™~!t_~IUd~~l~~~dan- rasimdc hazır bulunan ask~i 
,,·"ll' ·o.ııılllde"'" Ugu nıü. mektcb ve kıtalarla, sivil mek. 
~ ~- hazır bu. teb talebelerinin geçit re!tmin . 

. ""'ll den sonra merasim nihnyelc er-
~~ .. ~~ 15 te as- miştir. 
~l§tı gı İstiklal Merasimden sonra davetlilere 
~ a beı~llk ola - EvUb Halk Partisinde çav ve-

~ 
~lJ llldaıı 1! Y_e umu- rilmiş, g-cce de Eyüb Halkevin-

b 11 lzlı h~~ha Av. de, şclıit!erimlzin hatırasını yad 
ij~i rtasm. İçin musahabeler yapılmıştır. 

1/M~hafızlar» yeni Romen 
,J!~ıne iltihak ettiler 

~Nı.. ı\_) - 1L 
ltt ·.q tdildltin '"°tnanya Başveklı.lct dairesinden verilen 
~ k~~da e gôre C8kl Demir muhafızlardan mUrek
~ """l'o!•\lı:ı ıı dUn aabah Başvekalete tevdi edilen beyan
~ bıııllııa Yenı ve da.ha kuvvetli bir Roma.nyanm mllesscs 

~. ta. .... -n dCJnir muhnfular hareketinln eski şeflerin
~··ı 

' J c Kraırn cınrlne , Amade bulunduklıırı bildi-

~ ~ebı 
~·;:" cl.~rtlatbuat mtlmeeslllerlne beyanatta bulunan 
•tır htrıcı ıtıuhaftilarm yeni siyas! rejlme illlhaklan. 
~n,' ~btıdik~iYa.!ethıde bir değişiklik husule getlnniyl'.cc-

11 '-...~, hattt halde demir muhnfızlar devlet hiı:metinde 
1~1 t tııebua bile acçilemlyccekle"lir. . 

·~1.~.,.~omadaki temas:arı 
h:'~ lllah itıcide) J zakerelere başlamnıştır. Bu rnU
ı:~te (l fcllcrinde zakereler, bu lıaberlere göre, 

'>; 1'tlerg re, IOn bey. Berlinden von Ribentrop ile pa~ 
'llllı \'c bilhassa panın mümessili Orienlgo ara -
~it ı.ı A..,rupa . smda yapılmaktadır. 

lafha vazı. ALMANYA BlR CERMEN 
~, ihdas et.; SUl.HÜ DİKTE ETMEK 

' • ?-.111 IIULYASil\~A! 
t" lolini ve Pa Londra. 16 ( A. A.) - DcyU 

ı.'ı'ttııp 01ii!ttıeltr • Telegı-af ı:mzıet.esinin diploma • 
'<:i b; "daıq .mu: tik muharriri bu sabahki maka· 
, <r tesir \'azıfesı lesinde divor ki: 

lttııın bıraka. "Vels'in Romadan. Almanya 
~l ~r tarafından bir tavassut veya 

1 "~ııt4 p \'e •ulh ıne müzakerat neticesinde kabul e-
~ .• ~ih l'lluhari 1 . • dilecek sulh şartları hakkında 
· '4tc:ıı tl~rini l . P eı:n malitmat alacak olması ihtimal 

\ 1ııı~ cı ''.ılb Yıce bıl. dahilindedir. Müttefikler muva
tt~~ ~ te§cbbüs. fakat ettikleri thkdirde sulhün 
tıı. "a.ıiy ırıda bir hU. tesi~i mümkün olduğu, fakat! 

•tdc h ette old >:. a.ksı takdirde Alman askerı 
eyan cd'l u6 u kuvvetinin müttefikleri ezmesi 

;-.~ (.\ 
1 ınek . muhakkak bulundu~u zannını 

.... ~oı-. • ı\ ) tıvaııdınnağa çalı5ma1t nazi te -N ~ · - Dcyli lakkilerine uy<!tlndur. Esasen, 
ltı Ieııttd Ribcntropun Romada izahına 

•· ~t!Uı U c Alman rah~tığı nokta söylendiğine gö. 
.""th taa taret ve re, Almmwanm nğustostrı bir 
~C!ı>heıs~ et.ıno.. Cermen ımlhü dikte edecek ka· 
-al'l lı~ e gen4' dar tahribkfır bir taarruza ya • 

1~ b~ııı:ıı~ı:"~ıldıC'lna kmda geçe<'.cf!i iddiasıdır ... 
~ t s ti olan lr, Ay. Muharrir, buna mukabil Vel
aı~~ lttı:ı.ııer \'kanaate sin Pariste ve Lol"rirada 1?örüş
"l~)Q bıl'alt eıs Uze. t~ifü devlet adnmlarının mUtte. 
~ e. lıı l>ar~ak nıak. fıklcr tarnfmdan ''sulh il dikte 
~~agllıda ı;.e Lon. edecek vazivete ~elinccve ka -

"' ~.i.~r lıa"a giltere dar., mücadele etmek hususım -
ı ;.~ · llknılan da karar \'Crilmiıı olduihına Vel-
~' ~~ lt.aı si kat'i surette ikna ettiklerini 
~'lltt ıı ııuııı Ya bil. tebarüz e ttiriyor. 

IQ ı.. ~rec~artlan Devli Te1e~afın muharriri 
~la.:..""' '"asın · Al- makalesine §öyle devam etme..k
~~ ~tııa da ınu. tedir: 
'<t ktblllc to."aısut- "Övle zannedivorum kl, Vels \. r::~ı~r.:_ hazır ol. Londradan avrılrrken bu kara . 

., l'~ ı~!)ı;'llltn nn kuvvetli tesiri altında bu-
~'' ~~atı a ~"alnJ2 lunuvordu. Binaenalevlı halen 
._~ ~a:~ ~ edil • tıı.va..cısut ter:ebbUslerile neticelpr 

• tı.~tler ç n Ser. elde etmek ihtimalini nek zavtf 
ar~ "ita l!:ırf'""1u a-··rn \r 1 · l" 1 · b...~~ &ulhtı l""ll. .o vorum. e a. şımcıı. a.rı amıo 

ı..~~lll ıat.tııe • Avru. bulunmalıdır ki, mtittı-.fikler 
~ ~ tt trı~cuı:ntuı.ı ol- hanf?i Alınnn sahsivetlerile mu. 

~" tılt!:~e \'~etine za.kerc epecekl<>rinden zivade 
ı~... ""( llerı e ikna ;sliJıqnline nzmettfklcri 12a.rtıar -

\.. ~~ SUrUJ. l a "ıal(aıfarörrln.r ... 
~·" '"~~ 1\ ·soLtNt ıı~E GÖRUSTtl 
~ r_\r():n_ t ~UL R<>ma., J6 (A.A.) - Sumner 
)~· 4.J Veıs sa.at 19.10 dn Veno1ik sa· 

~ti b11,balicf: Veıs bu l'ayu:Jdnn ayrılmıştır. Clyauo 
..,~ ~~Je nazırı. "Ve Aml'rika ol~isi de hazır ol· 
~~~"'il • Su~dır, du~n hnlrlo Duce ile yantıl{ı 

A ~~t (lir h~~· er Veıs muın.1rn.t hlr snnt 10 dakika 
'IJ>,,_>t. ti~ 1 suret~ surmtı~tur. 
1~ f1ı_~Uzf~A.LIK ---------· 

~t·~'J;,.~.) :.~RE:r..ER Bursa Vaıı·sı· 
~~ '~~ltıa '1atıkan 
~\~~ıı11:~~~ ha: şehrimizde 
~~"adan~llda, Pana. 
~ ~I • a, \'~ 'll.w Po. 

'Sa ıvıorav-
81lıa ist· ! .. :__.. ı. 
'\iol.ll ı:nu .. 

Bursa Vallsl Refik 'Koraltan 
Dahiliye Veklllyle vtH\yet iş . 
ler:inl görl\şmek Uzere dUn ak
şam şehrlmiı• ~elmlsUr~ 

T ekirdağında 
cınayet 

Tekirdağ (Hususi) - Bu hafta, 
Tekirdağ merkezine bağlı (Köse· 
ilyas) ile Gazioğlu) kö}·leri arasın· 
daki yol üstünde ve deniz kenarın· 
da köylüler tarafından bir ceset 
görülerek milddeiumumiliğe haber 
verilmiştir. 

Adliye ve zabıtadan müteşekkil 
bir heyet derhal cesedin bulundu 
ğu mahalle giderek tahldkatını 
yapmış, ce...c:eclin ihbar gününeen 
birkaç gün evvel meçhfil ~hıslar 
tarafından kesici bir ~Jetle birka\ 
;rerinden delinm$ suretile öldü· 
rüldüğü neticesine varılmıştır. 

Hüviyetini tayine yanyacak hiç 
bir ipu'cu mevcut olmadığrr.dan, ce 
'3et civardaki bütün köylülere gös· 
terilmi~!'..e de kime ait olduğunu an 
iamak mümkün olamamıştır. Bil f'i· 
hare bu rneçhül ceset Tekirdağı· 
na getirilmış, burada da bütün hal 
ka iki üç gün ~hir olunmuş, fakat 
ce...-.et sahibini tanıyan bir kimse 
çıkmanu~tır. Nihayet ceset tefes· 
~Wı etmeğe başladığından adliye· 
nin müsaadesiyle belediye tarafın· 
dan de!nolurunuştur. 

Cesede ait elbise ve çamaşırlara 
göte bunun muhacir ve çoban ol 
duğu, Silivri veya Ereğli tarafla· 
nndan Tekirda~na gelmekte bu· 
lunduğu tahmin olurunaktadn. 

Adliye ve zabıta; Tekirdağmda 
büyük bir heyecan uyandıran bu 
esrarengiz cinayeti meydana çıkar
mağa çalışmaktadırlar. 

Cesedin fo~raflan bütün müd· 
deiumumilere ve 1.abıta teşkil~tına 
gönderilmiştir. 

Adanahların bayramı 
Adana, 16 (A.A.) - AtatUr. 

kün Adanaya ilk gelişlerine tcsa. 
düf eden on beş Mart gününü A. 
dana balkevi gençleri dün büyük 
bir törenle kutlularnıgtır. 

Gen;lik saat 16 da halkcvi ö.. 
nünde toplanmıı ve oradan önle. 
rinde bando olduğu halde Ebedi 
Şefin Adanada ikamet ettiği· ev 
olan Ticaret binasına gitmi~cr 
ve heyecanlı hitabelerde bulun. 
muşlii, binaya bu uriht htdiıeyi 
tesbit eden levhalar nsmı§lardrr. 
Müteakıben Atatürk parkında 

aynı surette içten tezahüratta bu. 
lunmuş1ardır. 

(iecc halkevinde tertip edilen 
bir top1antıda da Atatürke ait ha. 
tıralara ya~at:ın bir film gösteril. 
miştir. 

~ ngı terenin Belgrat elçisi 
Belg1at, 16 (A.A.) - lngilte· 

renin Belgrad şefin Campbell, 
dün sabah Zagrebe gelmiştir. Se· 
fir istasyonda lngilterenin Zagreb 
konsolosu ve konsolosluk memur· 
' :ın tarafından karşılaruru~tır. 

Sefir Belgrada gitmek üzere pa· 
-:ar günü Zağrehten hareket c~c
cektir. 

Fransız amirah 
Muren dün Başvekil 
tarafından kabul 

, olundu 
Ankara, 16 ( A. A.) - Fr..n

P.IZ şehirlerinin pasif korunma 
tc>.rtibatmı hazırlarruş olan kontr 
amirul Mourcn Başvekil Dr. 
r..efik Saydam'ın daveti üzerine 
bu sn.balı şehrimize gelmiş ve 
ö.YJcden sonra Başvekil tarafın· 
d~ kabul edilmiştir. 

Amiral Mouren bir mtiddet 
ı:;ehrimizdc kalacak ve n:ıUtea
kibc.:ı lstıı.nbul ve Izmirc gide. 
rck t.etkikatta. bulunduktan son
ra bu şehirlerimizin pasif mil -
dafaasma aid raporunu Başvc
ld!o verecektir. 

Entresan bir cer
rahi tecrübe 

Moakova, 16 (A.A..) - Bir ki. 
linikte çok enteresan cerrahı bir 
tecrübe yapılı:nı§tır. Bir köpeğin 
bir bacağı kalçadan kesilmiştir. 
Ameliyat bir saat 45 dakika sür. 
mil~tür. Kemikler, sinirler ve da. 
marlar tamamen kesildikten son. 
ra yeniden yerlerine konulmu~ 
ve damar dikilmiştir. Ameliyat. 
tan sonra a1çıya konulan bacak 
sıcaklığını muhafaza etmişse de 
hiısis ve hareketsiz kalmıştır. 
His ve hareket dört hafta sonra 
tekrar teessüs ctmiı ve iki ay 
sonra köpek yürümü~tür. 

17 MART 1tıe 

1 Harp kabinesi 
Lonch&, 16 (A.A.) - Londrada ~ğreniJdi. 

ğine göre, B. Daladye pek yakında Fransa ka. 
binttinde bazı tadilat yapacaktır. Bu mlinase. 
betle hariciye nezaretini terkederek kend.iıinde 
yalnu baıvekUet ve milli müdafaayı bırakacak 
ve başkaca b~ş veya altı nazırdan mürekkep bir 
harp kabinesi kuracaktır . 

Ne,ryork, lG (A.A.) - Müttefildcnn, en 

son aiatem aakert Amerikan tayyareleri utın 
almaları için bir müddettir Nevyorkta yaptık. 
lan mjj.ıaketcler dün inkrtaa uğramı,tır. 

Öyle zannediliyor ki, buna sebep, Avrupa 
muharip devletlerine tayyare aatışı meselesi 
hakkında tahkikat yapılmak için mebusan mec. 
lisinin verdiği karardır. 

Tahkikat önümüzdeki hafta ba~lıyacaktır . 

Türkiye - Rusya 
Amıterda.a>, 16 (A.A.) ''Saat ıu - Reuter: Mus.olini iı.e claha kat'i t eminat istemiştir. İ~te 

Almanyanm Romanya ile Rusya arasında ade. 
mi tecavüz pnktının imzasını temine çalııması. 
nın sebebi budur. 

B. Hitlerin Stalinle Musoiini'yi uıakla§tırmak 
için ı•yretlerini arttıra.:ağına intifar edilmek. 
tedir. Zira böyle bir uzlayma Nazilerin D<>ğu 
• Cenup Avrupasındaki planlarının tahakkııku. 
nu kolaylaştıracaktır. 

Hitler, Türkiye ile Sovretler arasında :ık. 
tcdilecek bir ade:ni t ~cavüz paktinin başkaca 
ehemmiyeti olacağı, zira böyle bir paktın Türk 
• Fransız • fo giliz i:t ifak•n;t kar~ı bir terazi va. 
zifoı;i göreceği fik rindeC:ir. 

Bu hususta, pek yakında Berline gidcc~k 
olan Almanyanın Moskova büyiik clçiı;ine tııli • 
mat verilecektir. 

Berlinde iyi malumat alan bitaraf mahfil. 
lerde ıöylendiğine göre, Hitler Rusyanın } akırı. 
da Romanya ve Türkiye ile ademi tecn·;üı: 
pakttan iını:alıyac.ağmı ummaktadır. 

Nari mahfillerinde, Sovyct ve Romen hü. 
kfunetlcri aruındaki görütmelcrin çek ilerle. 
diği bildirilmekte ve fakat Sovyetler birliği ile 
Türkiye araıındald &örüımelcrin ilk !3fhadan 
dıp.rı çıkmadıtı teslim edilmektedir. 

RDııı :-n • T ürk l\lG:la,ebet leri 
LonclrJt, 16 (A.A.) - Londradaki Romen 

mahfilleri umumiyetle iyi malfım;ıt almaktadır. 
Bu mahfillerC:e ıııurası kaydedilme!ttcdir ki, Ro. 
manya politikası münhasıra.'1 bir Orta Avrupa 
politika"' değildir. Bu politika Romanyanın 
menfaatlerini Karadeniz ve Akdeniıde ıeyrise. 
fain serbestliği ile telif eden bir politikadır. Her. 
halde Romanyanın menfaatleri Balkan milletle. 
rinin menfaatlerine dayanmaktadır ve bilhasu. 
Rorr.anyanın Türkiye ile münasebetleri hiç bir 
raman şimdiki kadar samimi ve dostane o.lma. 
ı:nııtır. 

Şimdi beyan ediliyor ld, B. Fon Ribbent. 
rop son Roma görUımcleri esnasında Duçeye 
Almanya ile Rueyanın Romen topraklarını ga.. 
ranti etmeye lmtde olduklannı bildirmiı. B. 

Bir Alman 
propagandası 

(Ba.'J tara/t 1 \ncide) 
hükiimeti tanımadıjını reımen i. 
li.n ettikten aonra bu defa bu ka. 
l'U'Dldan vaqeçnMsİ ve FinJan. 
diyımın meıru hükUmeti ile aulh 
aktetmeıi Moıkova hükumetinin 
kendi kendine aldıiı bi.r teıebbüs 
eteri olması ile bu teıebbüıiln 
Berlioden ıelınesi araıınC::. bü. 
yÜk fark vardır. 

Krzılorc!ur.un taarruza s~me
ıi ile beraber Rıtt - Fin hududu 
üzerinde Teı-İjQki ismimle bir na. 
hiye marke.zinde Finlandiya hü. 
kUıneti namına faaliyete ha.ılıyan 
Otto Kuı:sinen Komit<~"D azaım. 
dan olup 1918 senesinde Bolıevlk 
Finlandiya hükiiınetinin reİ•İ idi. 
Moakova bükumetin.i Finlandiya 
,üztt-ine harekette ıevk huıuıun. 
da bu adaman ffthaan büyük bir 
rol oynamı' olması ve kızılordu. 
nun taarTUbunUın birkaç gün ıon.. 
ra bütün Finlandiyanın kt%11 bir 
ihtilil ile aynldanarak Helainki 
hükumetini <2evireceğine inandır. 
nuı bulunması muhtemeldir. 
Moskova hükumeti Komitel"n'de 
mevki almış bir takım unsurların 
tahrikleri ile alc!anmıf, hntp ta,. 
ladıktan sonra FinlanJiyanın göa. 
terdiği l::ahramanca mukavernct. 
lcr ile ba taftri;derin bir iğfalden 
başka bir ıey olmaciığını anlarruı 
olabilir. Herhangi bir şekilde 

yanlıt blr harekette bulunan bir 
hükUınetin bir gün hatasını kendi 
karrr-ı ile tashih ettneıi acı bir 
tecrübe olaa da yine tal ii görül. 
ınek ~zımıelit', 

Halbuki Almanların iddia et. 
tikleri cibi bu tnshih krı-a.·ının 
tcşcblıifoü Ber:inde?n ~elince i~in 
rengi dcğiıir; çünkü bu takdirde 
Moıkovanın um;ı:ni siyaseti üze. 
rincle Berlinin icabtnda hakim bil' 
rol oyıuyııbileceği göıterilmit o. 
lur. Finlandiya işinde Moıkova 
hükumetine !U veya bu tarzda 
ıulh akteUirmeye muvaffak olan 
bir Almanya"nm icabında bu hü. 
lciımeti, mesela, Besarabya, yahut 
Kafkasya taraf mda h.:rp hore. 
ketleriuc de sevkettir1.fJil~ceği 
anJatılmıt olur! Hııkikaten bu. 
böyle midir? 

Y okıa Finlandiya ıulhundan 
r.onra Almanyanm Türkiyeyi in. 
giliz ve Franıız ittifakından ayı. 
racağı, yahut 'ayırmaya çahtaca. 
i• yo1undaki rivayetlerin de bu 
türlü bir n "ifuz danlı ile alakası 
mt var.dır? Acaba ı".foskova hüku. 
meti Alman ı:ropagandaımın bu 
.alttan alta böbürlmmclcrinc kar. 
şı ne diyecelttir? 

Almanlıırın garp cephesinde 
tecavüz veya müdafaa imkanla)"l. 
nı taır.amen Sovyctler birl:ğinden 
görecekleri yarc?ım vutlanna iı. 
ıimt ettirdikleri bövle bir sıı:-ada 
Moıkova üzerinde bÜ ,ekiltle nii. 
fuz ve tesir iddiaianna kalkıttrk. 
!an gözönüne getirilirse giriıtik. 
leri harpte - fam muhal - ya. 
nn muvaffak olduktan zaman• 
dünya:r• tah.Jdrüm balnmmdan 

. 
ısveç ve Norveçte . korku 
. Sto1Jıolm, 16 ( A. A.) - Finlandiya dahil olm&k üzere, Di

nıal memleketlerinin a.raJa.nncla teda!üt bir ittifak yapmak üzere 
a.1.-tedooekleri konferanam tarihi ya.kında ilin oluna.ca.ktır. Kon
feransın Osloda inikadı çok muhtemeldir. Finlindiya hariciye 
nazırı Tanner, Mtonbladct'e verdiği beyanatta demiştir ki: 

··- Bu tedafüt ittifa.km akdine hiçbir cihetten engel bulun. 
nıadığı mulıakka.ktır. tsveçle Norvec;in de milli mUdıı!aa ~b· 
büslol'ini kuvvetlendirmek üzere faa1iyctlerinl teksif ettiklerini 
nazarı itib:ı.ra almak ltızımclır.,, 

AJtonbladct, !sveçin harb tayyareleri adedini arttırdığını 
haber veriyor. .Ame>ikaya saatte 640 kilometre sUrat yapan 
144 tane Vultee tayyaresi sipariş edilmiştir. 

Harbin, Finlii.ndiyaya takriben 75 milyon lngiliz lirasına 
m~tJ olduğu, bÜgiln Stokholmdc hesab edilmiştir. 

Buglin ~~inlindlya ile laveç arasında yolcu vapurları sefer
leri ta.mamen ba.şlamı~til'. 

Lo3a.n.gelcs, 16 ( A. A.) -
Norveç hava ordusu bir Ameri· 
kıt firmasına, bir l:>uçuk mflyon 
dolar kıymetinde 24 bômbardr
man tayyare:si ve yedek aksam 
siparişi vermiştir. Sipariş mev. 
zuunu tcskil eden tayyareler sa
atte 400 kilometre yapabilecek 
deniz tayyareleridir. 

Lmulra, 16 ( A. A.) - Havas 
Ajansı bildiriyor: 

Deyli Teleg-ra.f gazetesinin 
Kopenhag muhabiri, şimal mem 
lcketleri arasm1.ln tedafüi bir· 
ittifakın akdi fikrini Almanla • 
nn arzularına uygun olarak 

tavsif ebnektedlr. Bu muhabi .. 
rln Berllndcn aldı~"? ha~rlerc 
göro. Alman hariciye nezareti, 
Ingiliz ablokaf!mı yarmak ve 
bu ablokaya karşı blr silah elde 
etmek maksadile, bu ittlf akm 
Alma.n himayesi altında yapıl -
masma. çalışmaktadır. Muhabir 
lsYec ve Norveç efkin umumi. 
yesinin büyük bir kısmı bu fik
re muarız bulunduğunu ve İ&o 
knndlnav siyasi mahfillerinde 
bu paktın do~adan öleceği 
tahmin edildiğini kaydetmekte
dir. 

Hitler, Avrupa bloku yapacak ! 
(Baş tarafı 1 focidc) Çekoslovakyanın Almanyada kal. 

navyada veya yakın prkta yeni masmı temin edecektir. 
bir·harbe girecek olun~a bir Bcr. İngiliz ablukasını yarmak ve 
lin • Moskova • Roma ccpheıi ona karşı elde bir silah bulundur. 
kunnak isteyen Almanların bu mak makaadiyle Alman diplo. 
plAnı suya düşmUş olacaktır. matik mahfilleri Almanyanın hi. 

Emin bir membadan öirenildi. mayesinde şimal memleketleri a. 
ğine göre, Almanlar, askeri bir rasında tedafüi bir ittifak akdine 
muvaffakıyet elde edemedikleri yardım etmektedirler. 
takdirde pek kuvvetli bir Avru. iyi haber alan mahfillerde söy. 
pa bloku vücuda getirmek sure. lendiğinc göre İsveç ve Norveç 
tivle diplomatik bir muvaffakıyet efkarıumumiyesinin büyük bir 
k~zanmak istemektedirler. Bu kısmı şimal memleketleri arasın. 
blok sayesinde elde edile::el: olan ela tedafüi bir ittifak akdine mu. 
karar&ız bir suıh Polonya ve arızdır. , 

'Joşkoorı, 1G ( A. A.) - Salahiyetli mahfeller, Sovyct n1at
buat.mm Fin • Rus hllJ'bi netice.:U hakkında.ki tefsirlerine istina
den Stallnin harici siyasetinin yeni bir safhaya girdi~i hükmU
nil vermektedirler . 

BunWlla beraber şu cihet de ilave edilmektedir: Bir ''Stalin 
sulhil" programı, bu siyasetin en hakim prensipi olmak mahi· 
yetini nıuhafaza etmektedir. Bu sulh programı, cenupta, cenubu 
şarkide garpte ve şimali garbide So\·yetlcr Birliği emniyetini 
muhafaza hususunıda Kremlinin hissettiği lüzumdan mülhemdir. 

Sovyet Rusya, Romanyadan istek· · 
lerne · bulunmıyacak 

nern, 16 (,\.A.) - tsvi~re. t lıudutlarında tashih istemek • 
ajansının Romadnn öğrendi - ten feragat eylemek niyetle • 
ğlne göre, hUkumet halen Der· rinde bulunduğunu bildirmiş -
linde bulunan Romen deloge. Ur. 
terine Rusyanın Romanya ile l\.opcnhag, 10 (A .. \.) - Ber. 
ıG senelik bir ademi teca'\"Uz linska Tldencle .gnzctcslnin 
pnktt nktetmck ve Macıı.ristn • Berlln muhabirine göre, Sov
nın da on sene için Romnnya yet Birliği, nomnnyadan istek· 
::.-~:~=!!•:!•!.!!w~a~~~~=~ş·~~~e~wı lerde bulunmamayı Almanya • 

cüretkarhlclarm1 1'lO dereceler de 
artbracaklan kolaylıkla tahmin 
olunabüfr. ASIM US 

ya lrnrşı tıı.nhhUt eylemiştir. 
Bu suretle Almanya, Roman -
yadan petrol almakta <te;am 
edecektJr. 



Kapalı zarfla münaJiasa ilanı 

Belediye Sular idaresinden : 
1daremlzce ııatm alı.:ıncıı.k muhtelif cins ve ebatta bronz musluk ve te. 

!crrilatı kapalı zarfla. mUnıı.kasaya konulmuştur. 
ı - Bu llJ için tanzim edilen ııartnamc idaremiz. levazım .ııervimndcn 

parasız olarak nlmablllr. Ve nUmunclcr nym scniste görülebilir. 

Leylaklar ... 
2 - Tcı.llpler şartnameye göre h:ızırltyacakları kapalı zarflıı.rmt thale 

günil olan 1/Nlsnn/940 pazartesi gUnU swıt (15) c kadnr Tnk.ıılmde idare 
merkczlnd"' mUdUr!Uğc vermelidirler. Bu saatten zonm getirilecek zarflar 
kabul edilmez. (2038) 

Bir leylak koklayınca, daima o ı 
ıstırap ve ferah gününü hatırla. 
rım; gebeliğim devrinde daima 
leylak istemiştim. Halbuki mev. 
siıp kıştı. Bana.öyle istediğim ka. 
dar çok, bol bol leylak bulup da 
getiremiyorlardı. 

Anne olduğum gün, ilk defa 
olmak üzere odam leylak dallari. 
le doldu. Artık martın ilk gün. 
leriydi. Kuvvetli güneş, havayı 
epeyce ısıtmıştı. Arahk olan pen. 
cercden içeri hafif bir yaz rüzga.. 
rr giriyordu. 
Doğurduktan sonra vücuduma 

çöken ağır uykudan kurtulmuş.. 
tuıp. Şimdi kendimi başka bir a. 
lemde, tatlı rüyalar içinde tanı. 

yordum. Açık olan kapının biraz 
ilerisinden bir kağıt gürültüsü i. 
§itiyordum. Kocam orada masa. 
sına oturmuş çalışıyordu. 

Kocamm orada oturduğunu 
hissetmekle müsterih oluyor, se. 
viniyordum. Onu o kadar severim 
kil Dört sene cvyel İstanbulda 
evlenmiştik. Kocam orada (xx) 
~fairesinde memurdu. Bir müd. 
det sonra kendisini terfien bura. 
ya, İzmire .gönderdiler. Aramız. 
da şimdiye kııdar hiç bir şey geç. 
medi. L:itif, hem zeki, hem uslu 
bir adamdır, yakışıklıdır da .•. Ba. 
-zan kolkola gezdiğimiz zaman ar. 
ı~amızdan: "Ne güzel adam!" de. 
diklerini duyar ve sevinirim. 

İzdivacmuzın ilk üç senesinde 
Latife sadakatsizlik etmek hatı. 
nmdan bile geçmezdi. O kadar 
mesuttuk kil ... Yalnız bir defa 
çatıstık: Erkek kardeşi vefat e. 
derek 17 yaşında bir yetim bırak. 
tı. Bu çocuğun verem olduğunu 
söylerlerdi. Latif, bu anasız ba. 
basız kalan ~ocuğu eve almak is. 
tiyor, ben razı olmuyordum. Bü. 
tün ısrarlarıma rağmen günün bL 
rinde evimize mahsup, müteva. 
zı,. güzel bir ~uk geldi; ve ben 
onun karşısında kinimi, hiddeti. 
mi unuttum. Latif: 

- Gördün mü? dedi. Annesi. 
nin hastalığı ... Zavallı kadın yir. 
mi altı yaşında ölmüştü ... 

Tabii bllıim titredi ve o daki. 
kadan itibaren hastayı iyi etmeye 
kurt~aya çalıştım. 
çocuğun ismi Fikretti. Fikret, 

iiniversiteyc girmek için hazırla. 
nıyordu. Sene nihayetinde imti. 
han verecekti. Daima dalgın, malı 
zun, ıstırap içindeydi. Zannede. 
rim ki, banıı hemen aştk oldu. Fa. 
kat o ~cfar hfosi ve ülvi bir suret 
te ki, bıma yalnız böyle genç 
çocukl::ır muvaffak olur. Bu aşk. 
tan endişeye düşmeli miydim? 
Bu cesaretsiz, sessiz, saf çocuk 
beni baştan çıkarabilir miydi? 

Kocam teftişe çıktığı zaman 
Fikretle e .. de yalnız kalırdık. 

İlk önceleri biraz sıkıldık. Son. 
ra alıştık. Dikkat ettim ki, böyle 
başbaşa kaldığımız zamanlarda 
söyliyecck, yapacak bir şey bula. 
madığnnız vakit bile saatler his. 
sedilmeyen bir süratlc geçiyor. t. 
kimiz de bir itirafta bulunmamış. 
biribirimize temas etmemiştik. 

Fakat, sözde tesadüfen olan te. 
masların zevkini ve kıymetini i. 
kimizde anlıyorduk. Hiç bir fena 
şey yapmadığım için vicdan a. 
zabı da hissetmiyordum. Fikrete 
bir anne gibi muamele ediyor ve 
daima "çocuğum'' diye söz söyle. 
yor, kendimden bahsederken ''be. 
nim gibi ihtiyar bir kadın!'' di. 
yordum. 

Kış geçti. İlkbahar geldi. Fik. 
ret öksürmüyordu. Şüphesiz iz. 
mirin havası iyi gelmişti. tık im. 
tihanı verdi ve muvaffak oldu . 

Kocam, üniversiteye <levam e. 
debilmek için onu tstanbula gön. 
dermeye karar verdi. Fikretin 
istikbaliyle her ikimiz de pek zi. 
yadc alakadar oulyorduk. 

Bir nisan akşamı - kocam tef. 
tişteydi - Fikretle beraber pen. 
cercden sarkmış, bakıyorduk. Bu. 
radarı bahçeleri ve kırlan görü. 
yorduk. Sırtımda ince ve şeffaf 
bir elbise vardı. Ben de kendimi 
güzel buluyordum. Fikret yanım. 
aı.taıetak'fti~7U1au. 

Mırıldandı: 
- Yakında gideceğim ha!? 
- Ne icin yakında olsun, de. 

dim, dört ay sonra ... Hem İstan. ihtiyat yoklamasına 
bul buraya çok uzak değil ki... davet 

- Ya bir daha gelmezsem?! Fatih Askerlik Şubcıılndt".n: 
- Gelmiyecck misin? Ne için? 1 - Her sene mutat olan ihtiyat 
- Ne için olduğunu anlamadı. yoklamasına 20 mart 940 çarşamba 

nız mı? Ya orada ölürsem!.. gUnUnden 1Ubııren bıı~lanacaktır. 
Elimi ağzına koydum: 2 - Yoldaınnınr doğum, doğum 
_ Sus bakayım; artık hastalık yapılacak ve her mUkelle! bizzat yok_ 

kalmadı. Lamasını yaptuııcakbr. 
3 - Yoklama (ha.ftannı cumartesi 

Ağzına dokunan parmaklarımı gUnU hariç olmak üzere) pazartesi, 
öptü. Sonra, elimi eli içine aldı. sair, çal"§arnba, perşembe ve cuma 
Çekmek için kendimde kuvvet gUnleri BAbah saat dokuzdan swıt 
bulamadım. on ikiye kadar de.am edecektir. 

Fikret tekrar söze başladı: 4 - Öğleden sonra ııube · ken61 
- iyileşmedim ... Hayır ... His. Jşlerlle meşgul olacağından her ne 

sediyorum ki çok yaşayacak de. sebeple olursa olsun yoklama için mu 
ğilim. raeaat kabul edllmlyecektlr. 

Ve. sonra birden, her tarafımı 5 - Şubede Jzdihama meydan ver_ 
memek ve mUkellefleri 'uzun mUddet ürpertecek hazin bir tavırla ilave , işinden alıkoymamak için vukubula-

etti: cak mUracaatıar gazetelerdeki 11Ana 
- Eğer ölürsem beni unutmı. göre yo.pılacakt.ır. 

yacak mısınız? 6 - nan olunan doğumlulardan 
Kendisini teselli edecek, mu. bqkasmm mUracaatt kabul edilini _ 

habbetimin derecesini gösterecek yecektlr. 
bir söz, bir kelime aradım. Fakat 311 Dotumıular: 
bulamadım ve hemen kollarımı 20 Mart 940 Çarpmb" 
boynuna doladım. Yanağım yana. 21 Mart 940 Pe?'§embe 

b · 22 Mart 940 Cuma ğında ır müddet ağladık. Yavaş 25 Mart 940 Pazarte.!l 
yava§ ve göz YCl§larr içinde du. 312 Doğumhılar: 
daklanmız birleıti. Bilmem nasıl 26 Mart 940 Salı 
ve ne için, biribirimize teslim 27 Mart 940 <;a.reambe 

olduk. 28 Mart 940 Perııembe 
Sonra. müthiş vicdan azapları.. 29 Mart 940 Cuma 

na tutulduk. Sevişerek kavga e. • * * 
diyorduk • • ikimiz de, biribirimizi l!:mlnönil Askerlik Şubt'Slndenı 
baştan çıkarmakla suçlandırıyor_ ı - Şubemlzdo kayıtlı ihtiyat era_ 
duk. Bu günahtan dolayı daima tm senellk mutat yolda.malan 20 

mart 940 tarihinden itibaren ba§la -müteessir bulunduğumuz için ay_ 
nacalct.ır . . 

nı günahı işliyorduk. 2 _Yoklamalar saat 9 dan 12 yo 
Katlanmak lazımdı. SükUnetle Jcadar devam edecek saat 12 den son_ 

seviştik. ra gelenlerle kendl doğumlarına alt 
Kocam dönmüştü. Kabahatimi. gUnlerde gelmlycnlerln mUracııatıarı 

zi, hiç değilse vicdanımıza karşı, kabul edllmlyecektır. 
tamir için her ikimiz de ona pek 3 - Yoklanınlara nU!u.s cllzdruıla
ziyadc muhabbet_ gösteriyorduk. n, askert veslkalarile behemehal her 
Fikrete derdim ki: eııhıs kendisi mUracııat edecektir. 

MUhacir ve sair suretle §Ubeye ka. -
- Kocam çok iyi bir adam, de. "'tla.rım yaptırmam•" olanlarla ,_.ok_ 

gvil mi? .r• ..,, " 
lama kaçağı bakayada kalmlf olan-

- Evet, derdi, ben de babam lamı da kencll dol'\lmlan gUnUnde mu 
gibi seviyorum. Ah, neden senin· racat etmeleri. 

. ·-~ 
t:sAK ER 
MAGAZALARI 

Size, Gabardin ve Tvced par
desiılerini, Trench - Cotları, 
en birinci lngiliz ve Franıız 
kuma,Ianndan ıpor ve fantazi 

1 
kostümleri her yerden müıait 1 
prtlar ve ucuz fiatlarla tak. 
dim etmektedir. ----

Kadın hekimleri 
müşterek toplantısı 
Türk Ginekologf Kurumu, bu aym 

toplantısını Dr. Ah.met .Aarm Onu -
run bqkanlığt altında., cerrahların 

ve 1lroloj1 cemiyetinin fııtlraklle !ev _ 
kala.de blr içtima halinde yaptr. nu 
celsede: 
ı - Doktor Hadi İhsan Gediz: İd

rar tutamamanın stoeckel ameliyesi_ 
le tedaviai. 

.2 - Prot. Kenan Tevtik Sezene!: 
Yumurtalık kanam&lart, apandistt, 

\re kadm. tenaslll hastalıklan ara.ıım.. 
da mllnuebet. 

3 - Pro!. OperaWr M. Kemal Öke: 
Had apandlsltlerde 2x24 aaat kat't 
bir prensip midir? 

4: - Dr. Mahmut Ata: MUzınln 

mesane 1ltlhabmdan sonra husule 
gelen bUzWme için, idrar torbaamm 
genl§leWmesl mevzuunu etUd etm.1§. 
lerdir. 

Bu mevzular llzerinde General Ce -
mll Topuzlu, Orhan Abdi Kurtaran. 
Behçet Sabit Erduran, Bahaeddin 
L~tfi Vo.rnalr, Orhan Tahsin, Feri _ 
dun Şevket Evrensel, .Ahmet .Asım 

Onur, Cafer Tayyar, Nuri SUleyman 
Canbakan söz. alarak flktrlertnl sısy_ 
lediler. 

Uzun süren ·ve çok ist1fadell olan 
bu toplantıdım sonra, hep birlikte 
Rejans lokantasmda nk§llm yemeği 
ycnllm1ş ve gece yan.sıııdan sonraya 
ltada.r hoı m\laahabelerle gUzel vakıt 
geçtrilmL}Ur. -

kocan olmuş?! A - su DoitJmlolamı yoklama 
ııa.11 Utif hiç bir şeyin farkında de. gilnlcıi: 

ğildi: Hatta bazan bana: 20 Mart 940 çar§ambA günU Alem. tstaııbul lkincJ lf!Aa Memorıutun-
- Fikret bir müddettenbcri i. dar ve EminönU merkez nalıiyesl, dan: 

. z 11 k O tama 21 mart 940 per§em.be gUnU Kum_ Ş'"hane karakolu civarında otur·-yı... ava ı çocu ..• nu • ~ 

men kurtarabilsek bari! kapı nahiyesi, 22 mart cuma gUnU ın&kta ve İstanbul Çorapçı hanında 
. KUçUkpazar ve Beyazıt nahiyesi. nıanifatura.cılıkla l§tlgal etmekte 

Derdi. Fikret hakikaten iyi idı. B _ ,.1.. dog"-·-'ııl"•ın ,.okJn-• 9 0 ~ "' ı:uııu ~ ,, - Morde Benaroyonun ına.sı 23-2- 4 
Ben de, vicdan azabını azıcrk ol. ..-unlnri•. •-....n sini dl .. ' tarihinde nçılmış ve .....,,,.ye n a 
sun tahfif için şöyle düşünüyor. 25 mart 940 pazarteai gUnU Alem-

1
,§ekildo yapılma.sına knrar \"erllml§ 

dum: dar ve· EminönU merkez nahiyesi, olduğundan: 
"Kendimi sevdirmekle Fikreti 26 mart 940 salı günU Kumkapı ı - Mll!liste alacağı olanların ve 

hastalığından kurtarıyorum I" nahiyesi, 27 mart 940 çal"§amba gU.. istihkak iddiasında bulunanlarm ala.. 
• ıoı * nU KUçUkpazar ve Beyazıt nahiyesi. caklarmı ve istihkaklarını llft.ndan 

Bahar geçti; yaz geçti. Ayrılık C - Dfğer doğumlulıınn yoklama. blr ay içinde İstanbul lklnel 1!1D.a Da. 
yaklaşıyordu. Artık daha çok se. g1lıılerl aynca l~n*edl* lectkttr. !resine gelerek kaydettirmeleri vo"' 

· · k ·· ·· ·· d k dellllerlni (senet veya defter hUIA.sa-vışıyor, daha s 0 opuşuyor u . 0-..-ox.ıu ""-'erli ... -•·erlik şu ...... 'ndcn: ddnk p· .oç,, 6 ı 'll..IN\. ...,... lan ve saire) asıl veya musa su_ 
Eylül bitmek üzereydi. ıkret yi. 1 _ Şu"-mlze mensup ihtyat era. tl ini t dl 1 1 r1 "" re er ev ey eme e . • 
ne öksürmeye başladı. O da iyi. tm kanuni ve mutat yoklamasına 20 2 _ Hi!Mma. hareket ceza;>1 me • 
leştiğini zannetmişti. Bu nüks mart 940 sabahından itibaren şube - suliyetl müstelzim olmak Uzere mut_ 
büsbütün ümitlerini kırdı. Ölüm ml.z binasında başlanacaktır. ilsin borçlularmm aynı mUddet içinde 
ihtimali tekrar hepimizin fikrini 2 - !zdiham ve beklemelere mani kendilerini ve borçla.rmı bildirmeleri. 
perişan etti. olmak için yoklamalar, her doğumun 3 - Mll!llstn mallarını her no sı • 

İlk sislerde kan tükürdü. Ar. kendisine tahsis edllen ve aeağtda !atla olursa olsun ellerinde bulundu _ 
tık odasından çıkmaz oldu. Ben gösterilen günlerde öğleden evvel ve ran.larm o mallar Uzerlndekl hakları 

h . d t sonra yapılacaktır. mahfuz kalmak §nrtlle bunları aynı 
de er gün onun yanın a o uru. A - 311 dol'h•,....ıuıardan ~eyo11oıu 

ı>~· .o e. müddet içinde daire emrine tevdl et.. 
yordum. Kocam da ara sıra yanı. ··e ca1a•- nr"lveJerl martm 20 sinde, ı ri kb ı · · b" k • uı. , ... , " me e ve etmezlerse ma u n;ıazo _ 
na rıkıyor, teselli vcrıcı ır aç Taksim ve Şfall nahiyeleri ylrml iki- ti rt b y1 11 :ı:: ,, re e ulunmadıkç:ı. ceza rnesu -
kelime söyleyor, sonra işine gidi. sinde, Kasımpaşa ve Hasköy nahiye. yete uğnyo.cakları ve ruçhan hakin • 
yordu. Ekseriya Fikret ellerimi len yirmi dördUnde. rmdan mahrum kalacakları. 
tutuyor ve: B - 312 doğumlulardan Beyoğlu 4 - 21-3-940 perşembe saat (10) 

- Daima yanımda bulunmak. ve Galata nahiyesi JJlartm yirmi al- alacaklılar ilk fçtımaa gelmeleri ve 
lığın iç.in ilelebet hasta olmak is. ttBinda, To.ksim ve Şl§ll nahiyeleri munis ile rnUııtcrek borçlu olanlar ve 
terimi yirmi sekizinde, Hasköy vo l{aşnn .. kefillerinln ve borcunun teke!CUl eden 

Diyordu. Bunun üzerine, ben paşa otuz birinde. sair klnısclerin toplanmada bulunmıı... 
eğilir ve ağzını öperdim. Dudak. 3 - Diğer doğumlu erat ile Ke - ğa hakları olduğu llln olunur. (31730) 

merburgnz nalıiycsi yoklamasının 
tarım bu ağızdan bir kan lezzeti hangi günlerde yapılacağı ayrıc.ı 11&.n 
alırdı. edilecektir. 

Teşrinievvel ortalarında gobe 4 _ Herkc.s yoklamaya mutlnka 
olduğumu anladım. Bu ÇO<:UK Fik kendisi gelecek ve nU!us hüviyet cUz
rettendi. Bunda hiç §Üphem yok. danı, terhis veya ihtiyat veslkasmı 
tu. Fikrete söyledim, hayret etti: 1iOtörler de ehllyetnamelcrinl berabe-

- Ben göremiyeceğim ki! rinde getirecektir. 
Dedi. Bir akşam kocamla ye. 5 - İstanbul dı§mda ikamet eden_ 

mek yedikten sonra Fikretin oda. !erin bulundukları yerlerdeki eubelcro 
mUrac.'\o.t etmeleri veya yoklnma de! 

sına çıktım. Yatağa yakla§tım. 
Fikret hareket etmiyordu. He. ter numaramızı yazmak surctlle §U -

bemlzc mektup göndermeleri Utın o • 
men öptüm. Bu öpüşü feryadım ıunur. 
takip etti. Dudakları buz gibiy. 
di. Ölmüştü. 

Oh, bundan sonra ne azaplarla, 
endişelerle dolu zamanlar geçir. 
dim ! Ne kadar hastalandım l 

Yataktan kalkmca doğru me. 
zarlığa gittim. 

Kışın sonunda bir erkek ço. 
cuk doğurdum. İşte kendimi bu 
suretle yatak içinde ve sevdiğim 
leylaklar arasında görUyordum. 

Bu çocuğu doğurmakla bnki 

St\Jllllf : ASIM US 
Bo ~ı lılıAı \'er: \' A /\ rJ Mrıt !ın:ıııı 

Umum N~şrly:ılı fdıırc rden: 
nrrıı. ~ hmrt '\rvrnııil 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~ 1 

vicdan azabından da kurtuldum. 
Fikretin benden doğan çocuğu ... 
Artık bu çocuğu severken, hiç 
bir günah işlemeden babasını <la 
sevmiş olmayacak mıydım? 

REŞAT ENiS 

İstanbul UçUncü tcra l\lemıırlu. 
i:-uıı dan: 
'•Vakıt A~am Post..ıısı'' 15_3.940 gUn 
lll nUshasmm albncı sayfasında Uç\ln 
cU sütununda 3 1 700 sayılr HA.nün ya
zılı maa gramofon radyonun birinci a. 
çık artırmasının 18.3.940 ve saat ) :? o 
tuzda yapılmayıp 20/3/!!40 çarııamba 
gllnU saat 12 buçukta. yapılncnğı tav_ 
zlhan ııa.n olunur. (311732) 

Dahili konforu alakac?ar eden 
en güzel ve §ık mobilyah?ır ve 
bilhassa yatak, yemek, çalış· 
ma odalan ve salon takımları, 
Briç oyunu için Amerikan 
mobilyaları, her yerden mü. 
said §arthr ve ucuz f iatlarla 
BAK ER (Eski Hayden) 
Mağıızalannd~ bulacnksınız. 

AN ~ 1 

R AŞ, D t Ş 
NEZLE, G R t P 
ROMATiZMA 

S o·o U K 
ALGINLIGI 

Osmanlı Bankasından : -~ 
AİLE SA .. ""JDIGI PlYA..~GOSU: pir?' 
Osmanlı Bankasmea ihdaıı edilen ••Afle sandr#l" tııfjl 

25 Mart 940 tarihinde icra edilip atideki i1<raınlYeıer 

1 Adet T. L. 1.000.- lık 

<i Adet T. L. 
5 Adet T. L. 

25 Adet T. L. 
~o Adet T. L. 

250.- ltk 
100.- Jık 

1$0.- Jık 

25.- Jık 

= T. L. 
= T. L. 
=T. L. 
=T. L. 
= T. L. 

1.()0() ........ 
l.()00 ...... 
~ ........ 

1.250 ........ 
1..250,...... 
~ 

81$ Adet lkramlye için: T. L. ıs~ e ~ 
-- ısıflct4' 6fJI 

İ§bu ke~deye ilk~ 939 - Mart 940 altı aylık~ 60· , 
Sandığı'' (Taııarnıf cllzdanı) hesabında matlubu rt. 
yan her mudi f~tlrakedecekUr. 

ı.nhisarlar 
mOdO.rlüğ 

CiNSi 

Elektrik malzemesi 
Elektrik mot8rü 
Muhtelit hayvan ko"um leva. 
Muhtelit demir kUrck 
Ağaç malzemesi 
Travers l5. S; en 10 cm. 
kalınlıkta kuru yontuı. 

muş meşe 

El arabaııt 

Çadır 

MlK. 

l2 kalem 
2 adet 

13 kalem 
5 

" .. 
15300 adet 

BOO 
li 

.. 

.. .. .. .. 

.. "' .. .. 

,, 
,, 

-

' 
' 
' 
--Cam ıo sandık " , 

Madent Y,a' :S kalem. " , 
Pirinç ve bakrr bonı 40 ., " 'il , 
Demir kurşun bakır bonı 26 .. " , 
Demir malzemesi 15 " " , 
Dekovil malzemeııt 11 ,, ,. , 

Çelik halat 31• pusluk fOO metre " ,, " 
Lokomotif malzemesi 3 kalem ,. , 

Boya levazımı 19 ,. " k,.r6' 
111

cot_',JI 
ı - lJ&rtname ve mllt'redat listeleri muclblJ1C8 yu J<O,.ııs~ , 

yazılı muhtelit malzeme pazarlık uııullyle eks!Jtıne:>:uerııe ·:~J 
11 - Pazarlık hizalarında g!Sster11en gUn vo sa yaP~,,...- -' 

zırn ve MUbayaat Şubesindeki Alım KomlsyonundaU ~ ~ 
Ill - Şartname, mU!redat listeleri her gün sö:t _ .. tl~ ·~ 

alınabilir. • n .;e ,....-~~P'" 
IV - tsf,tklllerln ek.911tme için tayin olunan gU ırJll'te rfJ 

ceklerl flat Uzerinden ı;o 7,5 gUvenme parıı.ıar!yle b 
na mnracaatıarı ll&.n olunur. ,,. 

• * * ~ 1)_,. 
MuhAmJJ1t':n S. ıP / 

Chul l\llkbn LIM\ J<r. ../' ,ı 

-------- :ısS ,,. Cam altıt 2460 A. 2518 76 S1 d 
Ecza 107 kalem 4!!-l 85 ıe6 

1 

/ 

Altıtı fenniye 02 ,. 262:i 65 ~ 
bitı.ce 1" tıt· ~ 

I - Evsafını göstcrlr mutrcdat listeleri ınucl dileecıı:p r' 
~mc, taılbl zuhur dmedlğlnden pazarlıkla. fbal& c gUJı '1. 

ır - MU!redat \"e evsatmı gösterir ııstctcrl bcr ~ 'Al 
tetkik edllcblllr. • • ...ııııııe ,._.nD•"'ıfl') 

lII - tstekl!lerln pazarlık :için 19/3/940 t.ö>• J<Oıııw· 
sn.at II de % 7,5 gUvcnme parnlarlle birlikte mez~r t 

J·1ı" -------------gele ı 
Sarıyer Kaymakamlığı ıJe 

Müdürlüğünden: P1'A 
e"}dillde ~~ 

Sanyer kazaııma tAbl Kllyos (Kum köyU) rn llJfJI• t-~ıl' ~ 
lık sokağında eski 30, yenl 3 No.lı ve HUsoyı.n. ~~ ııııtl I" ~ ,1 
dukları ve tapu tdareslnco tanzim edllml§ olaıt 1ıuıuııd11 ıııtl~ 
(2193) metre murabbaı kablo ku!Ubesinln nıe.;zUUunlıJ<illde <t' .,ııı ı 
Telgraf vo Telefon Umum MUdUrlUğU na~ına ıst 939 ıııtl!ı.ıı, 
görlildliğil İstanbul vllılyctı idare heyetinin 22/l~ encO tJıS ı ~ 
kar:ırından anlaşılarak İstanbul unıumı meclisi d dcJl beye d• ıı1" f ı 
tarih ve 12334 No.lı kararına tevtıkan te;lekkUl e eticestı' ,ıı ,e ~,.,, 
tımltık kanununn göre yerinde yaptığı tetkikat n ıtJtıl'rt 1 ~ Jl' "Al 
(220) lira kıymet takdir edilmiştir. Tarihi ııandtUl ııııtl~ ıııtld ııF"~ 
dctıe Sarıyer Belediye şubesi kapısınıı asıtmı§ oıan r ıso tııJ 

va hnt nlmak veya sahiplerinin bir şıın:ı. itlraztarı 
tahriren bildirmek Uzere }{cyflyet ııa.n oıunur. 

Kapalı zarfla münakasa ilÔ"' sir1d 
Belediye Sular id~.~~ ... # .. ,... 

ldarcmlzce satın alınacak muhtelif cins ,•c c . .; -' 
1capalı zarfla mUnnkasayn konulmuştur. rcrtılt: ıc' 0~· 

ı - Bu i§ için taru:ım edilen &ıartname ıaa ötllıet>111'~1 'Y 

parasız almabillr ve numuneler aynı seniste gıdafl 1''!,.r 'l',11i 1 

2 - Tal!pler şartnameye göro hazırııyaca 1\ ~ J<& 'etl"'
gUnU olan l/Nisan/940 pazartul günU saat :ıen ~otJ.rl' 
merkezinde mUdUr!Uğe vermelidirler. :BU saıı 
kabul edilmez. •(2089) 


