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Alman başkumandanlığı Ga
liçyada Alman kuvvetleri 
bulunduğunu tekzib etti 

Telefon: Başmuharrir: 20565 - Yazı işleri: 20765 - İdare: 20681-Müdür: 2049'1 

Almanya, Romen istihsalitından . Ingiliz ~~hrl~~ ~azırı B. 
izamf istifade ~İD bir plin hazırlıyor Chu~chıllın ~ubım nu~ku 

'" Harb11 •relere snyet ıdeceıı ıı 
Proje, biri ~igasi, diğer~ askeri ve 

,İliisadi iki kısımdan mürekkep olacak 
• Alman garantisi albnda bir Sovyet • Rumen ademi tecavüz 
ıkb yapılacak, 2 .. Rumen ordusu terhis ~dilerek Rumen istih
tlat ve istiblakitı ile şimendiferleri kontrol albna alınacakmıı 
lman hududu 27 (A.A.) - Havas: 
tomanya hakkındaki Alınan noktal 
:anna dair Alman mahfillerinden 
ıan malftmat vaziyetin şu şekil
tesbitine im.kAn vermektedir: 

Romanya lstlhaalltmı tanzim etmek Şimendifer nakliyatının kontrol al-
ve Rumen iktisadiyatuiı mümkünse tına alınmak istenmesinden maksad, 
Almanya lehine seferber hale getir- mahalU ihtiyaçlar nazan itlbare alın-
mek vazifeslle doğrudan doğruya mak şartije, AiınJuıyaya çok mıktard.a 
Rumen hükftmetl ile temasta biılu- nakliyat yapılması için azami randı· 

runada vapw· seferlerinin durma.- nacaktı. Fakat ~diye kadar Bük- man teminicllr. 
ile artan nakliyat müşkülAtı ve şt- !'ette bu şekilde bir teşebbüste bulu- Ecnebi ıirketler petrol komi· 
•ndiferle yapılan sevkiyatın aiU'- nulduğu zannedllmemekted.ir. Bel"liğini tammak istemiyor· 
sınası Almanyayı Rumen eşyasının _ Söylend:iline iöre Berlln hükılme- lar mı? 
Jdinl tacil etmek için doğudan doğ- ti bu tekliflere Rumen efkln umu- Bükref 27 (A.A.) _ Stefani: Dola-
ya müdahale etmeğe sevketmiştir. mlyesince daha kolay kabul ed11ebile- f&ll bir .şayiaya göre, İngiliz, Fransıs, 
evzuu bahaolan eşya, aon itlllflar cek ve Sovyet tehlikesine kaqı mem- Amerikan, BelçJka ve Hollanda ser-
ucibtnce Almanyaya tabsla edilen lekete emniyet verecek bazı teminatı mayelerüe lfllyeıı Rumen petrol "1'· 
~ya evvelce satın alınm1f olup Ru- tılve etmek istemektedir. Bu hlJSU&. Wleri petrol ko.mJaerJiiinl aı>nna-
len istasyon veya limanlannda bek· ta alınan haberlere göre şimdiki halde dıkJanm Ye bu komiaetutJD ~ 
yen eşyadır. Almanlar ayni zanı•n- bu proje Ud kısımdan ibarettir: emirleri tatbik etmiyeceklerlnl blldlr-
a Rumen faaliyetinin bütün fllbele- 1 - Siyasi kısım: Almanyaıun ga- mişlerdir. 

ine müessir bir tekilde müdahale et- rintisl altında bir Rumen - Rus &de- Bu haber, henüz teeyyüd etmemiş ol· 
nek imkAıunı araştırmaktadırlar. Bu mi tecavüz pakb imzası, matıa beraber hakikate uygun olduğu 
nataatla Almanyaya her türlü eşya 2 - Askeri ve iktisadi kisım: Ro- zannedilmektedir. Bu şirketlerin mü-
~ ~ ~ bir D)allyada ordunun terhisi '" meml&- Dlfl88illeri bugün iktifad namı An· 

'p •h•rNk Pv' •• ---~--.. ~~·----.... ~~-..... ,.,;_ı_;,.-~ .... ~~~-J!-•'tm4t fe*aJAde ola.o 
-·••n·aelM:eUne ballı o1-4ta fa. na:~. 

allJttte butaucak alan bu. lamdllrllk ( Ddomı, 4 ilnd ıahf/eM) 

Sovyetlerin yeni taarruzu 
da netice verm~di 

Mannerhebn ne erklru lıal'Wyesl 

Stotholm 27 (4.A.) Ladop gölü 1 
cephesinden cStokholm Tldningen. 
pzetesine blldlrlllyor: 

~Def gUndeııberl cereıan edea pek · 
flddetll mwwebeJer ean~nda iki SOY· "t takası bir kaç ~noktada :nn 
mutamnetinl tırmala tefetmoa et-
~· Bu WırnlZW1 Uaınete ut
ıımaat Scwyet ıataıannı pek tehllke
n bir vulyete düşüreceii için Sovyet
ı~ hücumlan bilhaSS& fiddetll ol
muştur. :Bu muharebeler esnunda 
Sovyetıerln beş bin kişi kaybettikleri 
t.aıımtn olunmaktadır. Sovyetler ce
saretle çarpışmaktadırlar. Fakat kA· 
ft- mıktarda cephaneleri yoktur. La
cloga taarruzunun sebeblerl Sovyet 
kıtaıarının Kareli cephesinde uğradık· 
lan müşkülltbr. 

Kitela mıntakasında Sovyetler ev-

vell bazı tstınad noktalanna kadar 
Uer~erdir. Bq noktalann tfiall 
Finılndi~ için tehlikeli olal1lllr
c:U. l'in)er- bQ vuiyet ~ m11-

katıll taam.il& pçıniflerdir. Bu IDIDııi 
taımda pg amalı olan ~ tam. 
malan Plnlerln bu taarnıSda muvaffll: 
dlmaJan 1m1r1nmı ~ur. 

(Dftaut8'iatl..ıdfeie) 

Maretal Fevzi Ç•lcmak, 
general Weiaancl terefine 

ziyafet vereli 
Ankara 27 1Telefollla) - B1r kao ctln

dlmberl tehrlmbcla bul~ olan 
P'ran&ız ordulan lrum:andaıu ııeneraı Wet
gand şerefine mareta1 ~ Çetm~ ı.
rafından Anadolu tı1lbünde bir atıe _,,__ 
fett verllmJf ve Ziyafette Pranm aetareu 
ertlnlle genel tunnay n MWl Müdafa& 
Veklletl ileri ıeıenıerı huır bUlunaıUf
ıanıır. 

15 milyoo sterlin 
mukabili altın neldi 

Anbra 28 (Telefonla) - wndrad.a 
imza edilen son anl&fma mucibince 
ltlze verilecet olan 15 milyon sterlin 
m\ıkabW altın bu sabah Surlyeden 
hü.susl bir trenle Ankaraya gelmlştlr. 
Altınlar sandıklar içinde bulunmak
ı.cıır. Merkez bankasına naklediJme. 
llne başlaıımıştır. 

Beşiktaıta 
3 ev yandı 

Dün şrece aaat iiP. doinı Betiktqta 
bir Yansan olınut. ve üç ev tamamen 
yaamllfbr. Atcıt; Unncaova mabalJesin. 
de Gazino •k-ianda tramvq itçilerin
dn Hamdinin 1 O numaralı evinden çık
nllf. vaktin çok ilerlemit olması dolayı
aile vaktinde hiseedilmernif, az zaman· 
da atq genişliyerek bitifijindeki 8 ve 12 
nıimarala Recep ve Hacerin evlerine si
rayet etmiştir. 

itfaiye haberdar edilerek yanpn ye
rine geldiği zaman atet bu üç evi •rmtt 
bulunuyqrdu. 
ZabıW:a )'apılan tahkikatt.a. atefia 

H_.diııin ~inde !IÇik -.ıalarak yata. 
lan maıqraldan aaçra7an kinlamala Wr 
o~ miıtderin hltUIİftUIDdan h....ıe pldi. 
ii teebit eddmit. Hamdi aorsa altına 
abnlDlfhr, ............. 

Eknt11Alerine yaf 
ılJrmemeli ! 

' 

...... ~ Wıf. 
...-~ .. IOla bir heRjann•me 
ı~ M*'"dı gtiriiltl a,......._ 
mü oWufia füDdan belli 1d blem 
enüma ela, kıflarbr gibi, birer niis
ha yolladı. Emelinde muvaffak olclu
la pri.Uüyor. Zira kaç ıflndfir 1N1f 
muharrirler, fıkraalar hep •undan 
INihMdl;orıar. Paqalannı ne,rettner, 
münak~,asım yapı)orlar. 

Flkrfmlsee, bu Phl teJleri • w.ı. 
,aptaimm ............ -.ete •ı.ak 
en m...ıak JOldur. &meklerlae N ..,.._. 

ne kadır ıoreclli 1111811 delildir 
Fakat net icada dDımanı yınacaQimtza, hakkın aatebl 

çalacaaına, hUrriyatin ardet edaeağina eminiz 
........... 21 - fnsiliz Bahriye Nazm 

B. ChurchDI. bugüa ~ tebria· 
de akcledilaı \m ınkUuı• ıııüb.issa bir 
nutuk. ııöylemit ve ezcümle demiftir ki: 

«Bet aydanberi dünyanın en bii7ik 
Mkeri kuvveti olan bir devletle serek 
karada ve ger.be desaizde ve havada 
harp halindeyiz. Eyl6lde harp ba,ladıil 
zaman birçoklarımız tebirlerimizin bom· 
balar alhnda harp olacaiını ve bunlar
dan birçoldanmızın öleceğini tahmin edi· 
~ordu. Halbuki milletimizin bu harbe 
kaJ'fı gösterdiii metanet ve berkesin 
üzerine düten vazifeyi hakkile ifa etmesi. 
bunun önüne ~eçmiıtir. 

Ba,vekilin birçok defalar söylediii ıi· 
bi, biz tecavüz ve zulme karıı harbe gir· 
dik. Bu hınbin nerelere sirayet edeceii, 
ne kadar süreceği malUın değildir. Maa· 
mafih neticede haklan galebe çalacajana 
ve hürriyetin avdet ed41Ceiiae em~ 
O zaman milletlere gene terakki yolu aça· 
lacak vtr dünyada adalet hüküm sürecek- •----. --.rlye N·-- B. ,,.__..__ 
tir. Bundan da eminiz ve siriftiiimiz ..._ _ _. -· .., .. ....,.... 
harbe aonuaa kadar metanetle deYam 
edeceiiz. 

Harbin batlaclaiındanberi en büyük 
faaliyet denizde ve havada oh:Duttur, 
Oüpnan, harbin ilarule beraber, bizim 
için hayati ehemmiyeti olan deniz ticare· 
timizi sekteye uiratmak ma~ile • 
büyük faaliyetini deniıılehi 1umetmiftir. 

• 
Y apurlar batırdı. maynler döktü. Ne 
i~i kaidelere, ne beynelmilel huku
ka. ne de bitar&flan-. haklarına riayet et• 
ti. Bütün bunlar Almanyanm daha euB. 
zamanından itibaren harbe hazırlandaia-
111 sröaterir. 

TOti -Bulgar . anlaş11taS1 va iş bera
berliği için en iyi şartlar mevcuttur 

Slovo gazetesi, bu anla,manın Balkan vaziyeti 
üzerinde de iyi tesir yapacafını yazıyor 
Sofya 2 7 ( A.A.) - Balıar ajan91 bU· 

diriyor: 
Slovo gazetesi dün aktamki bqmaka· 

lesinde Türk • Bulpr münuebetlerile 
mqgul olmaktadır. 

Gazete diyor ki: 
c Türkiye ile Bulgari.tan arasında yal

nız en iyi anlqma tartlan değil, ayni za. 
manda samimi ve fay dalı it birliii tart• 
lan da mevcut oldujunu bir çok defalar 
kaydettik. 

Mütterek hududdan kıtaatan geri alın
ması ve B. Menemencioihınun Sofyada
ki ikameti esnasında vukubulan aoa 
T'ürk -. Bulaar tezahürleri, Sofya ile An
kara aruanda yolun yalıuz iki devlet 
üzerinde deiil. ayni zamanda Balk.ala
rm urnqmi v..,e~ üzerinde de bay.it 
bir tesir yapabilecek fay dalı itlere açık 
bulunduğunu gösteren bir delildir.> 

Gazete müteakiben bant muahedele
rindeki bazı hakaızhklardan bahsetmek· 
tedir. 

Gazete daha apjada mütaliuına 111 
auretle ••am edb:or; 

cDahi Atatürkün O.mantı imparator• 
luiunun bara~ üzerinde INtün dün
yanın haklı bayranlıiını oelbeden yeni 
bir devlet kurması için bir çok kahraın .. 
Türk çocuğunun kanı bahasıaa bu hak. 
sızlık demirlerini kırması icab etıilİftir.> 

Gazete makalesini fU suretle bitirmek
tedir: 

cBirakç gündenberi Bulgari.tanda ı,... 
l1U1an mümtaz T\irk ııazetf!Çİsi Aka Gün· 
düzün d'e memleltetine. T\ircıye ile BuJ. 
garistan •nmnda- çolt klJmetli olan 611 
t$iki m-'ld ..ıaiin1 olaıak. uzu et• 
tijimiz re bunllft' talwlrlnalaına çalqtaiıa
mız intı"baniı huiıil olarak dön~
den emin butianuybruL Xeu, Tfilk 
ve Bulsar ricali arasındaki tabsi temaaaa 
iki memleket arasındaki doal.llne nıü..-• 
ae'\,etleri daha ziyade aydınTatmak icia 
istikbalde de devam edeceiini ümit • 
mekte)tiz.> 

- QGcukt& bir gayrı tabilıtk 'f&l' doktort •• 
- ? ... 
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SahJfe 2 28 Ka.nunusani 1940 
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(-. __ n_a_· ... n_G_e_c_e~k_i_v_e_D_a __ s_a_b_a_h_k_i_ll_a_.b_e_r_ı_e_r __ ) 
Son dakika 

lngiliz - Fransız mebusları 
arasında konuşmalar 

B. Delbos, yanında 11 mebus 
olduğu halde Londraya gitti 

Londra 28 - Franmz eski Harlciy~ Nazın B. Delbos yanında 11 mebus ol
duğu halde bugün Lonclraya gelmiştir.Fransız mebuslar ile İllg1llz mebns.
lan arasında burada bir konuşma yaptlacaktır. Delbos ve arkadaşlarının bu
.ada kaç gün kalaca.klan belli değildir. 

Tesalya ovasını su bastı 
Londra 28 - Yunan.lstandan bildirildiğine göre, Tesalya. ovasını sular 

kaplamıştır. Bir çok evler sular altında bulunmaktadır. Nufusça zayiat olup 
olmadığı belli değildir. 

Japon harici siyaseti 
Paris 28 - Japon Başvekili, 1 martta mebusan meclisinde beyanatta ~ 

lunarak Japon barict siyasetini bildirecektir. 

Yuaosf av orduf arı umuml mUfeftişliği 
Londra 28 - Yugoslav naibi prans Pol, Yugoslav orduları uınum1 mü

fettişliği vazifesini deruhte etmi§tir. 

Yapllarda tatbik 
olunacak esaslar 

Genel kurmay baskanllöınca hazırlanan nizamname 
bugünden itibaren meriyete girdi 

Ankara. 27 (Telefonla) - Paslf korunma 
bakımından yapılarda tatbik edilecek 
esaslnr ve sığınaklar hakkında genel kur
may başkanlığınca hazırlanan ve Vekiller 
heyetinin tasvibinden geçen nizamname
nin yarından (bugünden) itibaren meri
Jete konulması .tararlqtınlmıştır. 

Bu nizamnameye göre pasif korunmaya. 
U.bi tutulan şehir ıve kasabalarda yapılan 
çatı zeminleri 300 kllogram çimento dôzajlı 
Te en az 10 santim .kahnlığında. olacaktır. 
Çatı kısımlan tutuşmaz veya tutuşmaz 
hale getirilmiş malzemeden inşa edile
cektir. 

Binalarda. bütün cepheleri kapalı avlu 
çatının her blrlnde kiremitten itibaren 
en az 10 santim yukarıya. kadar çıkarıla.
caktır. 

Oeutschlad'ın ·ismi 
niçin değiştirildi 

Londra 27 (A.A.) - Alman yanın 
Deutschland cep kruvazörüne Lützow 
adının verileceği ve Deutschland ismi
nin de daha büyük bir gemiye ta.hsia 

edileceği hakkımiakl Alınan tebliği 

gazetelerde büyük alAka uyanclırmış
tır. 

Reuter ajansının Xopenhagdaki 
muhabtrl şunu hatırlatıyor: 

Weyers Yahres Buch c.Alman deniz 
neşriyatı> nın 1939 tabmda Lützow'u 
gösteren - L - hartile diğer bir gemi
nin inşa halinde olduğunu gösteren 
- K - harfi göıillmektedir. Bu inşa 
halinde gösterilen kruvazör sonradan 
Beydlitz tesmiye edilen knıvazördür. 

Bu iki gemiden hiç biri Weyers 
Hayres Buch'un 1940 tabmda gözük
ııemektedlr. 

Bazı gazeteler, son iki geminin in
glliz kuvvetleri tarafınd!Lll Alınan de
niz üslerine yapılan bir taarruz ea-

1 nasında tahrip edildiğini tahmin ed1.. 
7orlar. 

1 

Fransa Deniz Ticaret 
Nazırı Londrada 

Pari.s 27 (A.A.) - Deniz Ticareti 
Nezareti bildiriyor: 

Deniz Ticaret Nazın Alphonse Rio, 
refakatinde deniz nakliyat müdürü 
olduğu halde wndra'ya hareket et
miştir. Nazır, İngiliz - Fransız ticaret 
tilolannın teşriki mesai plfuııru. İngi
liz meslekd.aş.ı Sir John Gllmour ile 
birlikte tedkik edecektir. 

Binalarda bütün cepheleri kapalı evler 
yaptınımıyacaktır. Merdivenler betonar
me d~me üzerinde k!rg1r olarak in§a 
edilecektir. 

Nizamnamenin bir maddesine göre pasif 
korunma. mecburiyetine tAbi şehir ve ka
sabalardaki resm! ve hususi daire ve mües
seselerle oteL sinema, gazino gibi halkın 
toplu olarak bulunabileceği yerlerde yuka.
ndakl şartlara. aynen riayet olunacaktır. 

Hususi ph.ı.slar t&rafmdan yaptırııaca.k 
binalarda bu ba}[ımdan alınacak tedbirler 
mahalli ihtiyaç da. gözönünde bulunduru
larak pasif korunma. Jı:omisyonlannca. ta
yın olunacaktır. 

Nizamnamede ha.n. taarruzlarına ka?1l 
vilcude getirilecek sığma.klann pllnlan. 
oekllleri ve inşa tarılan gösterllmişUr. 

Batan vapurlar 
Londra 27 (A.A.) - Merala. ismindeki 

İng1l1z balıkçı gem.Lsi dün gece Ramsay 
yakınında vıraya çarparak batmıştır. 12 
k1ş1den mürekkep mürettebatına kaybol
muş gözile bakılmaktadır. 

Amsterdam 27 (A.A.) - Hollandanm 
8200 tonluk Mamura petrol vapuru Downs 
yakınında mayne çarpmıştır. Vapur, 1.nft
llka ratmen batmamıştır. Ve kendl 1Ye.sa1-
ttle Downse varın.ata çalı§maktadır. 

Stokholm 2'1 (A.A.) - g k!nunusanlde 
Ullden Oöteborga. baret.et eden ByMa va
purundan haber yoktur. Norveç sahllle
rinde yapılan a.rqtırmalar netlcestz kal
mıştır. Vapurun blr kazaya kurban ıltme
alnden korkulmaktadır. Vapur müretteba
tı 20 k1f1 idi. 

Riga 27 (A.A.) - 4,434 tonluk 
«Evereme> ismindeki Letonya vapuru:, 
şimal denizinde torpillenmiştir. Ba
tan vapurun mürettebatı kurtanl
mı.ştır. 

Imıdra 27 (A.A.) - 25 sonkAnun 
gecesi Evereme ismindeki Letonya vaı
purile Gudveig ismindeki Norveç va.
purunu batırmış olan Alınan tahtel
bahirinin ~ İngllterenln şimali 
f&I"ld 88.hlli civarında ıbulunduğu tah
min edilmektedir. 

Bu sular, şimdi İngiliz harp gem.ile. 
ri ve tayyareleri tarafından faaliyet;. 
le taranmaktadır. 

Bitaraf memleketlerin harp 
karıısmdaki hatb hareketleri 

Pari.s 27 (A.A.) - Alman hududundan 
blldlrlllyor: 

Bite.raf memleketlerin harp kar§ı.sında.
ti hatb. hareketleri Nazı. matbua.tını !§p.1-
de berdevamdır. 

Berllner Börsen Zeltung gazetealn1n mu
habiri, bltaraflann, İngilterenln bu harbi 
küçük mllle~lertn hürriyeti için Y&Ptı#ı 
hakkındaki Inglllz iddiasına. itiraz etme
d1klerln1 meraretJe kaydetmekte Te mütea
kiben bitaraf memleketleri Cenene teşek
külünde kaldıkları için mila.baze ederek 
Mllletle.ı:ı cem.lyetlne htlcuııı eylemekted.tr. 

Bohemyada bir Bavyera 
alayı ayaklandı 

Yatasın Bavyera cümhuri
yeti, yaıasın Avusturya diye 

bağırdı _ 

Fin davası, lsveçin 
kendi öz davasıdır 

Londra 27 - İtimada şayan bili 
membadan öğrenildiğine göre, Bo
hemyanın bir şehrinde garnizon ha
linde bulunan Bavyera askerleri ayak
lanmışlar ve cepheye gönderilmişJer
dir. Bavyera askerleıi, bir kahvehar 
nede neşeli bir gece geçirdikten son
ra cY~ Bavyera cümhuriyeti, ya
şasın Avusturya> diye bagırmağa 
ba.şlamışlardır. Bundan haberdar 
olan Alınan makamatı, hA.dise yerine · 
koşmuşlar ve askerleri, kışlalarına 

dönıneğe icbar etmişlerdir. Ertesi gü
nü, bütün alay mezunen Almanyaya 
dönmek emrini almıştır. 

lsvectekf Amerikalılara, memleketlerine 
döbmeleri tebliö edildiği teeyyüd etti 

Askerler, trene binerken, cepheye · 
gönderileceklerini öğrenmişler ve ha.. 
reketten imtina etmişlerdir. Gestapo 
derhal davet edilmiş ve sük.Un. ve asa.. 
yişi güçlükle iade etmiştir. 

Norveçte hazırhk 
Veliahd prenses, Norveç ka
dınlarım hizmet tetkilitına 

yazılmağa _davet etti 
Oslo 27 (A.A) - Veliahd prenses 

Martha radyoda bir nutuk söyliyerek 
Norveç kadınlarını son günlerde vü
cude getirilen iki teşekküle kaydedil
meğe davet etmiştir. Bu teşekkülle
rin gayesi erkekler silft.h altına alın
dığı takdirde kendi arzuslle onların 
yerine çalışmak isteyen kadınlan 

kaydetmektir. Prenses, Norveç mille
tinin sulh sevdiğini ve bugün bile 
milletler arasında doğan ihtilft.nann 
sulh yolu ile halledilebileceği kanaa
tini muhafaza ettiğini söylemiştir. 
Fakat Norveç kadınlarının mevcud ha; 
kikatıere Jst.inad ederek feHlketleri as
gart hadde indirmek için mümkün o
lan bütün tedbirleri almaları IAzım 
geldiğini söyliyen prenses: cHarp zu
hur ettiği takdirde kadınlar Norveç 
1stik1Alinin müdafaasına yardım et
melidirler.> demiştir. 

Macar heyeti Ankarada 
Ankara 27 (Telefonla) - Macar 

Ziraat Nezareti müsteşarı Mudroni' nin 
riyaseti altında Ticaret Nezareti katibi 
umumisi doktor Keıerü ve Macar Mer
kez banhaı katibi umumisi kont Bethlen.a 
den mürekkep heyet bu sabahki ebprea
le fstanbuldan §ehrimize gelmi§tir. He
yete Macar Ziraat Nezareti ticaret ofi
ıi ile Devlet takas müessesesi ve Taku 
limited §İrk.etinden birer zat da refakat 
eylemektedir. ___ _ 

:V ugoslav aefiri ıehrimizde 
Ankara 27 (Telefonla) - Yugosılavyanın 

Ankara büyük elçisi bu akşamki ekspres
le İstanbula hareket _etti._ 

Modern Halkevi binaları 
yapılacak 

Ankara 27 (Telefonla) - Cümhurlyet 
Halk Partisi genel sek:reterllğl memlekette 
n:ıncud bütün Hal.kederini modern bina.
lan. kavuşturmak için bir program hazır
lamıştır. Sekiz on sene içinde tahakkuk 
ettlrllecek olan bu programın tatbikatına 
önümüzdeki seneden itibaren başlanacak 
ve ilk sene ellisi kaza ve 16 1 vUAyet mer
kezinde olmak üzere 65 Halkevl b1nll81 
yaptınıacaktır_. '------

~İzmir enternasyonal fuari 
İzmir 27 (AA.) - Ticaret Vek&Je~ 

tinden İzmir ticaret ve unayi odasına 
gelen bir tamimde 1940 İzmir fuarına 
hii1cdmetçe atfedilen ehemmiyet tebarüz 
ettirilmekte ve iJtiraklerin çoğalması için 
tedbirler ittihazı bildirilmektedir. 

İngiltere Japon notasına 
cevap verdi 

Tokyo 27 (A.A.) - Asama. Martı hadJseal 
dolayıslle Japonya. tarafından gönderilen 
protesto notasına İngilterenln cevabı bu 
sabah İngiliz sefiri tarafından Hariciye 
Nazırı Arlta',,a tevdi edilmşltır. 
· Tokyo 27 (A:.A.) - İhglliz büyük el
çi.file Japon Haridye Nazın arasında 
bugün iki saat süren bir mülAkattan 
ııoiıra. aşığı.da.ki tebliğ neşredilmiştir: 

İiiglliz büyük elçis1 Asama Maru 
hAdisesi haklondaki Japon notasına. 
cevabıru tevdi etmiş ve mesele yPni
den müzakere edilmişse de iki taraf 
noktai nazarlannda IBrar etmişlerdir. 
İki ta.raf gelecek hafta ye'ni bir noktai 
nazar teatisi yapı.iması ve İngiliz nok
tası metin.in 29 kftnunusanide Lon
dra ve Tokyoda ayni zamanda neşre
dilme.si hakkında mutabık kalmışlar
~ 

Londra 2 7 (A.A.) - Oaily T eleıı
raph gazetesinin Stokholm muhabiri ile 
:yaptığı bir mülakat esnasında Hariciye 
Nazın Genther, Finlandiya davasının ay
ni zamanda İsveç davuı olduğunu beyan 
ebniıtir. 

İsveç milletinin hissiyatından bahsedım 
nazır, jsveçio müttefikan Fiolindiyanın 
kurtulması için ne liiı:ımsa yapılması ka
naatinde olduğunu kaydetmiş ve demiş
tir ki: 

- Finlandiyanın davası bizim dava
mızdır. Bu bakiltati 1aklamağa veya iza
ha tegebbüs etmek beyhudedir. Çünkü lı
veçin istikbali geniş mikyasta Fiolindiy•
run talihine bağlı olduğu herkesçe ma
lumdur.> 

Genther, Finliindiyanın dünyadaki he
men bütün memleketlerin ıempatısını 
kazandığını ve bu memleketlerden bir~ 
çoğunun kendisine maddi yardımlarda 
bulunduğunu memnuniyetle kaydetmİ.f 
ıöyle devam etmiştir: 

- Bu beynelmilel yardım, bütün mil
letlerin arzu ettiği dünya nizamının ye
niden tesisi ümidini muhafaza etmekli
ğimize i.mil olmaktadır.> 

Şimal memleketleri arasında timdi 
mevcud olan işbirliğine telmih eden na· 
zır, son seneler zarfında daima bu işbir
liğinin takviyesine çalıştığını söylemi§ ve 
ıunları ilave etmiıtir: 

,....-- İskandinavya memleketleri dünya
da bitaraf ve müstakil olan mevkilerini 
muhafaza etmek için müttefikan çalı~ 
maktadırlar. Tarih, bu memleketlere si· 
yui, iktisadi ve sair sahalarda bir müte
kabil yardım siyaseti takip etmenin ken
dileri için bir zaruret olduğunu göster
miştir. Son seneler bu memleketler ara
sındaki münasebetlerde görülen dostluk 
ve tesanüd hislerini arUırmı;tır. Bugün 
bu if birliği. fimdiki dünya vaziyetinin 
ticaretimize tahmil ettiği müık.ülit ve 
takyidatın izalesi için, bilhana bitaraf 
Şimal memleketleri arasındaki eşya mü
badelesinde tatbik edilmektedir. 

laveçteki Amerikalıların geri 
çağırıldığı teeyyüd etti 

Stokholm 27 (AA.) - Stokholm'da
k.i Amerika elçiliği. tarafından İaveçte 
bulunan Amerikalılara gönderilen ve 

Berline çağırılan 
Alman sefirleri 
26 kanunusanide Berlinde 
içtimalarım bitirdiler 

Brene 27 (A.A.) __, cBasler Nech· 
rtchtell> gazetesınin Berlin muhabl-

' rl, izahat vermek üzere Berline davet 
edilen Aimanyanın Budapeşte, Bükreş, 
Belgrad ve Sofya elçileri arasında ya
pılan içtlmaın 26 klnunusanide ni
hayet bulduğunu bildlnnektedir. 

Muhabirin bu içtimada. ham bulu.
nan bir zattan öğrendiğine göre, bu 
toplantı için evvelce t>ir program h&
zırlanmamıştır. 26 klnunusanlde Ber
line gelen Almanyanın Atina elçisi 
de l!zım gelen izahatta bulunmuştur. 

Benıe 2 7 - Atinadak.i Alman elçisi 
ancak cuma günü Berline muvasalat et
mit ve raporunu verdikten ıonra hemen 
Atinaya dönınüıtür. 

.B. Fon Papen ise çairdmamııtır ve 
Ankaradadır. 

Kayserin 81 inci yıl dönümü 
Aınsterdam 27 (AA) - Eski Kay• 

ecrin 81 inci yıldönt.imil münaaebetile 
.kenclieini bu sabah ilk tebrik. eden :ıev
ceei prenae1 Hermbıe olınll§tur. 

Sabık Kayaer. sabah kahvaltıunı y ... 
dikten sonra Doom ıatoaunda yapılan 
dint bir ayinde hazır hulunmuotur. Bü
tün gece kar yağclıiı için e1ki Kayıer bu 
ıabah en çok ıevdiği mqgu]jyet olan 
odun ke1meie çıkamal'lllfbr. 

Galiçyada Alman kuvvetleri 
bulunduğu tekzib ediliyor 
Berlln 27 (A.A.) - Alman kuvvet

leri başkumandanlığı Gallçyada Al
man kuvvetlerinin bulunduğunu ~ 
zip etmiştir. 

-----
Bir vapur kayalara 

çarparak battı 
Tokio 2 7 (AA) - 14,000 tonlWi 

Preaident Qezon yolcu vapuru Getima 
adası açıklarında kayaya çarparak bat• 
mqbr. 14 yolcu ve mürettebat Japon 
vapurları tarafından kurtanlmı§lardır. 

bunlan İaveçi terketmeie davet c=len 
tamim hakkında verilen malumata 9re, 
Amerika tebaasına iç veya arur sebeler. 
le hareketlerini tehir etmemeleri, in
kü birkaç ay sonra Amerikaya yaPtn 
nakliyabn yeni müşkülata uğrıyacağJiJ. 
dirilmi§tir . 

Tamim, İsveçin karşısında Baltıke· 
nizindeki Alman sahillerinde yapığı 
iddia edilen ask.eri tahşidat haklda 
hiçbir kaydi ihtiva etmemektedir. 

Vqington 27 (AA.) - Har·c 
İsveçteki Amerika sefirinden İaveçtu. 
lunan Amerika tebaasına memleketr
ketmeği tavsiye ettiğine dair bir tef 
almıştır. Diplomatik mahfillerde l 
olan kanaate göre, bu tedbir Avı 
vaziyetinde bir değişiklik hasıl oh 
manasını tazammun etmemektedir. 

Amerikalılar Fin orduu 
gönüllü yazılacak mı~ 

Vqington 27 (AA.) - Siyasi 
fillerde şu nokta suale §ayan görülrr. 
dir: 

Roosevelt Amerikalıları Fin ordı 
gönüllü yazılmağa zımnen davet t 

midir~ Dün Rooaeveltin yaplıKı be: 
birçok tefsirlere yol açmıştır. Fakat 
ticenin ne olacağının §İmdiden keat 
miyeceği siyasi mahfillerde aöylenr 
tedir. İspanya harbi esnasında Ame 
tebaasının İspanyaya gitmesi meno 
malda meselenin resmen halledildiği 
brlatılmaktadır. Finlandiya Ameri 
topraklarında gönüllü kaydetmeğe te 
büa ettiği takdirde Bitaraflk kanunu 
cibince buna müsaade edilmiyece~ 
söylemeğe hacet yoktur. Amerikada 
hassa hava kuvvetlerinde öteden beri 
toplanma birçok askerler mevcud olt 
ğu ve Reisicümhurun beyanatı bunlaı 
resmi bir teşvik mahiyetinde telô.~ 
edilebileceği hatıra gelmektedir. 

İngiliz ve Fransız gönüllüf, 
Londra 27 (AA) - Londrada 

Finlandiya sefaretinin bir mümessili Fir 
l&ndiya ordusunun İngiliz ve Fransız g 
nüllülerini memnuniyetle karşılıyacakla 
nnı, zira Finlandiya mevcudiyetinin ge 
rek insan ve gerek levazım olarak dışa· 
ndan gelecek yardıma bağlı bulunduğu• 
nu bildirmiştir. 

Japon elçilerinin 
Peştedeki içtimaı 
Balkanlara yapılan tehdid
lerin Japon ticareti üzerin• 
deki tesirleri tedkik edilece1' 

Londra 27 (A.A.) - Japon sefirle
rinin Budapeştede yapacakları içti• 
madan bahseden Times gazetesinin b1' 
şehirdeki muhabiri hususi menbalar· 
dan aldığı haberlere müsteniden Bal· 
kan devletlerine karşı Ruslar ve Al· 
manlar tarafından yapılan tehdldle• 
rin Japon harict ticareti üzerinde bl" 
rakacağı tesirin bu müzakereleril1 
başlıca mevzuunu teşkil edeceğini bil
dirmektedir. Muhabirin tahmin etti
ğine göre, Almanya, Rusya ile Japon .. 
ya arasında bir yakınlık husulüne bil" 
tün kuvvetlle çe~aktadır. Çünkil 
bu takdirde Almanya Siblrya şlmen· 
diferleri vasıtasile sevkedeceği eJl" 
düstri malzemesine mukabil Japon· 
yadan 1ptidat maddeler ve bilhassa So' 
ya fasulyası alabilecektir. Söylendi' 
ğine göre Japonlar böyle bir teşebbil58 
girişmeğe pek heves etmemekte -r8 

şlındikl halde Avrupa ile memleketle' 
ri arasındaki münasebetler meselesi" 
n1 tehir ederek uzak şarka nütuzla.nfll 
yaymakla meşgul olmağı tercih e1" 
lemektedirler. 

Japon diplomatları şu halde bütilJJ 
meseleleri tartarak alelAcele vücud8 

getirilen Roma - Moskova - Tot.Y° 
mllıverine Japonyanın iştiraki doJSI" 
yıalle içinde bulunduğu m~ veP' 
yetten kurtulması için bir çare e.rJI 
yacaklardır. 

-----
Belçika - Almanya hududıı 

tekrar açıldı .. 
Opon 2'l (A.A.) - Bu sabahtanberi ~ 

çıta. - Almanya hududu Hauset JtaJ11(,4ıi 
lunda tekrar açılın.ıştır. Eupenden bud ..... 
giren tramvaylar tekrar tşlemeğe başUr 
caktır. Piyade seyrüseferi baflamıştır: ~ 

Otomobillere gelince bunlar IJeJI' 
Calamlna. yolundaıa geçeceklerdir. 

d 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 
~a.-. ............................................. .. 

Gazetecilik mesleğinin 
bir şehidi: izzet 
Muhiddin Apak 

AKŞAM karileri 
arasındaki sporcu 
gençlerin şiiphe

siz pek iyi taru
dıklan İzzet Mu
hiddin Apak dün 
ınaalesef vefat 
etmiştir. 

İzzet, futbol 
hakeınlerindendi ; 
spor muharrir
liği yaparak ga
zetecilik nıes

l l ,,,ıce g;.rmışti. Jiakat daha sonra, ça
Jı~kanhğilc, iyi kalbliliğile, çok adam 
t:ımmasUe geujş manada gazeteci ola
rak du kendini gösterdi. Henüz otuzu
nu doldurmuş doldurmamış bulunan 
bt: arkadaşı nrnmızdan kaybetmekle 
cidden matemli);z. 

İzzet l\lulıiddiu, canlı adamdı, se
\'imli adamdı; en uzaktan tanıdığı 

kimscie. e bile bir fayda temin etmek 
içiıı işinj güciinü bırakarak çırpınır, 
lrnşıudı. 

Güler yüzlülüğün, yılmaz nikbinli
ğin son lıaddi, ancak bazı tip şişman 
kimselerde bulunur. İzzet, işte o ha
iıik, c.andan, hasedsiz, hayırhah 

adamların mükemmel bir nümune. 
siydi. 
Çoğumuzu Jıo<lbinlcştiren bu mad

diyat asnndn, böyle bir digerbinin de 
dofaşh~'lm gönnck kalbe f crah ve
ıirdi. Onu daima arardık, bulurduk; 
o bir mu11itin tuzu, biberi, neşesiydi. 
Jfoyatta füılla inkişal edince, şüphe
s j1.. !ti İstmıbulwı ve ihtimal Türkiyc
ıün karakteristik ~ahsiyetıerinden 
u!acaktı. Zevkli bir hayat teşkilatlan
d:rmı-..sııu bilirdi. Pratik bir insandı. 
ı;:;:üslıct bir ruhu vardı. 

••• 
li{cndisinin bir meslek şehidi oldu

t'"'!lna da işaret etmeliyiz. Zelzeleyi 
ıniiteakib, t taııbuJa gelen Erzincan 
ımıhacirlcrini Hocapaşa taraflarına 

gctirıni~lenli. Bunların arasında blr 
kaç tifüs \•aknsı çıktığını gazeteler 
yazmıştı. İzzet Apak, felaketzedelerin 
murjfinc nıt.."Sleki bir gaye ile ginniş. 
O akşam, diğer bir gazeteci ve spor 
mt~'.munsı sahibi olan B. Taliltın hu
su.-.;i otomobiline binip Ebussuud cad
tk!>inden Heyoğluna çıktık. İzzet direk
sj.)·onu kullanan Talatın yanına geçti, 
bC"n c!e Talatın çoeuğilc arkaya otur
dum. Meğer menhus nakil böcek o 
r,iin ikisini de sokmuş. İki gazeteci 
de on dört gündür hasta yatıyorlardı. 
Ziynret ettiğim İzzet, inlerken güle
rek bana yine hoş şeyler söyledi ve 
nihayet znvallı işte dün öldü. 

Zelzele liretinin karşısında gazete
lerimi2in milli ve beynelmilel yardımı 
seferber etmek için çabalaması şayet 
hı.kar edilemezse, İzzet lUulıiddin 

Apak, bu mesaiyi başarırken canını 
• hakiki manasile - veren bir gençtir. 

.&ltŞAlıt 

l i 

Şe birde açılacak yeni caddeler 
B. Prost Eminönü ile Sultanahmed arasında acılacak 

• 
yolun istikametini tesbit ediyor 

B. Proıt, fstanbulun nbım planını 
hazırlarken ıehir içinde açılacak baolıca 
caddeler için baolangıcı Eminönil me)"
danı olmak üzere muhtelif istikametler 
çizmiıti. Bu arada Eminönü ile Sultanlv 
med arasındaki yol da ikiye taksim edi
lerek gösterilmiıtir. Bu yolun bir kıamı 
T opkapı sarayının. bir kısmı da Gülhan• 
parkının Soğukçeşmedeki kapısının önü
?~ ç~kıyordu. Nafia Vekaleti, yolun bu 
ikınc~ kısmına itiraz ettiğinden, mütehu
sıs, ıımdi hu yolun istikametini katt ıu
rette çizmek .üzere tedkiklerine bqla
rnıştır. Mütehassıs. bu istikamet üzerin
de tarihi binalan, abideleri tesbit ederek 
muhafazası lanrngelen binaların vaziyo-

Zonguldak limanına 
gemiler giremiyor 

Limanın ağzı fırtına yüzün· 
den kumla doldu 

Son fırtınalar dolayısile Zonguldak lima
nının ağzı kum dolmuştur. Buradan Uma.
na ancak bir gemi müşkülatla girebilmek
tedir. Halbuki, kömür ocaklannın yüzde 
doksanı içeridedir. Bu yüzden kömür .sev
klyatı sekteye uğramış vaziyettedir. Keyfi
yet İstanbul liman reisliğine de blldlrilmlf 
ve Zonguldak liman ağzının temizlenmesi 
istenmiştir. Bu talep tarama dubası olma.
dığından yerine getirilmemektedir. 

Bir müddet evvel, Kalkavan vapuru, 
Zonguldak limanına glrmeğe teşebbüs et
miş, bu yüzden pervanesi kırılmış, alt ta
rafı hasara uğramıştır. Vapur, llmanımıza 
getirilerek havuzlnnmı.ştır. 

Dün yapilan ihracat 
Dfın de 250 bin lira tutarında ihracat ya.

pılmış, İnglltereye keçi kılı, tlftik, kendir, 
sıgala yağı, Fransaya paçavra, ip, halat kı
rıntıları, kendlr, çekirdekli kuru üzüm, 
boyanmış kumaş Yunanlstana balık, Ro
manyaya çüven, kestane, ceviz içi, fındık, 
balık gönderilmiştir. 

Akdenizde nakliyat 
İngiliz ve Fransızlar Türk 

gemilerini kiralamak 
istiyorlar 

Müttefik İnglllz ve Fransız hllkümetlerf, 
Türk armatörlerine müracaat ederek gemi
lerini, Akdenizde işletmek üzere kiralamak 
istemişlerdir. Kiralayıcılar, klralıyacaklan 
vapurlara, tonaj başına 15, 16 şlling kira ve
receklerdir. Bu habere nazaran 4, 6 bin 
tonluk bir vapurun aylık kirası 25 bin Ura 
tutacaktır. Klralayıcılar, vapurun kömüıs 
masrafını da deruhte etmektedirler. Yal
nız ~ürettebat yevmiyelerini vapur sahip
leri odlyecektir. Armatörler, dün liman re
isliğine müraacat ederek müsaade ıstem~
ıeı delr. Key{lyet vekfılete arzedilmiştır. 

Fransızlar, Burhaniye ve Na· 
zım vapurlarını kiraladılar 

tine göre bir istikamet çizecektir. Bu 
hususta Müzeler idaresinin de mütalaıuı 
sorulmuıtur. 

Bundan baoka B. Prost, Üsküdar ve 
Kadıköyünün nizım planını da tamam
lamııtır. Plan üzerinde aon çalışmalannı 
yapan mlitehassıa çarıamba KÜDÜne ka· 
dar planı Belediye Reisliğine verecek
tir. 
Kadıköy ve Üsküdann nlzım pllnı 

Umumi meclisin oubat devre.inde tedkik 
edildikten sonra tasdik edilmek Uzere 
Nafia Vekaletine gönderilecektir. Bun
dan ıonra Kadıköy ve Osküdann da plln 
mucibince imanna baılanacak ve bu mak
aadla bütçeye de tahıisat konacaktır. 

Karilerim izin 
mektupları 

Sinemalarda sigara 
Beyoğlu tarafındaki sinemalarda 81-

gara içilmez. Halk ancak perde ara.
lannda dışarı çıkıp bu ihtiyacını tat
min etmektecllr. Şehzadebaşmdald 
müesseselerde ise, ahali pervasızca fo
sur fosur tütün içmekte ve buna mü
dahale olunmamaktadır. Dik.katı cel-
bederlm. All 
Açık muhabere: 

Bay Dlrancan, gönderdlıtfnlz mektu
bun muhteviyatından ltlzım gelenleri 
haberdar ettik. 

KOÇOK HABERLER: 

* Darüşşefaka mektebi bahçe.sindeki ha
mamın külhanından yangın çıkmış, üstün
deki oda yandıktan sonra söndürülmüştür. * Limanlar umum müdürü bay Raufl 
Manyas, İskenderun limanındaki tedklkle
rini bltercrek şehrimize dönmüştür. * Romanya bandıralı Transllvanya va
puru ile limanımıza külllyctll miktarda mu
kavva gelmiştir. * İstanbul milli sanayi blrllif yıllık kon
gresi,· yarın (Pazartesi) blrUQ"in 4 üncü 
Vakıf hanındaki binasında. toplanacaktır. 

Otomobil kazasına uğrıyan 
lsak öldü 

Bir taltsi otomoblll üç gün evvel Kumkapı 
civarından geçerken o civarda kunduracı 
1sak adında birine çarparak aıtır surette ya. 
ralamıştı. Cerrahp~a hastahanesinde te
davi altına. alınan yaralı İsak dün ölmU., 
tür. 

Vaka müddelumumlliğe bildlrllmlş, adli
ye doktoru B. Enver Karan tarafından ya.
pılıın muayenede, İsakın otomobilin çarp
ması neticesinde aldııtı yaradan öldüğü an
laşıldığından cesedinin gömülmesine 1z1n 
verilmiştir. Şoför hakkında, ölüme sebebi
yet suçundan dolayı tahkikata baf}a.nmış
tır. 

Arasta sokağı temizlenecek 

Mütehassıı, Kadıköy ve Üıküdann 
nlzım planından başka Taksim ile Vali 
konaiı araıında Surp Agop mezarlığı, 
Yedek ıubay okulu arkasındaki geniı 
sahanın imarına ait tatbikat planile meş
KUl olmuttur. Bu plan da Kadıköy ve Üı
küdar planlarından sonra tekemmül ede
cektir. 

B. Prost ayni zamanda Bunanın imar 
pllrunı da tanzim etmeği üzerine aldığın
dan, planı burada hazırlamaktadır. 

imar müdürlüğü iıleri çoğaldığı için, 
Fran11:z mühendislerinden B. Sererin 
imar müdürlüğünde çalışmasına Heyeti 
Vekilece müaaade edilmiJ, Fransız mü
hendisi yeni vazifesine baılamııtır. 

Dolmuş taksi 
ücretleri arttırıldı 
Bazı otobüsler eski yoldan 

Taksime çıkacaklar 
Eminönü Ue Taksim ve Şişli arasında 

yolcu bqına. 10 ve 12,5 kuruş mukabilinde 
çalışan taksi şoförleri bu ücretlerin azlı
ğından l}ikiıyet etm~lercll. Diln toplanan 
otobüs komisyonu benzin flatlerfndekl son 
yükselişi de göz önüne nlarak ücretlere 
yüz para zam tmeğe karar vermiştir. Bu 
suretle Emlnönünden Taksime kadar 12,5 
ve Şişliye kadar da 15 kuruş ücret alına
caktır. 

Beyojtlu semti ile İstanbul arasında lşll
yen otobüsler, Beyoğluna çıkmak için Top
hane, Dolmabahçe, Aya.spaşa. yollle Taksi
me çıkıyorlar. Gerek Şişhane ile Taksim 
ar.ısında oturan halk, gerek otobüsçüler 
güzergll.hın değiştirilmesi için müracaatta. 
bulunmuşlardı. 

Dün toplanan otobüs komisyonu bu me
selyi de tedkik etmiş, muhtelif hatlara tş
llyen otobüslerden on tanesinin tefrik edl· 
lerek - bundan evvel olduğu gibi - Kara
köy Şişhane yokuşile Taksime çıkmaları
nı muvafık görmüştür. Dl~er otobüsler, 
gene Dolmabahçe - Ayaspll§a yollle Taks1-
me çıkacaklardır. Komisyonun karan vall 
B. LQtfl Kırdar tarafından tasvip edlldlk
ten sonra tatbik edilecektir. 

Carih kadın 
İki ay on yedi gün 

hapia yatacak 
Adliyede kapı altı karakolunun merdive

ninden inerken Ali adında blrlnt bıçak!& 
boynundan, Alinin kansı İsmlgülü de sır
tından öldürmek kasdlle yaralıyan Ayşe Ue 
kendisine suç ortaklığından maznun koca
m Alinin mevkufen muhakemeleri dün bi
rinci ağır ceza mahkemesinde bitlrllm.lştir. 

Muhakeme neticesinde, Ali aleyhine Ayşe 
tar&tından açılan tehclld davasında maz
nun Alinin sabıkasının sorulması için mu
hakemenin talik edildiğini anlamıyan Ay
aenln, Ali hakkında beraet karan vertldiği
nl zannederek hiddetlendiği ve mahkeme
den çıkıp merdivenden inerlerken Ayşenln 
bu hiddetini yenemiyerek yanında bulunan 
kocası Alinin cebinden bıçaıtını alıp dava
cm Aliyi boğazının sağ tarafından ve ara
larına giren Alinin kansı Ismlgülü de sır
tından yataıadı._"ı sabit olmuş ve bu yarala
mada öldürmek kascll görülmemiştir. Bu matbuat şehidinin batıra'iını 

tebcil ederiz. Arkadaşınuzı kaybet
mekle bedbahtız. Hele biitün varlığını 
ona bağlıyıın annesini, hemşiresini 
teselli için yazacak söz bulanuyonız. 

Fransızlar, ilk olarak Burhaniye vapuru
nu kiralamışlardır. Şimdi de Nazım vapu
ru kiralanmıştır. Nazım, İzmir ve İstanbul
dan 4500 ton uzüm, incir, tütün, fındık yülc-

. llyerck Marsllyaya hareket etmiştir. 

Sultanahmcdde Arasta sokatuıdald ba
kımsızlıktan dolayı dün bir gazete ştkAyet
te bulunuyordu. Vali B. L11ttt Kırdar, dün 
bu sokajtı tedklk etmiş ve sokaCUı bir an 
evvel temizlenmesi için alAkadarlara. emir 
venn!ştlr. 

İki Jı::işlyi bıçakla yaralamak suçundan 
dolayı Ayşenin iki ay on yecll gün hapsine 
karar verilmiştir. Kocası Alinin bu suçta 
allkaaı görülmecllğlnden beraet etmiştir. 

(VA - Nu) 

İzzet Muhiddin-Apakın 
cenazesi 

İstanbul :Futbol Ajanlığından: 
Hakemlerimizden lıalıik ve vefakar 

kardeşimiz İızct Muhiddin Apak'ın 
ebediyete intikal ettiğini büyük bir 
teessürle haber aldık. 

Hayatta bize saadet ve şataretin 
çok kıymetli anlarını yaşatan bu kar
dc~imize son ve mecburi vazifemizi 
yapmağa sporu seven ve yapan arka
daşları davet ediyorum. 

Cenazesi 29/1/ 940 pazartesi b'Ünü 
kaldırılacaktır. 

············~·································· 
Dolmabahçe stadyomu 

Doiınab:ıhçe stadyomu ınşaatıııın m!ina
kaEaya konulduğunu yazını.ştık. Iıışaat 
14 martta ihale edileceğinden şimdiden 
birçok talipler çıkmıştır. 14 martta ihale
nin yapıl~c:ığı muh~kkak görüıüyor. 

Arkadaş kavgası 
Ramide oturan Mustafa ile Ragıp lslmle

rinde ikl arkadaş birblrlerile kavga et
mişler, ikisi de yekdlğerlerini yaralamışlar
dır. Polis Iklslni de yakalamış, sarhoş ol
dukları anlaşılmı~ ve tedavi altına alın-
mışlardır. _ 

Taksi, araba ile çarpıştı 
Aziz ismindeki sürücnnün ıdauslndekl 

yük arabasile şofor Nlzameddlnln kullan
dığı taksi, Aksarnyda Valide camisi önün
de çarpışmış1ar, hcı· ikisi de hasara uğra
nıııtır. 

İktisad Vekili 
. Bayram nıüıı:ısebetile şehrimize gelen 
Iktisad vekili B. Hüsnü Çakır. dün de Eren
köyündeki evinde istirahat etmiştir. 

Sanat mektepleri mezunlari· 
na konferans 

Tüı·klye sanat mektepleri mezunlar ce
miyeti, azasının meslek! malümatını arttır
mak maksadı lle bir seri konferans tertip 
etmiştir. Konferanslar, her cuma günü 
Eminönü Halkevi salonlarında 6 lle 7 ara-
sında verilecektir. İlk konferans 2 şubat
ta cemiyet reisi doktor Hafız Cemal Lok
manheklm tarafından verilecektir. 

Tırhanın bu akşam 
gelmesi muhtemel 

Alanya civarında. karaya oturan Tırhan 
vapuru Fethlyedcn Izmire gelmiştir. Vapur, 
bu akşam yahud pazartesi limanımıza ge
lecektir. Kaza hakkında mahallinde tedld
kat .. yapan heyet raporunu h:ızırlıyarak ve
kalete takdim etmiştir. Raporda, esas 1tlba
rlle kaptanlar kazadan mesul gösterilmek
te ise de bir takım esbabı muha!fi!e de ile
ri sürülmektedir. 

Dünkü fırtına 
İstanbul Uman reisliği, Karadenlze sefe

re çıkacak gemi süvarllerine burada yeni
den fırtına başladığını bildirm!şlir. Fırtın& 
hafit olduğu lcln vapur seferleri intizanu
nı kaybetmemiştir. 

Merdivenköyünde cerh 
Merdivenköyünde oturan Ahmed ismin

de birlle Münevver adındaki kadın bir 
meseleden dolayı kavga etmişler Ahmed 
Münevveri bıçakla yaralamıştı;. Yaralı 
Nümune hastanesine kaldırılmıı. suçlu 
yakalanarak adliyeye ve~tlr.. 

lhtikirla mücadele komisyonu iki mO· 
esseseyi kapanma cezasına çarptırdı 

İhtikir yapan mües ıeseler kapatdırken 

İhtikirla mücadele komisyonu, Mar
puççularda bir boya ticarethaneai ile Ha
lıcıoğlundıı bir tel ve çivi müesseaeainin 
15 gün kapatılmasına karar vermiıti. 
karar, Vilayetçe tasdik edilmiş ve hü
küm dün yerine getirilmiıtir. Kapanma 
sebepleri ıunlardır: 

Marpuççulardaki boya ticarethnae3İ· 
nin evvelce 280 kuruşa sattığı kimyevi 
boyaları tedricen 420 kuruıa çtkardıiJ 

tcsbit edilmi~tir. Tel ve çıvı müeaseaeai 
de, diğer fabrikalar tarafından 25 kuru
t• satılan malları 2 7,5 kuru:ıa piyasaya 
sürmüotür. Bu müessesenin Halıcıoğlun
daki fabrikasile yazıhanesi de 1 5 gün 
müddetle kapatılmı:ıtır. 

ihtikar komisyonu önümüzdeki hafta 
içinde tekrar toplanarak Milli iktisadı ko
ruma kanunu ile hasıl olacak vaziyeti 
&özden ~eçirecektir. 

Sahife 3 

lST ANBUL HAYATI 

Tedavisiz hastalık 
Soba başmdn llostunıla 1mrşı lınr

şıya sohbet cdiyol'duk. Oda kılpzsı 
aralandı, on dört yaşlanndaki oğlu
nun başı uznndı. Kapı aralık duru
yor, fakat çocuk bir türlü içeriye gir
miyordu. Babası seslendi: 

- Oğlum, içeriye girip kapıyı ka
pasana. Oda soğuyor. 
Tc~la kupıyı itip girdi: 
- Dur babacığım. Tam bulacağım 

sırada bağıriiın, nklıın gene karıştı. 
Ve, alık alık bir bana, bir lmbnsır.a 

bakarak ellerini uzattı. Avnçlnrmı 

açıp kapıyor, pnnnnk boğumlarını 
oynata oynata mırıldanıyordu: 

Gü ... gü.. gü... güneş ... Çı .. . 
kar ..• çıkar ... güneş ç.ıkar ... ge . .. ge .. . 
gece ..• 

Nur topu gibi yavnıcağın acıklı ha
line içim sızladı. Sarsak adııntnrla 
sendeliyor, donuklaşan gözlerini kfth 
tavana dikip uzun uzun düşiinüyor, 
kfilı pencereye dönüp ağzını nçıyor. 
avucunu şaknğma ~mnıyor, hırçın hır
çın saçlarını diclikliyor, gözlerini ka
payıp homurdanıyor: 

- Ben ... ben ... ay ... ay ... ny .. . 
Ben ... gündüz ayı ... iiis. ·. teee. Jıim .. . 
Oh ... oooh ... 

Birdenbire yumruklnnnı sıkıp tepi
ne tepine haykırdı: 

_ Aç ... aç ... açıl:c:mn bu tavanlar. 
Tavanla.anar ... kaknyanlıu ... 

Teessürle babasının kulağıııa e,b>ilip 
teselli etmek istedim: 

- Yavrucağın bastalığındr.n hiç 
bahsetmemiştin. Mnamafih, ıucrnk et
meyiniz. İnşnllah muvahkn.t bir sinir 
buhranıdır, tedavi edilir. 

Zavallı, dostum acı bir tebessiiınle 
içJni çekti: 

- Evet Buhran gcçirivor ve in
şallah muvakkattır. FalG{t hastalığın 
sonunu pek iyi gönnüyonnn. l'nşı 
ile mütenasip değil. Ne azarlnmak 
fayda veriyor, ne de daynk. nen de 
ne yapacağımı şıışırdını. 

Hayretle yüzüne l:aktığtm :-..1~ ırlin

ce rnhıidar bir kahkah.2 au;rak de· 
vam etti: 

- Hastalık senin zannettiğin gibi 
değil azizim. Daha fena ... Tedavisi de 
yok, serumu da. Bizim oğlan edebiyat 
maranna tutuldu. İşte, görüyorsun 
ya, gene şiir yazınağa çalışıyor. 

Bu sırada karşı köşede kendi ken
dine homurdanan çocuk birdenbire 
koşup babasının kucağına atıldı: 

- Buludum, babacığım, buldum. 
Dinle de bak, ne güıeı şiir. 
KoUannı sallayıp tepine tepine 

okudu: 
cOüneş çıkarsa gece biter • 
ııAy gündüzleri nereye gldiyor?P 
cıBen ayı istiyoruuuın. Oooof.» 
cAçılsın tavanlar ...• 
ııKalravanlnar ... Iar. lar. lanor .. • 
Kaşlannı çatıp bana döndü: 
- İşte, edebiyat bövle olur an 

Göreceksiniz; bizler, ;eni edcbiy: 
lar, eski nıonıklnrn na~;ıl saldıra 

ğız. Yıkacağız kökünden onlann ıı 
sal edebiyatlannı .•. 

Asabiyetle üzerime yürüyen çocuk
cağızı: 

- Evet yavrum, bu gidişle ccph' 
nlz hakikaten çok kuvvetleniyor. 

Diye zorlukla teskine çalı ıx4 
biraz evvelki tecssürüm büsb<41 
arttı. cemal ft 
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Pantalon hırsızı 40 
hapse mahkll.'ll ecf .
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Murad adında biri evvelki gun Malıin"-- J5 
paşn civarında bir elbiseci a!lkkanına gire
rek elbise alacağını E:Öylemiş, dükkan sahi
binin başka bir milşteri ne meşcuı bulun
duğu sırad:ı tezgdhın üzerinden bir panta-
lon çalmıştır. 

Murad çaldığı pantalonu ellnde gotüre
miyeceğini _anlayınca hemen kendi panta
lonunun duğmelcrtnı çözerek çaldığı pan
talonu paçalarına_ saklamağa kalkışmıştır. 
Fnkat bu sırada dükkancı kendisini görmüı1 
ve_ derhal polise haber vererek Muradı cür
mu~eşhud halinde Ynltal:ıtmıştır. 

Dun Suıtannhmed üçüncü sulh cez:ı mnh1 

kemeslnd Murıı.dın muhukemesl yapılmış va 
suçu sabit oldu~undan sabıkası da göz. 
önünde tutularak kırk gün müddetle hap
sine karar verl!miştır. 

Gümrük iıntih~nlarında 
kazananlar 

- 1~ klnunuevveldc Gümrükler başmüdür
luğunde .~ise ve ortnmektep mezunlan nrn
sında musabaka ltntıhanı açılmıştı. Imtı
hana 130 orta ve 73 lise mezunu girmlştı 

Vek!lt, Yalnız lise mezunlarının cevapİa
nnı tedkik etmit ve 12 kişinin kazandığı 
anla.şılmıştır. Şehrimizden 1ştlmk edip de 
kazananlar şunlardır: Bay Niyazi Işık 
Muzaffer, Muhtar, Cevad, Cemal, Murad: 
Sırrı, Fethi, Refik, bayan Hayrünnlsa. Bun. 
ların tayin emirleri gelmiştir. Ortamektep 
~~unlannın cevapları tasfiye edilmekte-
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Almanya, Rumen lstihsaıatmdan azami 
istifade için bir plan hazuhyor 

·rBaı tarafı 1 fncf ıahtf~J 
Rumen Kabinesinin içtimai 

Bükref 27 (A.A.) - Dün akdedilen 
Nazırlar meclisi içtima.ında Ga.fenco, 
Rumen menfaatleri.le alrutadar olan 
l»eynelmilel vaziyet hakkmda mufas
aal izahat verm.işt1r. 

Meclis, bundan aonra TranBilvanya 
halkının refahını Jstihdaf eden baZı 
lktisadt ve zira! tedbirler ttt.ihe.s et
miştir. 

Biibet r1 (A..A.) - Nazırlar meclliı:I bu
eün Besarabya.nm merkezi olan Çl.slnauda 
toplanarak bu mıntü:ayı allkadar eden 
ekonomik meaeleleri görilfm.11§ ve bu hu
wst& bazı kararlar tt;tUıaz etml§tlr. 

Fransız gazeteleri petrol 
meseleıile me§gul 

Paris 27 (A.A.) - Havas: Parls 
matbuatı bugün de Romanya petrol
terl me3eleslle meşguldür: 

Pertına.x diyor ki: 
l'ranse. Rumen petrolünü, şimdiye 
'ar lld A.kid tarafından tamam.en 

il[ edilmiş olan anlaşma mucibln
'1 etmişUr. Ve Bü.kreş hükQme

teahhütlerinl tutacağından 
meğe nıahal yoktur. Bundan 
'oına.nya.nm bulunduğu teh

vetin de hesaba ka tıımak 
kanaatindeyiz. Rus teh

teblikesi bu memleke
meırt.edir. 

\na şu suretle devam 

\'0-
~e "' ~t'> 

i, kont Ciano M&
'llerini muva.kka

mrkiye Hariciye 
"tte Sotyayı Ut-

' müessir ha.
'B.y& azamı 

1 
IU1"8tte yardım etmek faydalı olur. 
Zira bu suretle ~alde meşgul olan 
Rusya ve Almanya Balkanlarla meş
gul olmak içln daha az vakit bulacak
lardır. 

Petit Paris.ien gazetesi, Romanya 
ajansının tebliği üzerine az çok mut
main ve tebliğle verilen teminatın çok 
Yasih olduğu kanaatindedir. Gazete, 
Paris ve Londra hüldlınetlerinin da.. 
ha resmı teinınat ald.ıklannı ümit et
mektedir. Zira petrol modem harp
te hayatı bir maddedir. 

Diğer taraftan, abloka ile mücadele 
içhl seyyar memnr olan doktor cıo. 
dlus Romaya gitmektedir ve orada da 
petrol mevzuu mahsolacaktfr. Zira 
İtalya Romanya petrollerinin mühim 
bir mü.şterl&fdir ve ne Alınan muta
lebelerl, ne de Rus tuza.klan yüzün· 
den kendistnin bu maddeden mahrum 
bırakılmasına müsaade etmiyecektir. 
Filhakika bu meselede de Berlln ve 
Mosk:ova vazifeyi taksim etmektedir
:&cm Bir taraftan Berlln taahhütler is
tihsaline çalışırken diğer taraftan 
Moskova, m..'Ulevranın muvaffak ol
masuu temin için istila. ile tehdit et
mektedir. 

Romanyanın Almanyaya 
ihracab 

Bükreş 27 (A.A.) - cParis yolu ile> 
Resmt Leh ajansı, Polonya üzerin .. 

den transit miinakalltının münkatl 
olduğu hakkındaki şayialara rağmen, 

Almanyaya alt Rumen eşyasının Sov
yetıeıin işgali altındaki Polonya ara
zis.tnden geçmekte devam ettiğini, 
bununla beraber bu yoldan Rumen 
petrolü ilıraç edilmiş olmadığını bil
dirmektedir. f'"""'~'i}~ 

~)· ~~v.. 
· ~~~ ~ . 
j; ·~e~ _ .. ~rin yenı taarruzu da 

netice vermedi 
(B~ tarafı 1 inci sahifede) 

Fa.kat bu mınta.kadaki Sovyet yük-
1ek kWnanda heyeti, anl~ıldığına gö
re bu hezimetin tekerrürüne mAni ol
mağa katiyetle karar vermiştir. Bu 
tecrübeden istifade etmek iste
mektedir. Bu taarruzlar esnasında 

Sovyet kıtalan manti bataryalannın 
evvelce tahrip etmedikleri kadar şid
detli bir mukavemeUe karşılaşmışlar
dır. Sovyet hücum dalgalan öldürü
cü bir ateşin karşısında şiddetle bir
birini takip etmiştir. Sovyetıer Fin 
mevzilerinin önünde beş yüz ölü bı
rakmışlardır. Diğer cihetten söylendi
ğine göre, Kalevttz ve Kowito batar
yaları da Sovyetıere zayiat verdirmiş
tir. 

Roma 27 - Helsinkiden gelen ha
berlere göre, Aglaervi ve Suojaenıl 
mıntakalannda Sovyet kuvvetleri 
ümitsiz bir vaziyette bulunuyor. Fin 
ordusunun kıskacı, onları tamamlle 
çevirecek şeklide kapatmak üzeredir. 
Bu kuvvetler, Sovyet tayyareleri ta.
\Qfından iaşe edilmektedir. Bu hal 

i Fin kayakçılarının geri hatlan 
-stiklerini teyid ediyor. 

1 umumi karargahına Sov
tayyarelerinin hücumu 
~ 27 - Sovyet tayyarelerinin Fin 
rl karargahının bulunduğu ye-

"'oı t ederek şiddetli bir taarruzda 
bulundukları öğrenilmiştir. Bu taar
ruz neticesiz kalmıştır. Bu münase
betle Fin başkumandanı mareşal 
Mannerheimln gösterdiği büyük kah
ramanlık kayid ve tezkAr edilmektedir. 
Fin kadınlarının Lottas teşkilAtma 

Amerikan - Japon ticaret 
muahedesinin feıhi 

New - York 27 (A.A.) - Amerikan - Ja
pon tıcııret muahedesi müddetinin aona 
ermesi münasebetlle tefsirlerde bulunan 
New - York Times gazetesi Amerikan ef
kfmumum.Jyeslnln müttefikan hükumetin 
tarzı hareketini tasvtb ettiğini yazmakta
dır. Japonya müsbet bir şekilde hüsnüni
yet gösterdlği takdirde Amerikanın yeni 
bir ltılll.l imza etmek üzere mü7.akereye 
hazır bulunduğu kaydedilmektedir. - --
Amerika ordusunun bugünkü 

mevcudu 
New - York 27 (A.A.) - Amerika ordu-

8Ulla. a.sker yazmak lçin girişilen geniş te
tebbüs neticesinde ordu mevcudu 227,000 
tifl kadar artml§tır. Bu miktar Roosevel
tln geçen ilkkAııundaki beyannıuneainde 
llkrcdllmJff;L 

mensup bir kadına, bu taarruz esnasın
da gösterdiği soğu.kkanWık, ve ölümü 
istihkar hasletile mükMaten askeı1 
meziyet ~anı verilmiştir. 

Finli.ndiyada askerliğe 
davet edilenler 

Helsinki 27 (A.A.) __.. 1898 de do
ğan .ihtiyat efradının ilk kısmı bugün 
FinlAndiyada silah altına davet edil
miştir. Al.Akadarlar 1 şubatta asker
lik şubelerine müracaat edeceklerdir. 

100 Sovyet tankı ele geçirildi 
Kopenhog 27 (A.A.) - Reuter: 
Helsinkiden gelen bir telgrafa göre, 

Fin .kıta.lan Ladoga bölgesindeki mu
harebeler esnasında 100 kadar Sov· 
yet t.ankı ele geçirmişlerdir. 

Hels.1nk1 27 (A.A.) - Reuter: Bu
rada mevcut kanaate göre, Fin - Sov
yet harbinde kullanılan bin Sovyet 
tankından beş yüzü tamamen tahrip 
edilmişt!r. 

200 tayyareci Finlindiyaya 
gitti 

Helsinki 27 (A.A.) - Muhtelil mil
letlere mensup iki yüz gönüllü tayyar 
reciden mürekep yeni bir grup Helsin
kiye gelmiştir. 

Sovyet tebliği 
Moskova 27 (A.A.) - Leningrad 

erkAnıharbiye dairesinin 26 ikinci 
kAnun tarihli tebliği: 

Kayda değer bir hA.dise cereyan et
memiştir. 

Maretal Vorotilof cephede 
Lond.ra 27 - Mareşal Voroşllot Fin 

cephesindeki Sovyet kıta.atını teftiş 
etmek üzere bugün Moskovadan ha
reket etmiştir. 

Çinde imtiyazlı mmtakalann 
ablokaıı 

Londn 27 (A.A.) - İngiliz ve Fransıa 
imtiyaz mmtakalanna Japonlar tarafın
dan yapılan ablokanın bugünden ıtıbaren 
takviye edlleceıtt T1entsindekl İnglllz kon
solosluğuna resmen bild1rilm1ştlr. Yanndan 
itibaren imtiyaz mıntatalannın medhalle
ri daha sıkı bir kontrole tAbl tutulacak '"' 
telörgülerine yeniden elektrik cereyanı 
vertıecettlr. 

Fransız demiryollarında 
takyidat 

Paris :l7 (A.A.) - Fransız devlet demtr
yollan müdüriyetinden bildirlld1ğine göre 
29 k~nunusaniden itibaren münakalat ye
niden mühim takyidata tdbi tutulacaktır. 
Bütfhı hatlarda bir çok ekspresler kaldın
laca.ktlr. Ha.lk.ın mümkiln olduğu kadar az 
aeyaha.t etmesi taleb edilmektedir. 

AıtŞAll 28 KAnunusani 1940 --== 

BUGtJN 

MELEK 
Sinemamı da 

1STANBUL HALKININ EN ÇOK SEVDİÖİ 
EN ÇOK ALKIŞLADIÖI NEFİS FİLMİN 
FRANSIZCA sözlü orijinal dilde, şarkılı 

BRODVAY GÜLÜ 
Baş rollerde: TYRONE POWER - ALiCE FA YE - AL JOLSON 

Filme llive olarakı METRO IUBNAL en lıOD dünya ve harp havadisleri ve FOKS kış modelleri filmi 

Bugün saat 11 - 12.45 ve 2.30 da tenzilatll matineler 

Paramunt şirketinin ikinci harikası 

İSA ıu1RANDA - RAY MİLLAND'm yara~ m çılgın bir aşktan 
kudret. Rus Avusturya harbinin dehşetinden ateş. .. Rus muzikinin bala.
laykalanndan hareket tot>layan dünyanın bu eşsiz filmi 

Perıembe akşamı L A L E Sinemasında 

Sinema aleminin 2 parlak Yıldızı 

FREDERIC MARCH - JOAN BENNETT 
Bahar Yağmuru 

nefis filminde ıizi iki ıaat zevk ve ne§' e ile sarsacaktır. 

Genç sai rler gecesi 
Eminönü Halkevinde tertip 
edilen gece çok güzel geçti 

Dün at§am Eminönü Halkev!nde bir 
ıenç p.trler gecesi tertlb edilmiştir. Bu ge. 
ceden maksad, genç p.irleri edebiyat Ale
mimlu daha yakından tanıtmaktı. Hal
kevl -. ..ıonu, kadın erkek kesit bir ka
labalıkla dolmuş~u. Tanınmıı bazı muhar
rir ve şairler, bu arada bayan Halide Nus
ret, mebus muharrir B. Sadri Ertem, B. 
VAlA Nureddin, tasfiye istl.yen genç edip
ler de toplantıda. hıı.zır bulunuyorını:dı. 
Saat 21 e doğru şehrimizde bulunan In
glllz müsteşrik Slr Denison Ros da baya
nile toplantıyı §erefJencUrcU. 

Geceyi Eminönü Halltevi dil, tarih, ede
biyat kolu ba§kanı B. Halid Bayn edebiyat 
ve yeni eı;ki meselesi etrafında yaptığı bir 
konU§Dla Ue açtı. Bundan sonra tasfiyeci 
edlplerden büsbütün başka bir grup teşkil 
eden 10 şair sıra ile şiirlerinden parçalar 
okuyarak ıı.lkışlandılar. ŞUrlerinl okuyan 
genç şairler Emin 'Olgener, Fethi Tevet, 
İbrahim Zeki öcaı, İhsan Hınçer, Kazım 
Feyzi Ozaner, Cellll Sılay, M~a Seyld 
Sutüven, Vehbi Altürkle, bayan ismet Kür 
ve Necibe Kızılaydır. Bunlardan aonra. 
Nall V de ollrlerinl okuyarak alkışlandı. 
Toplantıda bulunanlara Eminönü Halkevi 
tarafından bastırılan ve genç şairlerin 
şiirlerini 1ht1v& eden bir broşür dağıtılml§
tır. 

Okunan şiirleri alaka. ile dinleyen kıy
metli mlsafl.r sır DenlBon Ros gece hak
kında. intibalarını soran bir rnuharririmi· 
ze türkçe olarak şu sözleri söylemiştir: 

KATE de NAGY 
JOSETI'E DAY ve GEORGES RIGAUD 

Musikili ve hisst bir aşk manzumesi olan 

SON BESTE 
Büyük Fransız fllmini yaratmışlardır. 

Pek yakında s u M E R sinemasında 

Şarkın ses 
Kraliçesi ÜMMÜ GÜLSÜM'ün 

F.n eok beiendili ve muvaffak olduiu büyük Sark filmi 

V ·E c · c·~·~"'_' ·_·_··:~~-· . "' . ~-... . . ; .~ . 
~ ' ~ . . . • . . - j 

" ( YA N il< E s i R e) . · . ·. . ·~ :.· _ :~: 
URl<ÇE SÖZLÜ - ARAPÇ'A Ş·ARl(ı L~ı,· 

. . . ~ -: .: " 

Battan b..- heyecan dolu bir mevzu. • Atlan Ye tiirin terenniimü. .• Bin bir ~ce 
alemlerinin fü-mkir sahneleri... in sanı ptyeden najmeler Ye ebediyen 

babruı Ulinmiyec:ek miiateana bir taheser 

BU G UN T AKSiM sinemasında 
Bugün saat 11 ve 1 de tenzilitlı matineler 

1 

.Ben eski şllrlerlnizi bilirim. Yeni Türk 
fiirlnl ilk defa bu akşam dinledim. Çok 
hoşuma gitti ve buraya geldiğime çok se
vindim. Ben Edebiyatı Cedideden evvelki
leri tanıyordum. Abdülhak Hamid lle dost
luluın vardır. Fakat bu gece dinlediğim 
yeni şiirler bende büsbütün iyi bir lnt.ıba 
bıraktı. Yeni Türk şiiri üzerinde meşgul 
olmak istiyorum. Bu gece benim. için çok 
zevkli oldu.• 

Bugün SAKARYA sinemasında ~ 

Eminönü Halkevinde 
fotograf aergiıi 

Z büyük n görUlmemif film birden: 

HACB HAVAY 
RESUL. HAYDUTLARI 

Baş rollerde: 
Türkçe sözlü ve şarkılı film PAT O'BRİEN - SMİTH BALLEY 

ve FOKS D"ÜNYA Havadisleri 
' Bugün saat 11 ve 1 de teııziliitb matineler 

Amerikalı fllDWZ L Ü U J S E D U K E 
PARK OTELiNDE 

Bugüu matine 17 ,30 da 

Eminönü Halkevtnden: Merkez binasın
da 19/Şubat/940 pazar eiinü bir fotoğraf 
aergial açılacaktır. Yalnız amatörlere mah
sus ve müsnbaka mahiyetinde olan bu ser-
11Ye 1fttrak edecekler arasında blrlnci, 
Wnci, ve üçüncüye münasip hediyeler ve
rilecek ve eserleri Ankara.da açılacak (Halk
evleri umuml foto~raf sergisl)ne gönderi
lecektir. 

Traınvaydandüıtü, yaralandı l ~ı ................................................ ..,. 
Beşiktaşta bil hamamcının oğlu dokuz Rugün A s R J sinemada 

Ya§l&rmdak.l Manok bir tramvayın arka-
sın& asılmak isterken muvazenesini tay- ANNABELLA • LORETI'A YOUNG - TYRONE PO\VER 
bederek düşmüş, muhtellf yerlerinden ya- tarafından fevkalade bir tarzda oynanan 

~~§~ polls tarafından hastaneye s Ü v E y ş F E D A 1 L E R 1 
ŞEHİR nYA TROSU ! 
Tepebafı Dram kısmı 
Gündüz saat 15,30 da 

Gece saat 20,30 da 
O KADIN 

İstiklal cad. Komedi kısmı 
Gündüz saat 15,30 da 

Gece saat 20,30 da 
SÖZÜN KISASI 

••• 
Şehir tiyatrosunun bütün hasılatını fe

IAketzedelere tahsis ettiği b üyük müsa
meresi 5 şubat pazartesi akşamı ilk d efa 
olarak: 

PEMBE SOKAK 46 No. 
Yazan: M. Feridun 

ve Z~"J/tL°mffA.RrıMJŞwA7tiYoR J 
'--------••Kahkahalı komedi (Türkçe) _________ .. _., 

T i 
N 

A ~ 
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TAŞAI\IAK ZEVKTİR 

İRENNE DUNE ve 
DU<'iLAS FAİRBANK Jr. 

Son dünya haberleri 

Yalnız 11 matinesinde 

GASPARONE 

MARİKA ROK.K 

-- KADIN TERZİSİ ' 

CEMAL BÜRÜN 
Tenzilatlı model satıştan devam 

ediyor 

Kadıköy Halkeviııden: 

Halkevlmtzde resim sergisi açılacaktır. 
İştirak etmek isteyenlerin idare memurlu
tundan şera1U Öğrenmeleri. 



PO L İT 1 K A _______ _..._._ __ HiND ORDUSU 
Almanlar şarki Galiçyada 

Son giinlerinı beynelmilel sahada dtklmU celbeden nıtlhlnı lıAdJaeıerincien w,. 
rl de Lehistanın taksimi eımasmda baJkmm. biiyUk bir kısmı Ukta)'lıah olduğu 
iddiası ile işgal ve Sovyf'tler Birliğine ilhak edilen şarJd Galljyaya Alman as
keri lnıvvetlerinin g1nn.lş olmasıdır. Alman~ bütün denıJryoııan ye 
sevkulceyş il-Okta.lan ve memleketin markezt Lvov'u .lfB'llI bişler ftt demiryol· 
lann işletilmesini de kendi ellerin alımtJardır. ııustamı eUnde Yalnız .ıvn tda· 
re kalmıştır. Esas itibarile Ru.'dar btll'ada &Myet ~ Jmndbılsi rejinrlııJ. bütün 
fiddeti ile tatbik etmemişlerdi. Devlet çlfllJderi J)ıdas etmeyip Y8huz Lehli r.ısı
ginleıin ve zadcganm elinde.ki büyük malikaneleri çtfçil~ tem etmiflerdi
Rusyada da Sovyet il.ı.kılabı böyle batlaım,tı. 

Şarki Galiçyaya AJmanlaruı gitmeleri üsedJıe lıi:ril ldanıoiıı dnamma ral· 
ınen Rusya ideta .lUa<'arJstanın ve Ronıaııyaııııı fl:mal hudUıdJannc:ıa.n usa]ılaf· 
tınlmış oluyor. 

Almanlar şarki Gallçyayı askeri ıı.oktaclan tşıa1 eclaek Boınanyamn ..-1 
hududunda Alman askerlerinin görünmesi De Almanya ltonaanya hududuna 
kadar uzannuş oluyor. Binaenaleyh ~ RomanyacJan almakta okluğu 
petrol, demir ve gıdai n yağlı nebatat JıeOlell hududda Almanlara tesııın edil
miş olacaktır. Tunanın suları domnut oıcıujundan ve 'l'l'ansnftnya De A)DıaD· 
ya arasında l\Jacari~tan bulunduğundan ~anın Bonıanya ile doğrudan 
doğruya muvasa.Iası kesilmişti. Şimdi AJJJUUlYaDlD bu Yollara lhtlyaeı kalma· 
mıstır. 

- Aimanlann şarki Galiçyaya weri JJ,Okta.clan hikinı olmalannın styul el· 
betten de büyük ehemmiyeti vardır. SovYetlerin RolDllııyanm ve :Ma.caristamn 
ıiınal hududlanDa kadar sarkması ve orta A-nupayı ve fimaU BaJlranıan işgal 
etmek ile tehdidde bulunma.fan itaJyada m.enınuniyetıdzli.k uyawıırmıştı• Rus
Jann hiç olmazsa askeri noktadan orta .&vrupadan el ldaneıeri ttaıyayı mem
nuu edecektir. 

AlıruUlY& Romanya ile doğrudan dofnıya nıuvasaıa temin edince muhtaç 
olduğu eşyanın daha geniş mikyasta tecJa.rlldne de eheınmtyet vermiştir. Ro
manyada petrol, denıJr ve sair ham JIUUidfJerin fsttbsaıt İngtlls ve Fransız ser
ınayedarlan ve firketleri elindedir. JtoınAD.YB. htlkdıtlett devletin hem iktisadi 
hem de siyasi ihtiyaç ve icaplarına ıöre bu maddeleri satmak ve ihraç edebil· 
mek için cümlesini devlet kontrol ve id.areSI altına aJnu,tar. - F. K. 

Orta Şark hakkında 
Sovyet-Alman plinları 

Tempe gazetesine g6re, Almanya Rumen ve 
Galiçya petrollerine mukabil Sovyetlere Iran ve 
Irak petrolleri üz.erinde serbeatii hareket vermiş 

putste çıkan Temps 1tazetesi, cOrta. 
şa.rb meselesi serıavha.slle y~ı bir 
))a.Şma.kalede dlyor ki: 

cAlmanya ile Sovyet RusYa arasındaki 
ıeşrikl mesaiden dolayı, diğer birçok mese
leler gibi Orta. Şark meselesi de harbin 
umumi plinı üzerinde mevzuu bahis ol
makta ve Berlin ile Moskova, Aimanyanm 
Avrupada sebebiyet verdiği ııarbin doğur
duğu va.z:iyete, bu noktada blr hal çare.si 
bulmağa müşetereken çaıışmaktadlr. 

Almanya ile Sovyetler Birliğinin doğru
dan doğruya veyahud bilvasıta orta Şark 
devletlerlne eı atmaları Bedin - Moskova. 
mihverine dahil olan iki büyük devletin 
uzun asırlar birçok fatihlerin tehayyill et
tikleri bu mıntakanın tabii serveUerlni UJ-
tısmar. etmelerine matuf geniş plmm tat
biki içın bir zaruret olarak telakki ecill
ınektedlr. Almanyanın Sovyet Rusyayı, 
bu yola azimkA.rane attlmağa ve en ni.hsı
yet Orta Şark memleketleri arasında ken-
4lslni Hindistana götürecek ol&n geni§ bir 
yol açmağa teşvik ettıği mal\imdur. 

,AlmaJllar, Ingtiiz imparatorluğunun bu 
taraftan en emin bir surette sarsılacağını 
Te Rus ile Hitlerci empcryaJizmlerinln 
menfa.atine olarak Cermenllte dünya hA
k1Jniyetlp.1 temi~ edecek olan öldürücü dar
benin Jngiliz ımparatorluğuna bu nok
tada indirileceğini hayallerinden geçiri
yorlar. 
Dünyanın bu kısmındaki Alnıan _ Rus 

tasavvurle.nndan hangisi hayal "t'e ha.ng.lsl 
hakikattit? Bunu katlyetıe tayin etmek 
oldukça müşküldür. Zira Almanlar hayal 
kuvvetinden mahrum dcğUler ise, Ruslar 
umumiyetle bundan mahrumdurlar. Bu 
dakikada Berlin ile :Moskova arasındaki 
münasebetlerde görülen karşılıklı nisbl 
emniyet ve ltlmadın ameli kı,ymti hak
kında hiç bir fikir beyan edilemez. 

İngiltere, kendi nüfuzu için bilhassa pek 
hassas olan bu mıntakada Almanlar ile 
Rusların sarfettikleri gayretleri ötedenbert 
dlkkatle takip ediyor. Deylt Telgraf gaı:~
tesi son günlerde bu hususta bit etud 
neşre~ ve vaziyeti dikkatle mütalaa et
miştir. 

önümüzdeki ilkbaharda ister Balkanlar
da, ister Kafkasyada sskerl bir hareket 
başlaması, üzerinde durulması lcap eden 
1htiıno.llerdendir. Hatta, Almanya ile Rus
ya arasındaki teşriki meso.l yüzünden Av
rupa ihtilafının kati surette tesvtyesinin 
bura.da aranması lll.zımgeldlğini düşünen
ler vardır. 

Her ne olursa olsun Hltler - Stalln ıtı
lil.Iı, Almanyanın Rumen petrol membaları 
üzerinden temin ettiği hareket serbestisine 
mukabil, Rusyanın Orta Şarkta, Yani İran 
lle Iraktaki petrol membalanna el atma
sına itirazda bulunmamasını ihtiva. ediyor. 
Bütün had.iseler, Berlinin Moı;kovayı bu 
maceraya atılmağ'a şiddetle teşvik eder gi
bi cereyan etmektedir. Galiçya petrolle
rinin Almanyunın ibtiyaçl:ı.nna tamamlle 
tahsis edilmesine mu.kabil şark mıntakala.
ruıda doğrudan doğruya kendi menfaat
lerini alAkad:ır eden yerlerde Sovyet Rus
yaya serbestli hareket verecek bir Alman -
Sovyet itilafının akdi müstebad değildir. 

liu şekilde tasarlanmış ve tesbit edllmi.§ 
geni~ Alman - Sovyet plinı, karşısında 
evvelmirde Irak, Afganistan ve Türkiyeyi 
birbirine bağlıyan Sandabad paktını bula
caktır. Bu pakt, tednüi ve tecavüzi bir 
ittifak değil, fakat bu ak!d devletlerden 
biri aleyhine müteveccih harici bir tehlike 
karşısında mu~tereken emniyet tedbirleri 
için istişareyi nntık bir ademi tccavıiz mu-

ahedesldlr. S&adlbad paktını imzalıYail 
bu dört devletın Avrupa harbine ka.rŞı va
ziyetleri, birb!.rinin aynt deiildir. Türkiye, 
Balkanlarda ve .Yakın Şarkta statükonun 
muha!azuınd!!- !ngUtere Ue Fran.sanın şe
rikidlr. Irak Ingllterenin fi'len müttefiki 
olup nıuhasama.tın başlangıcındanberl Al
manya ile münasebetlerini kesm.i§tir. Atga.
ınistan i.se, muhasım 1.tl gruptan hiç blrine 
bağlı olmamakla. !:>eraber, kendi emniyeti 
bakımından ister Irana, ister Ira.ka müte
veccJ.h direkt bir tehdipe karşı lAkayd 
kalmıya.cakt.ı.r. 

İra.na gelince, Sovyet Rusyanın yapmağa 
çalu1tıg,. ananevi tazyik yüzünden en zJya
de tehlikeye ınanız olan memlekettir. 
~~enin Orta Şark devletleri aleyhi

ne muteveccih her türlü Alman - Rus te
cav1iziine ka~ birçok sebeplerden dolayı 
lAka.Yd kalnuyaca~ kabul edllebllir. tn
ıınız ınatbuab., müttefikler için büyült bir 
ehemmiyeti hazl ola.n Basra körfezinin 
fal'k sahlliertndeki petrol membala.rma 
doğru İran topraklan arasında bir Rus 
yürüyüşünün birçok müşküllere uğnyaca-
11 ve diRer taraftan Sovyetlerin Iraka gi
rerek Musul petrollerine varmak için zor
ıamata mecbur kalacakları ıeçidlertn nts
beten kolay müdafaa edlleb1leceğini yazı
yorlar. 

Deyll Telgraf gazetesinin Yakın Şarkta
ki muhabirinin son lşaratına göre askeri 
mütehassıslar, §ayet Rusya, askerlertni 
İtana tahrik edecek ise Türk ve miitteft
tin ordularını bir gösteri§ hareketi Ue bu 
tara.fa çekmete ve a&l Sovyet - Alman ha
reketinin Balkımlara teveccüh edeceii 
fikrinde bulunuyorlar. 

Her noktai nazardan Aza.mi dikkati istll
zam eden ti'li bir ıraz1yet vardır. Bu va
zıyet, teressüm ederse müttefikler, dünya
nın bu noktasında. işgal ettikleri mevziler 
ve sahip bulunduklan üssülharekeler ile 
mües.sır bir §eldlde kar§l koyablleceklerdir.> 
. Gene Temps gazetesinin askeri muhar

~rı e:uAlınanyanın Karadenize doğru Uer
eın serIA.vhasile yazdığı bir makalede 

Alm:3-D a.skerlerhıi:n Gıı.rbi Galiçyaya glr
me31 ve Rumen hududuna gelmesini ted
kik ederek dly0r kt: 

cıSOvyet Rusya, kendi toprakl:ı.nnı Alman 
askerlerine açmak lle bitaraf bir devlet 
gibi değil, fakat Alınanyanın hakiki bir 
ınütteflk.1 glbl hareket etnııştir 

Bu müşahede, ma.ntıkan ger.ek siyasi ve 
gerek askeri sahada ciddi neticeler doku
raca.ktır. Hukuki bakımdan Al.manyaya 
düşman olan devletlere ka~ı bu haklld 
hasnle.ne hareket, dost Polonyaya hücum 
ederken takıibez; beş ay evvel b~amı.ş 
olan harbin haricmde kalaca~ı iddia eden 
Sovyet Rusyanın oldukça riyakar ma.skesı
nl düşürecektir. 

Askerlik bakımından Almanların Polon
ya - Romanya hududunda bulunma.lan, 
evvelemirde Romanya, saniyen Macaris
tan ve binnetinee bütün Avrupa için va
hlnı bir Mdised1r. 

Sovyetıer, Gallçyayı işgal etmekle za
ten Besarabya üzerine yaptıkları tehdidi 
daha Acil bir şekle koymuşlardı. Fakat şa
yet Alman askerlerinin hareketi, tızıı 
kıtaatın, Dniester hududuna karşı şark
tan garbe doğru hareketi ile bema.henk 
olarak ~al ve cenuba. doğru teveccüh 
edecek U>e Romanyanın vaziyeti müşkülle
vebilir. Fakat bu son istikamet, Dniesterin, 
Prutun ve Screthin birbiri a.rkasındakl 
siperleri ile yolunu kapatılmış bulacak olan 
bir mütecaviz için pek az müsaiddJr. BHa
kls Bokovinanın şim.allnden cenup isti-

Mareşal Birdwood'un bir makalesi ,, 
Hindistanın mü:daf aasında İngiliz ve Hindli zabitan 

ve efrad tamamen müttehid ve mütesaniddir ,, 
Çanak.kale seferinde Yeni Zollnda kı

taatına lı:uınanda ,,. Atatilrkün cenaze 
mer~inıinde İngiltere hükııimetini temıll 
~lf ola~ !11ar~J Birdwood, bugünkü 
·~ ..,te ın(ibiın bır rol oynıyacaiı tahmin 
b!ı~n ~CÜ.tan ordusunun kuvveti hak
d • Atinada çıkan Vradini gazetesin-

e fU makaleyi nevetmitttt: 

h
«'Gelfbolu seferinde Hind ordu.aile be· 

ra er lıarhetmit olanlar, Hindiatan daf 
!°P~~~ın, Gurkalann ve &hlerin Yİ· 
ikliiinı ımubnıyacaldardır. Hindi..tan 

h
orduau o zaman Geliboluda bize kaf9ı 

arbeden tövalye hamumızın, bugün 
eadık bir doat ve mijttefiiimizin olduğu• 
nu görmekten derin bir sevinç duymak
tayız. 

Finlandiyada Rus taamızlannı oku· 
du.lc.ça, ve bugünkü Rusya zimamda.rlan
nın kalbinde Çarların emperyaliat bırı
lan uyandığım dügündükçe, u)im ve ha
yal.inı, Hindi.tan ordusuna iltihakımdan 
evvelki zamanlara ve Rusyanm Hindis
tan hudullanna doğru yürüyüıünün İn. 
Kiliz mahafi.lini endi,eye dii§ürdüiü ve 
Simlldaki Jngiliz makamatının yıllarca 
müddet uykusunu kaçırdığı elli be, sene 
e-vveline avdet ediyor. 

Hindistanda hizmet eden 50,000 İn
giliz neferinden ve 150,000 yerliden 
mürekkep olan aulh zamanındaki Hind 
ordusunun başlıca vazifesi, Hindistanı, 
harici bir taarruza karşı müdafaa etmek· 
tir. Hindistanda mevcud dört askeri ku
mandanlıktan yalnız cenupta, Luma' da 
bulunan kumandanlığın merltzi Ganj 
ırmağının cenubunda, diğer üç kuman
danlıktan ıimaldekisi Mari' de, garpte
kiai Getta'da, ıarktakisi de Neyni Tal'de 
bulunmaktadır. Bu üç kumandanlığın ka. 
rargahlan, Ganj nehrinin §imalinde bu
lunuyor. Bu tertibat gösteriyor ki. Hin
diatan ordusunun baılıca vuifesi, timali 
garbi hudutlardan gelebilecek her hanKi 
harici taarruzu defetmeğe hazır bulun
ınakbr. Eier vazifeai, memleketi da
bill iitiıaılara kargı koruma.ğa matuf bu
lunsaydı, ordunun tevziat ve taksimatı 
bqka türül olurdu. 

Hindistanın şimali garbi hudutlan, en 
ziyade takviyeye muhtaç olan mıntaka
lardır. Hindistanın 3 bin mil uzunluiunda 

olan deniz hudutlarını ise İngiliz donanma
sı himaye eder. Üç bin mil uzunluğunda 
olan kara hudutlan Pamirden prk ve 
prkı cenubi istikametinde, Himalaya 
dağlannın yüksek karlı tepelerile mahfuz 
ve müemmen bulunuyorlar. Hemen bu
nun şarkında, bugün kendi itlerini tan
ziınde serbes olan Birmanya lutalan bu
lunur. Geride kalan Hindiatanın ıimali 
garht hudutlan ise. Hindistan ile Afga
nistan arasına tesadüf eder. Bu hudut
larda Zoh vadisile Pamir yaylası arasm
da müstakil biT erazi şeridi vardır. Bu 
erazi teridi müteyakluz bir nezaret al
bnda bulunması lizımaelen bir kahile 
ile me~kundur. 

İngiiizler gitmezden evvel Hindistan, 
Hayber geçidi vasıtasile üç defa istilaya 

uiramıt ve her Üç defasında da müstev
liler galip gel~işlerdir. Hudutların mü
dafaasında en baılıca noktayı, muharip 
ve hiç olmazsa yansı modern ailahlarla 
müaellAh olan 500,000 nüfuslu bir kahi
le ile meskCın olan bu mmtaka tefkil eder, 

Valinin dünkü teftiıleri 
Vail ve belediye reisi doktor Liltti Kır

dar, dün sabah Be§lktıı.ş ve civarında tef
tişler yap~. Vali, park haline konu
lan Abbase.p mezarııaını tedkik etmiştir. 
Beşikta§ halkı, Beşik.taşın baf].ıca ihtiya
cını karşılıyan bu yeni parlc.n tesisinden 
dolayı valiye teşekkür etmişlerdir. Vail 
bundan sonra Barbaros türbesi etrafında
ki binalann bir an eV'Vel .istlmlakl ile yık
tınımnıan için al!kadarlara katt emirler 
vermiştir. Bundan sonra arsasında stad
yom yapılacak eski kırtasiye ambarı bi
nasının boşaltılması lle yıktınımasını em.
retmiş. Beşik~ kaymakaınJ.ıtı için Hay
reddin iskelesinde tamir edllecek binayı 
tedklk eylemiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kametine doğru başlıyacak olan bir taar
ruz, bu üç nehirdeki müdafaa hatlarını 
düşürecek ve müb.l.nı bir tabii m~nıa ile 
karşılaşmıyacaktır. 

Macarlstane. gelince, Avusturyanm ilha
kından sotıra garpten ve şimalden çevril
miş olduğu cihetle, şimdi de şimali şarki 
istikametinden de çevrilmektedir. 

Bu, bir taraftan Rumen petrol ve but
da.ylarına ve diğer taraftan Macar buğday
lanna ve en nihayet Karadenlze d~ru 
bA.riz bir ilerleyiştlr. Almanya, bu ilerleyi
şini Hollanda ve Belçlkaya yürüyüş gürill-
tüleri ile setrediyor. ' 

Balkanlarda umumi vaziyet, budnan ne 
dereceye kadar değişecektir? 

Bunu sormak Ui2ımdır. Sovyet Rusya
nın muht.emeı bir istllAsına. kar§1 Ba.lka.n 
milletleri arasında tahakkuk eder gibi gö
rünmüş olan itilAf, şayet Almanya Avru
panm şarkı cenubtsl istikametinde bir fü
tuhat muharebesinde başlıca rolü üzerine 
alırsa tahakkuk edebilecek mi? 

Bize gelince Fransızlar, mütteflklerlmlz 
İngilizler ile beraber tecavüze uğradığı 
takdirde Rom.anyaya. yardım etmeif taah
hüd ettik». 

Bindlstanın '1roal hududunda bir Hind müfrezesi 

Bu kabile, birkaç hizbe ayrılmış olup hiç.
bir kimseyi reis olarak tanımıyor. Çok 
iyi muhariplerden mürekkep olan bu kn.· 
hilenin kendine mahsus bir şeref ve na
mus kanunu vardır. İngiltere hük\imeti, 
kabile efradına. mıntakalarının polis teş
kilabna iştirak etmeleri imkanını vermİ§ 
ve bunlardan birçoğunu ücretle yol mu· 
hafızlığı.na tayin etmiştir. Bu suretle sii
klın ve lisayiş tem.in edilmektedir. Diğer 
hususlarda ise mahalli işlerini tanzimde 
kendilerini serbes bırakıyor. 

İngiltere, fazla olarak kendilerine ik
tisaden yardım ediyor. Zira mıntakaları 
kendilerini beelemeğe kafi değildir. İn
giltere. geçinmelerini kolaylaıtırmak için 
bu mıntakada yol, köprü ve diğer na.fia 
tesisatı vücude getiriyor. 

Aiganiatana ıelince, nıüatak.il ve Mil
letler Cemiyetine aza o1an bu devlet, ln
ıilterenin sadık bir dostudur. Afgani9ta· 
nın ötesinde ise, Sovyet Rusya bulunu
yor. Sovyet Ruayanın kargap.)ıklar c;ı
karmağa matuf teşebbüsleri §iddetl~nj.. 
yor. Geçen Umumi harpte Almanya, Af
ıanistan emiri Hahibullahı Hindietanla 
olan dostluğundan ayırmak İçin çok ça
ll§mı1. fak.at bu gayretler, eltm bir tekil
de akim kalmI§b. 

Hindistanın müdafaaamda l.ngiliz Te 

Hindll zabitan ve efradı, müttehid Ye 

ınütesaniddirlcr. Aralanndaki kardeşlik 
ve teaanüd hissi o kadar derindir ki Hin
distana zabit sıfatile hizlll.et için gönde-

rHdiğim zaman bunun talihin fevhjade bır 
lutfu olarak telakki etmiştin1. Ailem d
radının, 1 50 küsur sent:denberi Hindİ3· 
tana hizmet etmesini gurur -ve iftih ula 
düşünüyorum. Askerlerden bahsederken 
siyasetten bahsetmiyorum. Zira bir a1· 
kerin siyaseti yoktur. Maamıı.fih Cl.Sker
]ilc hayatım esnasında Hindistanın id.ı
resini de tedkikten vazgeçmedim. Arka· 
daşlanm bilirler ki, Hindlilere daha zi· 
yade idari istiklale yakın bir rejiı:n bııh· 
ıedilmesini müdafaa ettim. Gerek Hind 
ordusunun kahramanlığı, ve gerek İngj. 
}izlerle Hindliler araııında idarenin mu0• 
telif §Ubelerinde kardC§çe teşriki ınesai
leri, hu fikrin tabak.kule.unu ınuhik göste
riyor. 

Hindistan ordusunun başkumandanı 
aıfaôle Hind askerinin k.nl - imparato
ra sadakat ve bağlılı~ gördüm. Hin
distanda hizmet eden bir adam. Hind 
memleketi ile halkına karp haya~ müd
detince devam eden rabıtalar h.issedt 
Bugün ilk defa küçüle zabit sıfatile 1-.ıA 
met etmif olduium a.layın fahri an 
olmakla müftehirim. Oğlum, bu ala. 
zabit ıofatile hizmet ediyor. Bu suret 
aileınizin ananeai devam ediyor. 

Hİ 

(GÜNÜN ANSIKLOPEDi~_( 
Rumen 

cHarb Balkanlara. sıçnyacak mı?• sua.
llle beraber akla derhal Romanya ordusu 
geliyor. 

Romanya ordusu Document de la guerre 
mecmuasına göre .sulh z.amanında fU va.
z1yettedlr: 

••• 
Bir B&rbiye Nezareti vardır ki, ona fU 

teşek.killler tAbidir: 
Bit yüksek ordu '6rası . 
Bir büyük erkftnıharblyei umumiye. 
Umumi müfettişlikler. 
Rumen toprağı yedi askeri mınt.akaya 

aynlmıştır. Bunlar 7 kolorduya, 22 piyade 
tırkasına, 2 avcı fırkasına, S süvari fırka
sına tekabül etmektedir. 

Piyade: 
73 alay, 3 ham piyade taburu, 6 dağ 

avcı grupu, 1 tank hücum alayı, 22 mitral
yöz ta.buru. Her alay 4 bölüklük S tabur
dan mürekkeptir ki, bölüklerinden b1r1 
m.ltralyözdür ve 37 ve 53 mlllmetrelik top
ların himayesi altında.dır. 

Süvari: 
1 mu.ballıı alayı. 12 kırmm biissar ala

yı, 6 süvari alayı, 7 kolorduya ald birer 
alay ki her birinin birer cer bölüğü var
dır. ı atlı avcı grupu. 

Topçu: 
2 muhafız topçu alayı, ~ muhtelit sahra 

topçu alayı, 3 bindirllmi§ topçu grupu, 2 
dağ topçu grupu, 7 ağır topçu alayı. 
İBtihUm: 
3 taburluk 2 ~end1fer alayı, 3 irtibat 

taburu, 3 köprücü alayı, 7 kazmacı alayı, 
ı dağ kazmacı alayı, ı gaza kar~ı korunma 
taburu. 

Rumen hükfunetinin bir de tamirat için 

ordusu 
top fabrikası, bir .istihkam deposu ıir 
mtuı:tmmat fabrikası Vardır. 

Tayyare!' aı-
Blr hava ıruı:."landa.n.ının lnıIJUif 

tında. 3 hava rnınt~~l- me.vcu~ • .Jaa 
1 muhafız tayyare fllotuası, 2 nıur..-. •• 

keşif tayyare fllotllAsı, ı avcı tnYYare fllo
ınAsı. ı bombardmı.an tllotilAsı, 1 denls 
tayyare filotllA.s:ı, ı hava .istasyonu ruotı
ı~. 3 aded hava hücumıanna kal'§l terti
bat müdafaa &rupu. 

Ordunun 815 kara tayyaresi, 24 denls 
tayyaresi, bunların 2536 adaDllık kadrosu. 

Romanyada mecburt ask.eri hizmet 2 
senedir. 

Rumen kuvvetleri sulh zaınımuıda. 240 
b1n kişidir. 

Bunlara 46,000 kişilik zirat polis, Jandar
ma, hudud muhafızı ~kilatını da ilave 
etmek l.Azımdır. 

Bahriye: 
7 torpido ve torpido muhribi, ı tahteı .. 

ba.bir, ı nakliye genıım. 

Yakalanan kumarbazlar 
Tophanede Boğazkesende Bağda.sar is

minde birinin kahvesinde )t.aZlklı prefa 
oynamakta olan Suad N1koli Mihal ve 
Aram .~~erindeki şahıslar p~lis tarafın
dan curmumeşhud halinde yakalanmışlar 
iskambil kağıdı, plaka ve paralarla birlik~ 
te mahkemeye verilmişlerdir. 
Gala~ada ~erberler sokağında Hal!liıı 

kabvesın~e IIuseyln, Osman ve Recep nd
lannda uç amele iskambil kfı(;ıdı ile ku
mar oynamaktalar iken zabıta memurları 
ta;afından yakalannuşıar, adliyeye verU
mışlerdir. 

-1J~..E.:::::==::=::~~!ii..--~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Jalllfll)IAJMl#flaMlfJhl ınoilizm~ı~~Y~u~~zırının G~dmdüşh1.aned1 e 1fa1sılaI1adrla Hungarya, Beyoğlusporu 4 • O yendi Fak~::.::.~.:~::1~:-:.m•· şı et ı ze ze e er o u 
Macarlar dünkü macta cok teknik • • 

bir oyun gösterdiler 
Bayram münuebetile ıehrimize ııeti· 

rilmiş olan Macaristan ikincisi Hunııurya 
takımı, ldüplerin arzusu üzerine ıeyaha· 
tini bir hafta geri bırakmıt ve iki maç 
daha yapmağı kabul etmişti. 

Bu maçların birincisini dün T aluim ıta• 
dında az bir seyirci önünde Beyoğluıpor 
talumile yapmış ve tamamen hakim bir 
oyundan sonra 4 • O gibi açık bir sayı 
farkiyle galip gelmiştir. 

Saat tam 15 de hakem Tankın idare· 
ıinde sahaya çıkan takımlar ıu ıekilde 
dizildiler: 

Hungurya: Sabo • Biro, Kiu • Şebet, 
Turay, Negesi • Titkoı, Müller, Kalmer, 
Çeh, Vidov. 

Beyoğluspor: Koço • Hristo, Civelek· 
Çiçoviç, Etyen, Çaçis • Filip, Culafı, 
Butley, Buduri, Bambino. 

Kısa süren bir merasimi müteakib 
oyuna Macarların soldan yaptıkları sert 
bir akınla başlandı. Bir haftalık istirahat• 
ten sonra sahaya çıkan misafirlerimiz 
ilk oyunlarında görmediğimiz bir ıckil
de atak ve süratli oynuyorlardı. 

Sıkı çalışmalarının neticesi olarak 
•Yun üzerinde hakim vaziyete girmekte 
lcçikmediler. Beyoğluspor kalesi önün· 
de devam eden müsabakada heran gol 
Dekleniyordu. Nihayet bu gol 15 inci 
dakikada oldu: Bir korner atışında sol 
çıi'ın kale önüne düşürdüğü topu santr· 
rları nefis bir knfa ile İçeri attı. 
Bu sayıdan sonra Beyoğlusporlular 
az canlanır gibi oldularsa da bu pek 
ln •ürmcdi. Macarlar tekrar rakih ka· 

tehdide başladılar. Oyun çok tek· 
~e ze,•kli oluyordu. 30 uncu dakika· 

~ius'un Roma seyahatine 
\alyanlar ne diyorlar? 

a 27 (A.A.) - Alman ticaret 
inin mütehassısı B. Clodius'un 
"le İtalya ticaret mahfillerinde 
.Jıemrniyet atfedilmemektedir. 

B. Clofil1ıs'un Romaya umumiyet itl
barile ikl memleket arasındaki ticaret · 
mübadelesinin vaziyetini müzakere 
için geldiği söylenmektedir. 

Görünüşe bakılırsa, İtalya şimdiki 
ticaret muahedesinin her hangi bir 
tadiline, bu tadil kendisine bugün bir 
fayda temin etmediği takdirde, mu
vafakat eclemiyecektir. 

-----
Almanyada 30 kanunusani
de evler banaklarla dona

tılmıyacak 
Berlin 27 (A.A.) - Neşredilen blr 

kararnamede, nasyonal sosyalizmin 
iktidar mevkiine geldiği tarih olan 30 
kanunusani günü geçen senelerde ol
duğu gibi evlerin bayrakla donatı1ma
ması emredilmektedir. 

-·-
Belçikada tren kazası 

Brüksel 27 (A.A.) - Tirlemont civarında 
blr yolcu tren! bir Yilk trenine çarpmıştır. 

er iki trenin de lokomotifleri devrllmiş
tır. 23 yaralı vardır. 

da aai açığın bir pasını yakalıyan aai 
içleri bomba gibi bir ıütle topu kaleye 
gönderdi. Kalecinin göğsüne çarparak 
geri gelen topu santrforları plase bir VU· 

ruşla ikinci defa olarak ağlara takb. 
Devrenin sonların.a doğru soldan ya• 

pılan yeni bir Macar hücumunda top 
ortaya geçti. Sağ açıklarının geriden ge• 
lerek vurduğu nefis bir kafa darbesi 
.Macarlara üçüncü golü kazandırdı vo 
devre bu vaziyet değiımeden 3 • O ni-
hayetlendi. • 

iKiNCi DEVRE 
İkinci devre mütevazin başladı. Al· 

tık.lan üç golle galibiyeti garanti etmit 
olan Macarların bu devrede kendilerini 
yormak istemedikleri belli oluyordu. 

Maamafih isteksiz bir şekilde oynama· 
lanna rağmen yine müsabaka onlann 
üstünlüğü altında devam ediyordu. 

Zaman zaman Beyoğluıporluların 
parlaması, fakat muhacimlerinin topu 
fazla ezmeleri yüzünden netice alama
ması şeklinde geçen müsabakanın 20 ci 
dakikasında bir favul atışından istifade 
eden Macarlar sağ içlerinin çok sıkı bir 
tütile dördüncü gollerini de yaptılar. ve 
müsabaka bu vaziyet değişmeden 4 • O 
Beyoğlusporun mağlubiyeti ile nihayet
lendi. 

Hungaryarun son maçı 
Hungurya takımı son maçını bugün 

Taksim stadında saat 1O,30 da Şişli ile 
yapacak ve yarın memleketine avdet 
edecektir. Şişli takımının Macarlara kar· 
şı takviyeli bir ıekilde çıkacağı haber 
alınmıştır. 

Mektap maçları 
Mfıkteplller arasında terUb edilen lig 

maçlarına dün Şeref ve Taksim stadlann
da devam edilmiştir. Taksim stadında 
Işık - Darüşşataka liseleri arasında yapı
lan maç 1 - 1 beraberllkle netlcelenmLştir. 
Şeref stadında Erkek muallim, İstikllll 
4 - 1, Haydarpaşa, Ticareti 5 - O mağliib 
etmişlerdir. 

Günün. son maçı İstanbul lisesi ne böl-
ge Sanat mektebi arasında hakem Necde
tın idaresinde yapılmış ve lldncl devrenin 
23 üncü dakikasında İstanbul lisesi 2 - o 
galib vaziyette iken çıkan bir kavga yü
zünden yarıda kalmıştır. 

. İzmirde Üçok ıampıyon 

İzmir 27 (Akşam) - Mıntaka 1939 - 1940 
lig müsabakalan sona ermiş, şampiyonlu
ğu İzmirln tiçok takımı kazanmıştır. 

Bugünkü maçlar 
TAKSİM STADI : 

Hungarya - Şişli 
Galatasaray - Topkapı 
B~ikta~ - Süleym.anlye 
ŞEREF STADI : 

Alemdar - Şlşll 
Anadolu - Feneryılmaz 
Kasımpaşa. - HllAl 

1 
Beykoz - İ. Spor 

FENER STADI : 
'l Karagümrük - A. Hisar 
• Fenerbahçe - Vefa 

'S!!'!E!Jl!S9 

Saat 10.30 
lt 13 
lt 15 

lt 10 
lt 11,4.5 
lt 13,30 
lt 15,15 

• ıs 
» 15 

Tuzak içinde Tuzak 
"efrika No: 48 

'ıçemsi bir yere çıktılar. Kamer1-
~<. bir hasır kulübenin yanındaki 
daara oturdular. Zaten burada 

ıe.K boş masa vardı. 
Garson, şişman ihtiyarı gorunce 

hemen hizmet etmek için koştu. İhti
malki o, bu gibi yerlerde daima gö
riinen, tanınan, sevilen bir m~te
rlydi. 

O sırada, yakından gayet şık, zen
gin halli iki delikanlı geçiyordu. Blrl
birlerini dürterek: 

- Bak şu kurnaz Murad Molla-
ya!. .. Pilici yakalamış ... 

- Amma ne pilfç ... 
- öteki de ne sansar .. . 
- Kız yeni... I3u gibi yerlerde gö-

riinen mallardan değil ... 
Sekiz on masa ötede, Dürrü ailesi

nin en küçüğü olan Galip, zabıta mü
tekaidi Ferid Berk ile oturuyordu. 

Ona: 

- Hşt, hşt, amca! - dedi. - Bak 
şu Molla beyin haline Allah nzasiy
çin ... Şayet Kudret amcam kayın pe
derini Femina'mn küşad resminde 
bu halde görse gülmek mi, ağlamak 
mı lfı.zımgeldiğini kestiremez... Vay 
hınzır... Nereden de ele geçirdi bu 

Nakleden: (V4 - N-4). 

malı ... 
Ferid Berki: 
- Mal ki mal ... • diye homurdandı. 
Belli: Kıskanıyordu! 
Kendini yaşlı, ıskartaya çıkmış, sa

yarken, bakın hele, babası yerinde 
olacak şu ihtiyar şişman, ne işler kıvı
rıyor. 

- Meşhur kumandanlardan biri, 
<Muvaffakıyet için üç şey ldzımdır: 
Para ... Para ... Para ... > demiş ... Bi-
ziın Molla beyde para var, tabi! .. . 

- Diğer meşhur bir kumandan 
da: cMuvaffakıyet için üç şey lAzım
dır: cCüret... Cüret... Cüret .. ·> de
miş: .. Bizim Molla beyde bu da var. 

- Para ve cüret ... İkisi de var. 
- Öyleyse dünya onun ... 
-. Halbuki biz burada, masamızda 

yapayalnız pinekliyoruz ... 
İçlerini çektiler. 
Hasedlerinden kendilerini yediler. 

• •• 
Bedestenli Murad Molla, Şermini 

karşısına oturttu. Bir müddet etraf
taki merak ve alA.kanın dağılması 
için bekledi. Sonra genç kızı tedklke 
başladı. 

Cidden tenkid edilemez güzellikte, 

mız, üzerine düıen vazifeyi hakkile ifa 
etmiıtir. Gene denizlere hakimiz.> 

Churchlll, bundan ıonra birçok Alman 
gemilerinin tevkif ve mallarının müsade
re edildiğini, Alman ticaretinin tamamen 
durduğunu ıöylemiı ve demiıtir ki: 

<Rakamlar da gösterdi ki harp yüzün· 
den azalmıı olan ihracatımız denizlerde 
tesİ.ı ettiğimiz emniyet sayesinde kat kat 
artmağa başlamıştır. Himaye altında ka· 
file usulile seyahat eden gemilerimizde 
beı ay zarfında verdiğimiz zayiat 500 de 
bir nisbetindedir.> 

B. Churchill, nutkunda iaıe bahsine 
temas etmiı, memlekette iate sıkıntısı ol· 
madığını, fakat milli gayretin harbe tah· 
ıia edilmesi için bazı tedbirler almak za· 
ruri olduğunu söyledikten sonra nutku· 
na §Öyle devam etmiıtir: 

<Zaman zaman niçin havadan bü· 
yük bir taarruza geçmediğimiz suali akla 
geliyor. Korkuyor muyuz, cesaretimiz mi 
yok~ Bunlar mevzuubahis olamaz. Tay
yarelerimiz kalite itibarile düımanınki· 
lere kat kat faiktir. Nitekim düıman da 
böyle bir harekete girişememiştir. Bu bir 
nezaket eseri değildir. Düşmanda neza •• 
ket olsaydı, bunu Polonyaya karşı da 
gösterdi. Orada açık şehirler bombalandı. 

Halbuki tayyarelerimiz Almanya üzo· 
rinde dola~arak beyanname atmışlardır. 
Bomba da atabilirlerdi. Fakat takip et• 
tiğimiz siyasetin doğruluğuna inanıyo• 
ruz.> 

B. Cburchill, kara ve deniz ordusunda 
yapılan ıslahattan, harp malzemesinin 
süratle arttırılmakta olduğundan bahse
derek : 

cEğer ilkbahara kadar denizde, ka
rada ve havada büyük bir hareket ol
mazsa, biz harbin ilk safhasını kazanmış 
oluruz. 

Diyeceksiniz ki biz çalışırken düşman 
oturmuyor; fakat düşman gerek insan, 
gerek malzeme itibarile bizim kadar 
zengin değildir. 

Bu ilk aylar hazırlık ayları idi. Biz 
canlılıkla faaliyetimize devam edecek 
olursak, Hitler harbi kaybetmiş demek· 
tir.> dedi. 

B. Churchill, nihayet Almanyanın Çe
.koslovakya ve Polonyadaki mezalimin· 
den bahsederek, düşmanın ezilmesi za· 
ruretini tebarüz ettirmiş ve halkı elhir· 
liğine davet etmiştir. 

Şubat ayında ln~iliz Harbiye Nazın 
Oliver Stanley ile Hava Nazın sir Kings
ley Wood ve Milli Müdafaa Nazırı lord 
Chatfield de nutuk söyliyeceklerdir. 

İngilterede silah altına 
çağırılan sınıflar 

Londra 27 (A.A.) - Kayıdlan icra 
edilmek üzere 17 şubatta müracaat 
edecek olan 20 - 23 yaşlanndaki İngi
liz kura efradı mart ayının ortasına 
doğru hizmete alınacaklardır. 24 ya
şında bulunan kura efradı nisan nı. 
hayetinde kaydedilmek üzere müra
caat edeceklerdir. 

itizar 
~------, 

Münderecatımızın fazlalığı dolayısll~ 
(İslftm tarihlnde Türk kahramanları> 
tefrikaınızla hlk~yemlzl bugün derce
demedlk. Özlir dllertz. 

----~9 

mükemmel bir kızdı bu. Yirmi yaşın
dan fazla olmadığı tahmin edilirdi. 
Yüzünde bir bezginlik üade.sl varsa 
da bu maddi değil, manevt bir sebep
tendi, belli! 

Molla bey: 
- Sizi korkutmuyorum ya, evlA.-

dım? - diye söze başladı. 
- Hayır, beyefendi. 
- Ne içmek istersiniz? 
- Ne münasip görürseniz. 
- Öyleyse iki çay ısmarlıyacağım. 

Bu da sizi muzır içkilerden korumak 
içindir. Size itimad telkin etmek is
tiyorum. Yüzüme bakın, hiç bir kor
kunuz, endişeniz kalmıyacaktır. is
tediğim şey, yalnız sizin itimadınıza 
nail olmaktır. Sizi görür görmez alA.
ka duydum. Aldanmı.ş olduğumu 

zannetmiyorum. Böyle şeyleri anla
nm. Bu türlü bir yere ilk defa ola
rak geliyorsunuz, değil mi? 

- Evet efendim. 
- Şaşmıyorum ... Bakınız tahinin 

ettiğim gibi... · 
Genç kız da onu tedkik ediyordu. 

Halinden itimada lA.yık bir adam 
olduğunu anlıyordu. Konuşu.şu, şiş

man yüzü, güler gözleri pek sempa
tikti. Gülümseyişi pek hayırhahaney
di. Gözlerlle onu ft.deta okşuyordu, 

Bedestenli Murad: 
- Niçin bu kadar ciddtsiniz? 
- Ciddilik değil efen elim... Keder-

Dlin şehrimizden Ordu ve Giresuna 
çadır ve yiyecek gönderildi 

Teberrüatın umumi yekunu 3,030,927 lira 

Zelzele mıntakasına eşya ve erzak gön
derllmesi işine devam ediliyor. Dfin Tart 
vapurlle §ehrlmlzden 81 büyük. 8 küçük ol
mak üzere 89 teneke kavurma, 20 teneke 
peynir, 22 teneke helva, 34 teneke pekmez, 
200 çadır ve 750 çuval un Orduya, 150 ça
dır Gireımnun Alucra kazasına, 150 çadırla 
750 çuval un da Giresun vallllğine gönde
rllmlştlr. 

· Dün de Kızılay şubelerile merkezlne ge
rek para, gerek eşya olarak bazı teberrüat 
daha yapılmıştır. 

Devlet memurları glbl tlcart ve sınat mü
esseselerde çalışanlar da aldıkları ücret
ten muayyen bir mlkdarmı Kızılaya te
berrü etmişlerdi. Bu münasebetle dün vi
lA.yette alakadarlara şöyle blr tebliğ yapıl
mıştır: o:Müstahdemin bordrosu vennokle 
mükellef olan ticari ve sınai milesssat 
nezdinde çalı.şanların zelzele felaketzedele
rine muavenet için devlet memur ve müs
tahdemleri gibl yardıma lştirA.k etmeleri 
ve bu baptaki bordrolara Kızılay makbuz 
tarih ve numaralarile muhteviyatının işa
ret ettirilmesi tamim edllmiştl. Bu tebli
ğat bazı müesseselerce yanlış teHikki edile
rek müstahdemlnln rızalarına bakılmaksı
zın ücretlerinden tevklf:ı.t yapılmak sure
tile bunun bir mecburiyet haline konul
duğu haber alınmıştır. 
Yapılan tevklfatın zelzele felaketzedele

rine muavenet mahiyetinde olması 1tlbarlle 
bunun alakadarların rızalarına bağlı bu
lunduğu ve bir mecburiyet şekline konul
maması tebllğ olunur. 

Giresun 27 (AA.) - Hareketiarz 
neticesi vilayetimiz ve mülhakatında yı· 
kılan evlerin yeniden yapılması için İs· 
tanbuldan gönderilen kerestelerin son 
partisi de bu gün Karadeniz vnpurile 
buraya gelmiştir. 31 O metre mikabı olan 
keresteler yakında mahallerine ihtiyaç 
nisbetinde sevkcdileceklerdir. 

T eberrüatın umumi yekunu 
Ankara 2 7 - Felaketzedeler için 

25 / 1 / 940 da Kızılay umumi merkezine 
yatırılan para listesi neşredilmiştir. Bu 
listenin yekunu 309,869 lira 68 kuruştur. 
22 numaralı liste yekunu ile umumi ye• 
kun 3,030,927 lira 96 kuruşa baliğ ol
maktadır. 

Memleketin her tarl\fında para, eşya 
ve ıyiyecek teberrüatı devam etmektedir. 

Yeni zelzeleler 
Gümü,hane 27 (AA) - Bu gece 

saat 2 3 de çok şiddetli bir zelzele olmuş 
ve bunu müteakib fasılalarla iki defa 
hafif, biri de saat beşte şiddetli dört yer 
sarsıntısı olmuştur. Halk bu gece evler· 
den ve barakalardan dışarlara kaçını§ 
ve sabaha kadar uyumamışlardır. Bina· 
]ardaki çatlaklıklar mühim surette faz· 
lalaşmıştır. Merkezde hasarat yoktur. 
Köylerden henüz malumat alınmamıştır. 

Sıvas 27 (AA) - Dün gece saat 
23, I O da 5 saniye süren bir zelzele ol
muştur. Hasar yoktur. 

Bolu 27 (Akşam) - Erzincan zel· 
zelesi günündenberi bugüne kadar her 
gün hafif ve hazan da şiddetli zelzeleler 
olmaktadır. Bugün de 10,45 de 3 s:ıniye 
süren oldukça şiddetli bir zelzele kayde
dilmiştir. Hasar yoktur. 

Ankara 2 7 - Verilen malumata gö
re, dün Ayvalıkta müteaddid zelzeleler 
olmuştur. Yine dün Ş. Karahisarda 7 ve 

liyim. 
- Bu yaşta keder? ... 
- Memnun olacak bir şey yok ki... 
- Kaç yaşın dasını? Yirmisinde 

mi? 
- Henüz değilim ... Fakat yakında 

basıyorum. 

Bu zavallı kızcağız nereden geli
yordu? Hangi kötü talih onu bura
lara sevkediyordu? Murad Molla dü
şündü, düşündü; anlıyamadı. Fev
kaldde alakadar olmuştu. 

- Sizi neşelendirmek için ne ya
pabilirim, kızım? - diye sözüne de
vam etti. - Haydi anlatın. Bir işinize 
yararım belki! ... Ufak tefek hizmet
lerinizde bulunmak kabilse memnun 
olurum. İhtimal aklınıza, kurnaz, 
açık göz biri olduğum gelir. Fakat 
zannettiğiniz gibi değilim ... İsminiz 
ne? 

- Şermin. 

- Güzel isim. 
- Hoşunuza mı gitti? 
- Sahibi derecesinde değil. Size 

bir şey söyliyeyiın mi? Şu bann içinde 
pabucunuzu silecek bir tek kadın zu
hur etmez . 

- Benimle alay ediyorsunuz. 
- Katiyen ... Çok tecrübeliyim, in-

sanları pek iyi tanıyorum maalesef ... 
Bana inanabilirsiniz... İhtiyarlığın 
verdiği tecrübeden dolayı her şeyi 
anlıyorum ve bundan dolayı da mem-

12 de olmak. üzere iki, 11 de de Gire
eunda hafif zezeleler olmuştur. 

İzmir 2 7 (A.A.) - Evvelki gün saat 
14,45 de Ödemişte hafif ve ayni saatle 
Birgi nahiyesinde gürültü ile karı;ıık ve 
6 saniye devam eden birer zelzele olmu~ 
tur. Hasar yoktur. 

Hayfa 27 (A.A.) - Buradn bu sabah 
saat 7, 20 de iki saniye süren bir zelzele 
hissedilmiştir. Hasar yoktur. Bu zelzele 
on senedenberi kaydedilen ilk zelzeledir. 

Köy ve kasabaların tesis) 
İçin keresete verilecek 
Sıvas 2 7 (A.A.) - Orman umura 

müdürlüğü, felaket mıntakalarında tah· 
ribe uğramış köy ve kasabaların yenidea 
tesis ve teşkili için f elaketzedclere ve· 
rilmcai İcab eden keresteyi temin etmek 
Üzere bu mıntakaların münasib mahalle
rinde Devlet işletmesi tesis ve fabrika 
kurarak mezkur ormanları modern Lir 
ıekilde işletmeği ve ihtiyacatı hu suretle 
en çabuk bir şekilde temin etmeği karar· 
laştırmıştır. Bu maksadla şef Rıdvan 
Karaduman ve şef Avni Dıkçcnin riya· 
setinde dörder kişilik orman amenejman 
mühendislerinden mürekkep iki heyet 
buraya gelmiştir. 

Karla örtülü olan bu mıntakalarda nt• 
la bile gezmek mümkün olmadığından bu 
g4bi yerlerde mühendisler beraberlerinde 
getirdikleri kayaklnrdan istifade edecek
lerdir. Bundan bagka felaketzedelere 
derhal kereJtelik ağaç vermek için Zol· 
guldak ve Knşdan yardımcı mühendis· 
ler gönderilmiştir. Bunlar felnket mınta· 
kalarında keşfiyat ve damga yapmakla 
me,guldürler. Orman umum müdürlüğü 
felaket mıntakasında bulunan teknik 
memurları bu it için seferber hale koy• 
muştur. 

Filistin ve Kalki'ıtadan gelen 
iane paraları 

Ankara 27 (A.A.) - Kudüs'den blldiril
diğine nazaran hareketıarz feH\ketzedele
rlne bir yardım olmak üzere Hayfa ıve 
Kudüs belediyeleri tarafından yilzer İııgl
llz lirası, Kudüs meclLsi islô.mı ile Nablus 
halkı adına belediye reisi tarafından elli
şer İngillz lirası teberrü edilmiştir. 

Kudüs Rum patriği de 25 İngiliz lirası 
t.E:berrü eyledlf;l gibi Fillstlnde bazı zevat 
felft.ketzedeler için aralarında 70 İnglllz 11-
rası toplamışlnr ve Samuel LevJ adında 
bir zat da 10 İngiliz llrası teberrüde bulun
muştur. 

Bunlardan maadn. TeH\viv'de Müsevl b!r 
tüccar bir mikdnr battaniye teberrü eyle
miş ve Hayfa liınan amelesi üç büyük ça
dır vermişlerdir. 

Flllstln Musevi ajansı ve Hada.sah mü
esseselerl de 600 İngiliz llrası kıymetlnda 
.lA.ç ve sıhhi malzeme teberrü eylemişler
dir. 

Ankara 27 (A.A.l - Felaketzedelere yar
dım için Kalkfıta'da. teşekkiil eden yar
dım cemiyeti katibi Azizulhuk tarafından 
Cümhurreisimlze gönderilen bir telgrafta 
felaketzedeler için ı,ıoo İnglllz llrası gön
derlldlğl bild1rllmektedir. 

Maverai Erdünden gelen iane 
Ankara 27 (A.A.) - Verilen malumata 

göre hareketlarz felaketzedelerine yardım 
için Şarki Erdün'de fehametlu emir Ab
dullnh'ın ı1yasetindekl komite brafından 
milli yardım komitesine 500 Inglliz lirası 
gönderllmlştır. 

--!!! 

nun değilim ... Bütün bu kadınlar ... 
- Her halde benden daha iyi vazl-

yettedirler. 
--. Niçin? 
-Hiç. 
- Sıkılmayın ... Bana her şeyi söy-

liyebilirsiniz ... 
Genç kızın göğsü bir hıçkırıkla ka-

bardı. · 
Dokunsalar ağlıyacak gibiydi. 
Molla bey: 
- Zengin değilsiniz galJba ... - decli. 
- Nerede zenginlik. 
- Zengin olabilmeniz için her şc· 

yiniz mevcud ... Üzülmeyin ... Çayını
zı içmiyorsunuz. 
Şermin, fincanını dudaklarına yak

laştırdı. Öyle çocuk ifadeliydi, öyle 
şirin bir hali vardı ki... 

Molla Murad: 
- Haydi kızım, anlatınız! • decli. -

Bu akşamki gezintiden dolayı heye
canlnıyorsunuz, asabileşiyorsunuz, 
değil mi? ... Böyle yerler size yabancı 
geliyor ... Çünkü ilk defa ... Kalbiniz 
çarpıyor. 

Genç kız: 
- Eveti - dedi. 
- Buraya niçin geldiniz? 
- Başka kadınlar niçin geliyor-

larsa ... 
- Hayatınızı kazanmak için mi? 
- Evet. 

(Arkası var\ 
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28 K.8.nunusani 1940 

Türkiye Rady~on Postalan 
Dalga usunıutu 

Ttlrklye Radyosu 
18'8 m. 182 KoJs. 120 lt". 

Ankara Radyosu 
T. A. P. 31.7 m. 9466 Kc./• ıo K. w. 

TORKtn: SAATİLB 
• PAZAR 21/1/HO 

12,110 Proaram ve memleket aaat ayan, 
lJ,36 Ajans '9'«' meteoroloji haberleri, 12,50 
Ttl.rk müziği: saz eserleri, çaıanıa.r: Kanun, 
Vecihe; Kemençe, Fahire, Fersan, kemen
ce Ruşen kam, Tanbur, izzettin Ökte, 13,10 
Türk müzl~: Seçllm1§ ptya.sa. tarkılan, 
Çalanlar: Kemal N. seyhun, Oevde~ Çağla., 
Geril İçli, Hasan Oür, OkUyan: Müzeyyen 
Senar, 1- BalAhadd!n Pınar - Hflzzam şarkı: 
(Gecenin mltem1n1), 2- Sallhaddln Pınar -
Hüzzam şartı: (Aşkınla sürünsel:11), 3-
Şükrtl Tunalı - HilzZam şarkı: (Ay öperken) 
f- Hasan Gür - Kanun takslm.1, 5- Badet
ı.uı Kaynak - HÜZZaıll. §arkı (Leyll), 8-
Ka.rcığar türkü: (Benliyi aldım kaçaktan), 
13 30-H Müzilı:: Küçük orkestra. (Şef: Ne
ci~ Aşkın), 1- Alols Pa.chernegg: Hazin 
n.ls 2- Pucclni: Madame Butterfly, 3-
Frlt~ Köpp: Yaz atşamı .sultl, 4- Rich Heu
berger: Şarkda ls1mll .sultten Ç~ede par
çası, 5- Adolt orunow: BerUn - Viyana val
aı, 6- Bra.hınS: Macar dansı, No. 17. 

18 Program ve memleket saat ayan, 18,05 
Müzik: Radyo caz orkestrası, 18,30 Çocuk sa
ati , 18,55 Serbes saat, 19,10 Memleket sa
at ayan, Ajans ve meteoroloji haberleri, 
19,30 Türk müziği: Çalanlar: Fahire Fer
ıan, Reşat Erer, Refik Fersan, Cevdet Ko
zan, 1- oıcuyan: Necmi R1za Ahıskan, 1-
Kürdllihicazkilr peşrevi, 2- Arif - Kürdlll
hlcazkB.r şarkı: (Niçin terkeyleyip gittin), 
3- Arif - KürdlUlıicazkAr şarkı: (Bais fega
nı naleme aşk lptll~sıdır), 4- Ari! - Kürdi
llhJcazkAr şarkı: (Sırma saçlı yare kim ha
ber versin), 5- Ra.k.ım Et. - KürdlllhlcazkAr 
p.rkı : (Demedim hiç ona klnısin), 8- Arl.f 
bey _ KürdtılhicazkAr şarkı: (Düşer mi şa
nına), 2- o.ıruyan: Semahat ÖZdenses, 1-
Şevki bey - Hicaz şarkı: <Demem cana be
ni ya.det), 2- Bimen Şen - YegA.h §arkı: (Ne 
rfilün rengini .sev~~)• 3- Blınen Şen - Kür
dlll H. şarkı: (Gozumde sevdiğim nuru 
emelsin), 4- Nikriz türkü: (Aradım gece 
rfuıdüz seni her yerde), 20,15 Konu~ma 
(Türk tarihinden sahifeler), 20,30 Türk 
ınüziği: Halk türküleri ve kaşık havalan, 
İnebolulu San Recep ve Ali Erbaş, 20,45 
Türk müziği: Karışık_ program, Çalanlar: 
Hakkı Derman, Şerif Içli, Hasan Gür, Ham
di Tokay, Basri ürıer, Zühtü Bardakoğlu, 
okuyanlar: Saliye Tokay, Mefharet Sağ
nak, Tahsin Karakuş, CelAI Tokses, 21,15 
Müzik: Şan resitali Vahdet Nuri tarafından, 
31,45 Müzik: Cazba.nd (Pl.), 22,15 Memle
ket saat ayarı, Ajans haberleri, ziraat, es. 
bam - tahvUAt, kambiyo - nukut borsa.st 
(fiat), 22,30 Ajans spor serv.bi, 22,40 Müzik: 
Oazband (PL), 23,25-23,30 Yannk! program 
ye kapanış. 
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BULMA CAMIZ 
2 4 5 

Soldan sata: 
1 - Bir maden - Vadeder. 
2 - Tir endaz " Büyük. 

8 9 1 

3 - Küçük hastahaneyi kilfad eden. 
• - Eşetın feryadı. 
5 - Sirayet ettiren. 
6 - Başına ıTı gelirse tüfeğin parmakla 

fekllen yeridir. 
7 - Fena niyeti var mı? 
a :___ Nemrudun başı - Şiir yazan. 
9 - Basamak - Tersi beygir yulandll'. 
10 - Valide yüre~. 
Yukarıdan aşalı: 
ı - Ayağa giyilir - Kadının başı. 
2 - Başına ıT» gelirse keçinin erkeği 

olur - Hicap eden. 
3 - Eski Fransız Hariciye Nazırlanndan· 

Ses. 
4 - Dikkat etmek. 
fi - Tahut etme. 
6 - Tersi dükkftnlann teşhlr pencerest

cllr - Bir a.za.mız. 
7 - Tersi ku~ gibi ötmediı-. 
8 - Müptela - Eyüp tarafında bir nahi-

7e merkezi. 
9 - İlgi - Yüz. 
10 - Tersi ışıktır - Tersi sızıdır. 

Geçen bulmacamızın halli 
Soldan sa.ğ:ı: 

ı - ~üstahkem, 2 _ us, Emirgan, 3 _ 
Ata, Edille, 4 - Fütur, Seli, 5 - ivam. At
naç •.. 6. - Yala. Katre, 7 - Enerjili, 8 _ 
Tetk.i.kile, 9 - Lel, Zeki, 10 _ Avenelerim, 

f'ukandan &şatı: 

1 - Muafiyet, 2 - 'Üstüvane, 3 _ Atalet
le, 4 - :re, Umarken, 5 - Amer, Jile, 6 _ 
Bid, Akik, 7 - Krtstaııze, 8 - Eğlentlle 
9 - Mallar, Eki, 10 - Ne1çer, tm. r, 

ZAYİ EVRAK - 19 kanunusani 94-0 ta
rlb cuma günü Osmanbeyde kurbanlık ko
yun alırken caketlmin cebinde meveud bu
lunan nüfus kağldlill ve bu meyanda. iki 
senelik yol parası makbuzu hüviyet cüzda
w kazanç vergi makbuzlarım zayj. olmuş
tur. Bul:ınlann adresime get1rd1kler1 tak
cilrde kendllerinl meıru;.ıun_ edeceğimi arze
derim. Adres: Şi.Şll Halaskar Gazi caddesin
de Ömer bey apı:utımanı kapıcısı Mustafa 
Ö'tbiı-can. 

.......................................................................................... ı··· 

.l .. !!~!.:?.!!~ ... ~~~~f.!.~~ .. !?.!~.~~~?.~!!!.!!!. .. !.!.~?.!.?.~! ... ... 
Softukoegmeli EbubeJru: vaktmda~ eski: Hüseyin at&., yeni: Btllbtll mahalle.s1ııl.n 

Pqa bakkal sokatında eslı:ı: 4-8, yeru: 34-31 No. lu arsaların Vakıflar taııununun 44 tn
otl madd.egl mucibince Kadastroca tayıtıa.n teacll edllmtftlr. 

Bu analarda. tuarruf lddla ed€nlertn alel\\sul mahkemeye ve BYb.fa milraca.a.tıa.-
ıs. (102) 

lstanbul Belgrad Devletorman işletmesi 
revir a.mlrliğlnden: 

1 - ~d l>eflet ormanının 86. 66, 61, 68. '71, 72 ve 73 numaralı bölmelerinden Jce
llllp dön kö§& hale itral edilecek Ct-001 metre mik.Ap nıeoe kereste.si (50) metre ml.klp 
mep dlrekllği, (1200) adet tra.vern, 2000 ster yakacak odununun, ormanda hazırla.nma.sı 
a4t1k eksiltmeye konulın\lltur. 

2 - Eksiltme 12;2/940 tarihine müsadif pazartesi günü saat 11 de Bahçelı:öy orman 
fakilltesi binasındaki revir A.mirli~l alım .atım komisyonu tarafından yapıla.caktır. 

3 - Kere.steıer ormanda. keslıip imal edilmesi için tahmin edilen fiat beher met
re mikAbına (2,5) lira direklerin behf"r metre mlkAbına (40) kuruş, traverslerin beheı: 
ş.dedine (35) kuıı.ıt ve odunla.nn beher sterine (35) kuruş olup heyeti umum!yesinin % 
'l ,5 muvakkat temınatı '181,6) yüz seksen bir lira. elli kuruş revir veznesine ya.tınıacak
tu. 

4 - Şartnameyi görmek için tati' günlerinden maada her gün revir idaresine mli-
raea.aı edilmesi. (562) 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için muhtelif şehir ve kasabalarda tesis edilecek 11 otomatik 

ııantrana 3000 adet otomatik telefon mak1nesi kapalı zart'la eksiltmeye çıkarıJmıştır. 
2 - Mnhıı,mmen bedel «476,ooo~ muvıı.kk.n.t teminat c22'190ı Ura olup eksiltmesi 10 

fUbat M-0 cumartesi vünü r.a.at dl,30» da Ankara.da P. T. T. umum müdürlük binasın
daki sa.tın alma komisyonunda. yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teınlnat makbuz veya banka mektublle kanuni vesaiki 
mtıhtevı kapalı mrfla.rıııı o gün saat «10,30» a kadar :ınezkür komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. l'. T. levazım müdürlüğünden ıı2380:. kuruş mukabi-
linde verilecektir. «10690:. «8586:. 

~~~~wmm~ 

~ OSMANLI BANKASI 

• 

TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARIHi 1863 

Statüleri ve Türkiye Cüınhuripeti ile münakil mukavelenamesi 
2292 Numarab 10/6//933 tarihli ki1nunla tasdik edilmiştir 

( 24/611933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 

i htlyat akçesi : 

10.000.000 lnglllz Lirası 

1.250.000 1 nglllz Lirası 

Türkivenin bashca Şehirlerinde 

PARIS, MARSILVA ve NfS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISJR, KIBRJS, YUNANiSTAN, IRAN, IRAK, FiLiSTiN 
~ MAVERAVI ERDÜN~e 

Merkez ve Subelerl 

VUGOSLAVVA, RUMANVA, VUNANISTAN, SURIVE. LÜBNAN 

filyalleri ve bOtiln Dilnvada Acenta ve Muhabirleri vard1r 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cart ve mevtfuat h~apları küşadı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Tiirkive ve Ecnebi memleketler üzerine J<eşide senedal iskontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat, alhn ve emtaa üzerine avan~ 
Senedal tahsilata ve saire. 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralı1c 
Kasalar Servisi vardır . 

Piyasanın en mQsait tartlarile ( kumbarah veya 
kumbarasıı) tasarruf he&aplar1 açıhr . 

AKŞAM CAFER F AHRI nin 
eserlerinden 

Abone ücretleri 

Bmn«.İK 
e A.YLIK 
1 AYLIK 
1 AYLIR 

Tlrt1Je 

1400 hrut 
160 • 
400 • 
100 • 

mcD.ebl 

rroo kurut 
180 • 
800 • 

• 
Poota ittUıadın" dR.hll olmlJ'an ecnebi 
memleketler: Benel111 seoo, ıütı ayJı&ı 

!llOO, 60 IU'Jılı 1000 lcunıftur. 

A~ tebdlll 1ç1n y1rm.1 beş lru.rufluk pU1 
ıöndern.elc llzımdır. 

Zilhicce 18 - Kasmı 82 
8. :tmsaıı: Gtıneo ötıe İklndi Aqnm Yatsı 

E. 12,14 1,58 '7,07 9,44 12,00 1,35 
Va. 5,SS 7,16 12.2'1 15.03 17,19 18,53 

İdarehane: Babılll cınn Acımu.sluk 
80kak No. il 

İstanbul Asliye 6 ncı hukuk m.abkeıne
.ınden: 

37/ 1246 Müddei: Ahmet Lütfi, Müddei
aleyh: Emine, Samatya An.p kuyusu Hacı 
Hüseyin ağa mahal. camı sokak ıo No. da. 
Müddei: A. Lütfi tarafından müddeialeyh 
Emine aleyhine açılan boşanma davası için 
müdde1aleyh1n 9/1/940 salı günü saat Clfi) 
de mahkememizde hazır bulunması lüzumu 
UAnen tebliğ edllmesi üzerine mumalleyhln 
o gün gelmemesi veya bir vekil gönderme
mesine mebni hakkında gıyap karan itti
haz olunmUJ ıve imlA kılman bu karara. aıt 
ihbarnamenin bir nüshası da mahkeme di
vanhanesine asılmış ve keyfiyetin on beş 
gün müddetle 11A.nı için tahkikatın 14/2/ 940 
çarşamba günü Baat H de bırakılIIUf oldu
~ tebliğ yerine ıı:eçmek üzere llAn olunur. 

Dr. Suphl Şenses 
İdrar yolları hastıllıklan ıniitebassw 
Beyotlu Yıldız sineması karfısı tram
vay duııı.11 Lekl&r Apt. Tel: 4.3924 

YENi HARFİ.ERLE 
Sava, ve Poli• köpeii 
Tavuk haatalıltlan 

T avuklan çok yumurtlatmak 
iç.in n.e yedirmeli? 
Ne zaman civciY CJkarmalı>. 
Tavukçulukta aıuvaffaki,retin 

KanJt -
60 
2S 

2S 

• 
aım) 25 
Tavukçuluktan nud pa.ra 
kazanılır) 25 
Nuııl tavukçuluk 7apılmalıdır), 25 

ESKt HARFLERLE 
Mufuaal yeni tavukçuluk 
K~ beslemek uaulil 
Av ve salon köpeltleri 

Sahf yeri: iKBAL 

100 
25 
25 

kitabevi 

&ykos sulh mahkemesinden: 939/ !72 

İhsan Saraçoitlu: Bef!ktaş Köyiçinde 8 
numaralı evde muk:lın olup Kumkapı bele
d.lye tahsll şubesi memurlannd&n iken fim
cil ikametg~hı meçhul, Safiye BaraçoA'lu ta
rafından o~ullan İhsan, Talısln, Mnhshı 
Sa.raootıu aleyhlerine açılan nafaka dan.
sının sonunda 1/1/940 tarlhlnden 1tlbann 
ayda onar lira nafakanın mtiddeialeybler
den tahslline 22/12/939 tarihJ.nde Mnhıdnln 
vic.alrmdo. ve İhsan Ue Tah!Qntn c:ıya.pla
nnda kabW temyiz olmak GIJere karu vo
rildili lllA olwıu. 

J• tc:TANIUll :IAYAJ"I ----

Sablf ı , 

T. i Ş B A N K A S 1 
1940 küçük cari hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 
Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 1 İkinciteşrin 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ve lcumbarasız hesaplarında en az elli lirası bulunanlar 
kuraya dahil bulunacaktır. 

1940 iKRAMiYELERi ..,,,_ --, 
1 Adet 2000 liralık = 2000. - Lir~ 
3 
6 

12 
40 
75 

210 

" 
" ,, 

" 
" ,, 

1000 
500 
250 
100 
50 
25 

" 
" 
" ,, 
,, 
,, 

--
--
----

3000. 
3000. 
3000. 
4000. 
3750. 
5250. 

" -
" ,, 
" 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yalnız para biriktirmiş olmaz, 

ayni zamanda taliinizi de denemiş olursunuz. .A 
.............................. ~~$. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 1 
ı - Şartn:une ve nüınunesl ınuctbinc~ 150 top parşömen k!ğıdı açık ek~i!tmc u.m:.:e 

atın alınacaktır. 
II - Muhammen bedeli 1650 llı·R muvakkat teminatı 123,75 liradır. 
W - Eksiltme 31/1/9-10 çarşamba günü :- r.t 16 d:ı. Kabatn~ta le\·azıın v~ mubay:ı.:ıt 

§Ubeslndeki alınl komisyonunda yafJtlacoktır. 
IV - Şartname ":'e nümune hçr gt;n ~özü geçen şubeden parasız alınabilir. 
v - isteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme paraları!• 

birlikte mezkflı" komisyona gelmeleri fö\n olunur. ((644' .. 
Cinsi Mik. Eksiltme te«li 

Toz paket Jı:ola.sı 52.000 Kg. Pazarlık 
Beyaz çul 150.000 metre » 
Kalibre çeliği 434.15 Kg. » 
Karbon çeliği 2335.- Kg. • J 

Saati 
H 
15 

16 
Krome spesiyal çelltı 1024.- Kg. » ) 

I - Şartname, nümune ve çelik ebat lliıtesl mucibince yukarda cins ve mikdarı Ya
w (fl) kalem malzeme pazarlıkla satın ahnl\cakt2r 

II _Pazarlık 1/W940 Peı·şembe günü Kaba.taşta levazım ve mübayaat şubesindeki 
ahın komisyonunda. yc.pılcJcaktar. 

m - Şartname ve kola nümunesi heı· ırün ~zü geçen şubeden parasız alınabilir. 
IV _isteklilerin pazarlık için tayin edilen gun ve saatlerde % 7,5 güvenme parala-

rile birlikte mezkür komisyona gelmeleri. (284) 

* Cincl MJk. Muhanunen B. % 7,5 teminat Eksiltme şek. r:aat 
Lira Kr. Lira Kr. 

Sinek tAtıdı 200.000 Adet 2100.- 157.50 Açık eksiltme 8/ll/940 14 
zıvana. kAR'tdı 40 top 7'16.- 58.20 Pıuarlık 8/U/940 15 
Dilz beyan Alemlnyum 300 Kg. Slf 351.'75 28.38 Açılı: eksiltme 13/ll/9~ 16 

ı - Şartname ve nümunesl mı1cibınce düz beyan aleminyum ve zivo.na kAR'tdı ile 
ınlktan yukarda. yazılı sinek kr.ğı~ı lüzalarmda gösterilen usullerle satın aıınaca.ktır. 

n - Muhammen bedelleı;, muva.lttat teminatları, eksiltme gün ve aa.atıeri hlnl?.
rında yazılıdır. 

m - 3ksiltme Kabata.şta. levazım ,.f. mübayaat şubesindeki alım kom.IBYOnunda 
yapılacaktır. 

IV - sınek klltıdı eksiltmesine gırect,kler nümunclerinln ihale gününden 3 IÜll ev
veline kadar idarece kabul ettlınıelerl J!zımdır. 

v _ Alemlnyum rlvana kAğıdı şartname ve nüınuneleri hergün sözü geçen ıubedf"n 
parasız alına.bllecetı gibı isteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde ~ '1,li 
güvenme paralarlle birlikte mczkilr kcımsiyon&. gelmeleri. (546) 

Galatasaray Lisesi arttırma ve 
eksiltme komisyonu~ relsllğinden: 

Cinai Mlktan Tab.ı:nin fiati 
K.uruş 

Sofra örtö.sü bed 300 Metre 150 Metreli 
Pa.tlska 400 Metre 66 Metreal 
Peçete 500 Adet 40 Adedi 
oaıa.taaaray 11Besintn ihtiyacı olan yukarda. yazılı eşyaların 13/II/940 aaJı gftnt 

a&t 15 de Beyoğlu İsttklfl.1 cadci.csı No. S49 da liseler muha.sebecllillnde toplanan ~ 
tep ıı:omtsyonunca açık cbiltmesi yaprncaktır. tem.inat 68 lira 50 k\l.ru,ftur. 

İstekliler yeni yıl 'l'icaret odesı ve~ika.sı veya ruhsat iinvan tezkeresi ve teminat 
uıakbuzlle birlikte belli gun '17e snattf" sözü geçen komisyonda. bulunnıalan. 

Şartname ve nümuuelerl gôrmet ve teminat yatırmak için Galata.sa.ray Uae.sl ldaN-
.U.. mttracaat.ıan 1l1n olunur. (101) • 
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SABAH, ÖCLE ve AKŞAM her 
yemekten sonra günde üç defa diıleri 

nizi fırçalayınız. 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP 
ROMA T1ZMA SOCUK 

ALGINLICI 

bütün ağtılarıni derhal keser. Lüzumunda 

Günde üç kaşe alınabilir. 
• ' ~.. ' 

0

r 
0 

, • • • • f • .; "' •I • • • ~ 

Münakalat Vekaleti lstanbul 
~a Liman riyasetinden: 

Denizcilere ilan: 
1yesl. I.stanbul F.iettrik, Tram:vay ve Tünel İşletmeleri Umum MÜ· 
ıournu ııe Salarf!k a.raaına lı:onmuş olan yüksek tevettftrlü deniz. 
tamir edlJmelı: ÜU'r~ lı:aldırılacatı allkadarlara blldlrillr. 

J do. taşlıyacaic ve ı~ gün kadar sürecek olan tamir ~1 1çtn kullanıla
;1 ulusal ~areU'!r gec<. ve gündüz bulunacaktır. Bu yerden geçece~e-
nn yakınından gcı:memelerl denizcilere Uln olunur. (718) 

PETROL NIZA!vı 
Saç bakımı 

Güzelliğin en birinci f&rlıdır. 

On beş senedenberf on blnlerce 
ldmse tarafından memnuniyetle kul· 
Ianılmaktadır. 

Doyçe Onent Bank 
Dresdner Bank Şubesi -Dlerkezis BerliD -Türkiyede Şubeleri : 

lstanbul (Galata) 
Deposu: Tütüıi Güm.rilk 

iz mir 
Her türlü banka muamelltı 

Lokmanhekim 
(Dr. HAFfz CEMAL). 

Dahiliye mütehaııııi 
Dl'f'&D1ol• lN 

11u1ene saatleri Puar barit her ıln 
ı,1-1 8&11. Cumartesi •.S·U fukara)'a 

T. ı!S91 

B.aş, diş, romatiima, siyatik ve kulunç 
ağrılarını geçirir, grİpe ve soğuk algınlığına kartı iyi bir 
ilaçbr. Günde 2 - 3 adet alınır. 

Sıhhat VekAletlnin ruhsatını haizdir. 

GRİP, NEZLE, NEVRALJİ, BAŞ, DIŞ, KIRIKLIK, SOCUK ALGINLIKLARI 
VE ACRILARI TESKiN EDER. 

~ 1 ~~~I ·~ 1 b iiii 

80,000 
LJ R A 

28 KAnunusani 1940 

~Yavrunuz, Saadetinizdir ... --.. 

Onun gürbüs ve llhlıatll yetişimi; tabiatın tıpkı bir yavru gibi llne
&inde yetiştirdlğl saf ve normal gıda ile mümkündür. Her anne tabiatın 
insanlara bahşettifi bu kudret ~~(i!lc!en ... ~adeyi cerl bırakma. 
mamalıdır. 

ÇAPA -K 
Müıtahzarahnda bu haaaa tamamen mevcuttur. 

Beşiktaş ÇAPAMARKA . Tarth1tesisi1915 _.., 

Emlak ve. Eytam Bankasından: 
Esas No. Yeri 

286 Fatih Avcı bey mah. Şişhane .ııokak 
No. eski 2, yeni 2 

Kıymeti 
200.-

Nevi Mesahası Depozitosu 
125.50 M2 ~.

Harap karakol 
512 Fatih, Başcı Murat mah. Zindan ar· 

kası sokağı E. 2, Y. 6 No. 
741 Eminönü, Yalı mah. Yen1kapı Dettr· 

men sokajtı No. E. H, Y. 16 
742 Fatih, Sofular, Y~ll tekke sokağı E. 

48, Y. 72 No. 
'143 Fatih, Sofular Yeşil tekke sokağı E. 

32, Y. 48 No. 
745 Fatih. SOfular Yeşil tekke sokağı E. 

36, Y. 52, 68, 70 No. 
745 Fatih, sofular Yeşil tekke sokağı E. 

41 No. 
755 Eminönü Yalı mah. Ali boyacılar ôO

kağı E. 80. Y. 94 No. 
802 Beyoğlu Hüseyin ağa. mah. Ca.nbaz 

sokağı E. 35. Y. ıs. 17 

90.42 

60.-

157.-

108.-

80.-

428.-

71.-

ııoo.-

90.42 M2 
Arsa. 

60.- Ml 
Arsa. 

78.50 M2 
Arsa 3/6 hts. 

54.- M2 
Arsa 

80.- M2 
Arsa 3/ 6 his. 

214.- M2 
Arsa 

71.- M2 

42.50 M2 
Ev dükkAn af• H. 

843 Eminönü Yalı mah. Alboyacılar SO· 
ka~ı E. 82, Y. 96 No. 

80.- 80.- M2 

1080 Emlnöriü Muhslne Hatun mah. Telli 
odalar soka~ı No. E. ıs. Y. 12 

1183 Kndıköy, Bostnncı mııh. Yazmacı so· 
ka~ı No. E. 16, Y. 10 

1270 Eminönü, Daya Hatun mah. Büyüt 
yeni hanın .ikinci kat.mda No. 19 

709.-

176.-

200.-

1271 Beyoğlu, Yolcu zade mah. Iskender 3044.-
sokağı No. 46 

1280 Eminönü Süleymanlye dökmeciler 
cad. E. 90, Y. 88 No. 

1306 Büyükada, cami mnh. Güzeller çık· 

18.-

343.-

Arsa 
38.- M2 

Kıigtr ev 2/ -& H. 
176.- M2 

Arsa 
27.- M2 

Oda 
40.18 M2 

EY 
9.- M2 

Arsa 
485.- M2 

nuızı Ada. 85. parsel 85 No. Bahçeli eY 
32.- M2 1392 Fatih Fener tahta minare lı:Atip Mus- , 232.-

lahattın mah. çorbacı çeçmesl so. No. 5 Ev 1/2 His. 
1501 Emlnönü, Yalı mah. Kumsal sokağı 

E. 3. Y. 5 taj 3 No. 
1507 Fatih sorular cad. Ada 1095 parsel 

32 No. • • 
1518 Eminönü çarşı mah. kuyumcu cad. 

No. 3 
154'1 Çengelköy BckAr deresi Çakal daf l 

sokağı E. 4. Y. 5 No. 
15•9 Üsküdar Sel~ml Ali Ef. mah. Selam· 

300.-

131.-

31.-

79.-

685.-

Ev 
105.- M2 

Arsa 
2.25 M2 

Dük.Urun 1/16 H. 
Maa kÖ§k 3086.- M2 

bağın 9/108 H. 
96.'11 M2 

ınz sokatı Y. 403, taJ 403 EY 
1577 Kadı.köy, Zühtü paşa mah. Y. Reşa.· 2208.-

dlye sokak B. 17 mükerre No. 
li79 İstanbul, Yqtllı:öy Şevketıye mab. 13".-

Ka.yıkhane 110kak 5 No. 
1698 Balat Karabaş mah. Köprübap bere· • 56.-

38.30 M2 
Ev 

8036.- M2 
Arsanın 1/18 H. 

35.- M2 
ket sokak No. 45 Evin 417 B. 

18.03 

12.-

31.40 

21.60 

16.-

85.60 

14.20 

180.-

16.-

Hl.80 

35.20 

40.-

609.80 

3.60 

68.60 

46.40 

60.-

28.20 

8.20 

15.80 

137.-

.. u. 
2Ut 

11.31 

Yukarıda adreal ve tafsllltı yar.ılı gayrimenkuller açık arttırma auretlle peftn pa. 
ra ııe a&tılacaktır. 

İhale 29/1/940 pazartesi &llnii aaat ond&dı.r. Müzayede sırasında verilen bedel ma. 
kadder kıymeti geçtlli takdirde tnllplerln depozttolanru :yüzde y1rm1 nlabetlnde ı.,tt 
eylemeleri ve mühür kulla.nanlann mühürler1n1 noterden t.esdlk ettirmeleri llzımdır. 

İsteklllerin pey akçesi, nüfus ttakerest Ye üç kıt'a veatkalık toto~na birlikte blldl· 
rllen rün Ye aaatte şubemiz Emllk serviaine müracaatıan. (805) (475) 

Teknik okulu satınalma komisyonu başkanlığından: 
Yıldızda bulunan okulumuz elelrtrlklc ifler 1634 Ura. tahmin bedelll zU ve saa$ t.e

sisa.tı §artnamesıne göre ihalesi yapılmak üzere 29/119•0 tarlhine rastlayan paarte.ıl 
günü Oümu~nyunda Yüksek mühendia mektebi muhasebeslnde toplanacak olan atuı 
alma komisyonumuzda açık e!csllt.meye konulmuştur. İlk teminat 122 Ura 55 kUlUftur. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunla şartnamf'de yazılı belgeleri yanlannda bulundurmak su· 
tetUe ve tenılnaUarile birlikte eksiltme günü Oümu.şsuyunda ve ıartnameyt görmek Ye 
llk teminatı yntırmak üzere de eksiltmeden bir gün evveline kadar okulumw:a. gelme-
leri. (304) 

............................................................................................... 
Sahibi: Necmcddbı Sadak (Jmum neşriyat müdürü: Şe.kd Rado 

A.Qam Matbaaa 

ııınzır.. . .N ereaen cıe ele geçırd.1 bu \;ıaaen ıenıoa eo.uemez guzellikte, 1 _ ı.;ıawUK aegu eıenaım ..• Kecıer- aruıyorum ve ı>unaan aoıayı aa mem· 1 lAr.t.ası \'nr\ 


