
SON HAV A.D • 
1 SLE R 

KURUŞ 

Sene: 9 - SAYI: 2861 1 ŞUBAT - 1940 PERŞEMBE. İLAN 1ŞLER1: Tel. 20335 

Ze lzele sahasında, dün bahsettiğimi"zden başka, ·bir köyde de 
Gazi k·· ·· .. · • oprusu ışı A ile ~aşına .sekize·r 

! ata mı yoksa 
/ ~iistimal mi ? ç 
, t:ı.an: HASAN KUMÇAYI , 

- • 
VI tevzi e d i ı nı i ş 

Fakat sekiz çivi ile b0 r 
~ köp...:;ö" .. y ula tt1'\n · ""unun yııgmur s -
l'etI ~ Yer yer kamburlıışan, 
~ el'Uıde birer metre lrti
~ lnıbbecikler peyda. eden 

Patkeleri ya.n:; ya,·a.5 bir 
lat:'kllni nlıyor; zira ilk za.
!:ibı ~s~ece bir bilgisizlik e

ev inşa etmenin sırrı 
köylülere öğretilmemiş! 

~ gorunen bn i-,in içinde ha.·• 
ett Yade bir suiistimal aıa
llde ~lunuyor. Bu nokta. 
iy

0 
&tnıdilik taf!'.lliı.ta. girmek 
~ l"n..Inız yazifedar olan 

İle ettn ıneseıeyi bu cepheden 
v ı, t<l ' elen lüzamuna işaretle 

\'a.ıı ıyoruz. 
~!fi l{ \'e Belediye Reisimiz Dr. 

&iiızdal'Tı\ gazetecilere "'öyle -
.,.., , . 

İngiliz yardım komitesi mümessili 

General Did 
İngilizlerin eşya teberru larını felaketzedelere 

bizzat tevzi etmek üzere 

Bu sabah zelzele ~liıı lı e~~en anlıyonız ki. lı:öp
h.M~UZ kati habııl muamelesi 
.~ btt Shr; hundan ba..slia. ay -
• "a.l'cltr senelik garanti müddet\ Ga:rp cC'phesiııı1c Almanlar tlün i1d hiicumda buhınmu~la.rsa eh pfoı- h h . 

·Fakatbund nrnya kiirtülmüsler<iir. Bıına dair tafsili:.t 3 üncü sayfn.mızddaır. Rr-:inulo sa asına areket ettı 
,(Devan:: ~ncüdc)- ~ g:ırp cephesinde Fransız askerleri göJ:"ülüyor 

ijn akşam Belgrada hareket eden Hariciye Vekili ıngiıtere, !elaketzedeler . için 133 bin 

llaiin Bulgar Başve- m~~m~~J.~~~~~~~~ ~~~~~;,~~:~I~,~~~~."·Bu-0 haettin Şeyh köyüne 27 günde Köye üç kilo çivi verdiklerin -

k 
yarclnn namı altında gönderilen den her aileye sekiz çivi düşm~-

·ı · ·ı •• •• ee eşya ve erzakın, bütün evleri yı- Bu derece Milane tevzi ne işe ya-z l l e goruşuyor kılan 700 nüfuıılu hu köy ahalisi- rar? Bahusus oralarda. kimsenin 

• 

nin ihtiyaçlarına nisbctlc hiç de· e\":i. barkı. dolabı ambarı olmadı _ 

Ş 
:qecek derecede az olduğunu dün -

ak 
ltü sayımızda tafsilatile yazmıı;tık. ğından bu pay muhafaza. da. edil-• s 1 T k • • b •t f d ..., · ı d meyip sebil olacaktır. La ru aracog..., u, ür ıyenın 1 ara . . egı , s.a ece ~=~i~~kş:~·~e~er~:ı: ~ğ: Elde sı:ldz ~z ~in ~ivi varsa 

il rp h bir köyden bah~ccer~k şunları ya- bunları bın dcgıl, bır koye h asre-

10 senelik bir 

Yol programı 
Hazırlandı 

Yol parası kazanca 
göre ahnacak 

:·------·-· ---·······-·ı 
~ . 
~Aylık kazançları 24 li-i 
j radan 75 liraya kadar i 
iolanlar 6, 75 den 125 ~ 
i liraya kadar 9, 125 den j 
i200liraya kadar 12 ve i 
i 200 liradan yukarı o-! 
f lanlar 15 lira ı· 
: verecekler . : .. ---- (Yazısı 2 lnclde) 

ingiliz v~purunda · 
infilak arici olduğunu söyliyerek gizli hıçbir taahhüdü "~;~<ohrlrun E'bider nahiyesi -1 =~kb~~!"'::.:::ar:;;:;~::t . 

~ olmayan . açık pohtikamızı anlattı nin Ağusundu köyü zelzele fela - (Devamı 4 
üncüde) Anbarına yolda 

~~tı .... ~9.iını konseyinin Bclı;rad- vlla.yeti idare •heyetl ~isi Fikret Sı- Hariciye vekilimiz Şükrü Sa.raçoğ- Trans·ııvanya Macar- bomba konulduğu 
"Cl),~a. ~tirak edecek olan lay, Yugoslav, Yunan ve Rumen kon- lu, dtln Pa.rkotelde gazetecileri kabul sanılıyor 
'~al'll kiuınız ŞUkrU Saraçoğlu solosları ile kalabalık bir halk kUt- ederek aşağıdaki beyanatta bulun. Atıııa., 81 (A..A..) _ Limni limanm-

-~~c~~:~: ::r::~p!~:u::~ le~u:~rı:;::glu bugUn Sotyadan m~.ştu~alkan antantının mutad yıllık 1ar1 R o m an yadan fena l :~d!:gil~~l~~e:::k:ı:m;:glllz ~:: . 
. t..~t.:rt ~ekJ.umizi istasyonda va- geçerken Bulgar Başvekili Köseiva- içtim~ı için Belgrada gidiyorum. Dost dır&lı Abbey vapurunda §lddetii bır 

t'\ l<~r, Putl İstanbul nofla gö.Uıeooktir. . ::~:::~;,·~:.:;:::~ m u a m e 1 e g ö r Ü y o r m u ş ::~:=::~:::r:::t ;~~ 
~ e 1 ç 1 k a G e n e 1 k u r m· ay eden meseleler Ustllnde fikir ve mU- l Gemi Bulgaristandan gelirken an. 

talca teati etmek daima. hayırlı neti- aı bir bo 
Buda.peşte, 1 (A.A.) - Mebu- mtisahama.sı kabil olmıyan fena barına, dişli tertibatını b. z m-

celer vermiştir. Sulh zamanında. oldu- san meclisinde hükfımct fırkasına muameleler etmektedirler. ba konulduğu tahmin edıliyor. 
• • 1 1 f • ğu kadar civarda. harbin veya harp re t t t mensup mebuslardan Vajana, ha-

~ 1 S 1 1 S 1 a e 1 tehlikesinin doıa..,tığt gtlnlerde de öl- riciye nazırına hitaben bir istizah 
çUsUz faydalar temin ettiği anl~Ila.n takriri vererek Transilvanyada 

~\ır 

1 
1 1 

Balkanlılar tesanüdllntln bu içtimadan yerleşmiş olan ilk Macarların bu _ 

fq~, et e karşılanan bu ıstı- biraz daha kuvvet alarak çı- günkü ahfadının tahammül edile -
hı kacağma inanıyorum. mez vaziyette kalmış olduklarını 
11ln b ı • • ı · t t 1 Biliyorsunuz ki, memleketimiz mev- bildirmi§tir 

ta,~tllı. se ep erı gız 1 U U uyor cut muharebeler karşısında bitaraf, Bumebu;~göre, Romen memur-
.~ ""4!~ l. (Devamı 4 üncüde) lart mütemadiyen bu Macarlara 
hıt 1ı;tlln (.\.A.,) - Nazırlar mec- bir güna izahat verilmemektedir. 
'tıtl'~~bUtııe '-lndan sonra ne§redilen Fakat ıy{ mal1lnıat almakta olan ma
ı..: ~~lat Ordu ıunumı erkD.nıhar- hafit, general Van Den :Bergerin bu 
~o;ıı, t:ene ~, . 1 Q... ~tıııı~ 

01 
r..,. Van Den Berge~ §ahst scbeblerden dolayı verm ş ve 

~~a.ı, tıı duğu blldlrllmiştir. haricl hiçbir tazyik altında kalma~ 
~~-~t~elt 11 bir kumandanlık de- olduğunu beyan etmclttedir. 
~~ l'ic Uzere Vazifesinden affını General Den.is, general Van Den 

hı~ l.\tıra a ef.nıi§tlr. Bergenin yerine general Michselsln 
•u'lıliz' bUtün mahafilde bUyUk tayinini teltut tasavvurunda. olduğunu 

tevııt etınışur. Bu bahta meclise bildirmiştir. 

U<ı.car mebusları 
~ ecliste tokatlaşti 

fırk ebuslar, Macar Nazilerinin 
11ııııa ~lann ı şiddetle ten kit ettiler 
~h~ll~~ 
~ \{ ıı. ltıc'cı· ~ (A.A.) - Dün Ceısı::de naziler arasında bazı 
~ <!Jııı(!glco1111 ısı .. n~zi mebuslar - lıadiscl(!r ?Uhur etmiştir. Mecliste 
~" t el'l\i§t.irtı hır ıstizah t:ıkriri- kavga çıkı.'lak Uzcre olduğundan 

tııı.~ile ~!!kJti.u:. Murnaileyh, ''Oklu mebuslar, ciağılmışlardır. 
tır, litıe f)i.d~ne rnensup Macar :Meclis koridorunda "Oklu Haç" 
~ l.tl!PJt etle hücum etmiş _ teşekkül.üne me~.sup mebuslardan 
l:ıı tı:d!ı1°. Rcc Szcı::cn~ ı, t cışckkuldcn ayrılmı~ o • 
,iş \ı1ı ~i!e1 (~ıılc•rd~ l1iıfakını n:ı- hn ınclıııs P. : ır·'ırı c !i ni }trkmrık fa

<liı~ti bıullar ln l nı r~ızu ııa ı:ğrn- f t er edl";imleıı m ı ııııa ı ll•yl~ ~~ratın 
• tn c:kscnsi tevkif e- dan tok :ıtl:ınm1~tır. nu ıkı mebus, 

düello edeceklerdir. 

,,,,Jbtl1At!llm 
Almanyada kıymetli 

taşlar toplanacak mı? 
Berlin, ı (A.A.) - Bir emirname, bütün vatandaşların meşru 

sahibi olduktan kıymetli taşlarla inciler hakkın-da beyanname 
vermeğe mecbur olduklarını ve bundan böyle bu gilbi taşlarla . 

incilerin satılması için salabiyyettar makamattan ruhsat alınması 

lazım o1ıduğunu natık bulunmaktadır. 

Danimarkada vergiler arttırılıyor 
Kopenhag, 1 (A.A. ) - Milli müdafaa nazın, hükQmetin ordu , 

donanma mesarıfmr arttırmak niyetinde olduğunu ve bunun için 
bilavasıta vergileri tezyit etm~ usulüne müracaat edeceğini bil
dirmektedir. Hükumet, iki mayn gemisi, iki torpido ve iki küçük 
vapur satrn alacaktır. Hava kuvvetleri de arttırılaca3ttır. 

Batırılan Alman tahtelbahirinin mürettebatı 
Lonı:lra, 1 (A.A.) - Salı günü batmış olan Alman tahtelba· 

hiri mürettebatından sağ kalanlar, bugün karaya çıkarılmışlardır. 
Ekserisinin 20 yaşlarından kiiçük oldtık1arı göriiliiyordu, sakal bırak 
mıslardı. Bunlar, silahlı askerin himayesi altında ild Gtamyonla 
li~am terketmişlerdir. - -

f inler büyük bir 
taarruza giriştiler 
20 bin Sovyet askeri bu taarruz yü
zünden mahsur vaziyetten kurtulamadı 

Bir F in sıblılye merlıczimlc yaralan sarılan bir Fin neferi 

Londra, 1 - Finli'ı.ndiyadan bil
dirildiğine göre, merkez cephesin
de şiddetli muharebelere başla.n 
mL<jlır. Burası Finlandiyanm en 
dar bir kı~mırlır, ]Jelkerrıi~iııi te>ş
kil ctmektı:>dir. Bu cephede ~o lıl
ne y:ıkm Sovyet askeri olduğu 

tahmin ediliyor. Bu muhareb-: 
Finlfı.ndi~·rı lıl arm taarruzu ile baı; 
laülış bulunmaktadır. 

Finler, yaptıkları taarruz neti 
cesinde mahsur v:ı:tlyettcn kıırlul 
tnak idn lıtt havalide ilel'lcmck i s 

(Devanı! 4 üncüde) 



J 

Yazan: OTERO. { 19 j ·rercüme eden: Y. G. 

Kocam, Monte Karloya gittiğimiz gün, verdi· 
ğim paralarla, rulet masası başına oturdu. Ben 
merakla, biraz uzakta durmu§, neticeyi bekliyor 
ve kazanmamasını temenni ediyordum. 

O zamana kadar sebebsiz kıs
kançlıklarımı pek sakin bir halde 
karşılıyan Guglielıno katı bir Ji· 
sanla: 

- Bu böyle devam etmez, Ni· 
na. dedi. Ben aktörüm, rolüm ica· 
bı daima kadınlarla temas edece. 
ğim. Bir kadını on metre uzaktan 
kucaklayıp öpemem ya 1 Bunun i· 
yisi ... 

Ne sOyliyecek diye merak edi· 
yordum. Benden a:frılmak mı isti. 
yecekti? 
-. ... Bunun iyisi, dedi, gel biı 

buradan gidelim.. 
Hayretle sordum: 
- Operayı bırakıyor nwsun? 
- Bırakmıyorum. Fakat zaten 

buradan ayrılmam, Romaya git
mem llzundı. 
-Romayamı? 

-Evet. 
- Niçin? 
- Dün annemden mektup al· 

dun. Babamın gözlerine perde gel.. 
mis, kör olmak üzercyıni'9 Beni 
muhakkak görmek istiyormuş. An
nem de hasta imi~. Hem onları 

gö~ hem de oranın opera· 
smda iı alacağım... 
Kocamın ne kadar ihmalkar bir 

adam olduğunu bilir ve bu hu· 
yuOOarı çok 3ikayet ederdim.(). 
nun için, bu kadar mühim bir ai· 
Jevf f~te, yerinde bir hassasiyet gös 
tmnesi hoşuma gitmisti. Fikrinden 
caymasm diye onu teşvik etmeyi 
de, kansı sıfatile, kendime bir va
zife hissediyordum. 

- PekfilA, dedim. gidelim. Yal· 
mı ... 

- Ne var? 
- Orada i~ bulamazsan? Sonra 

nasıl geçiniriz? 
Benim birikmiş birkaç 

vardı, kocamın boş kalıp 

yemesinden korkuyordum. 

param 
onları 

Para· 
Janmı yiyenlerden öyle carum 
yanmıştı ki! 

- Çocuk musun sen, Ninal de
di. Ben hiç işsiz kalır mıyım! Bir 
ke~ Romaya gidelim, buradakin
den daha iyi şcraitle derhal i~ bu
lurum. Hem insanın burada şöh· 
reti duyulnuyor kil Sonra, Roma· 
da sen de tiyatrolarda, operalarda 
çalı~bilirsin.-

lki gün sonra yola çıkıyorduk. 
Marsilyaya gitmek üzere Oportcr 
dan vapura bindik. 

Marsilyaya geldiğimiz zaman 
Ciuglielmo: 

- Burada birkaç gQn kalacağız. 
dedi. 

- Neden? dedim. 
- Bakalım Romadan ne haber 

ıeleoek. Onların yazacakları mek
tuba göre hareket etmek lazım ..• 

Marsilyada bir otele yerleştik ve 
burada, Gugliehnonun ailesinden 
gelecek mektubu bekleme~e ba~a· 
dım. 

GOnter geçti: Romadan mektup 
geleceği yoktu. 

Bir gün kocama: 
- Neye gitmiyonu Romaya? 

diye sordum. 
Bana artık başka bir sebeb gös

tem:eğini zannediyordum. O gene 
tekrar etti: 

- Bizimkilerden mektup bekli· 
yonıı yal 

Sesimi çıkarmadım. Fakat bu 
işin içinde bir i3 olduğunu anlı

yordum ve sükOt edip: 
"Bakalım ne çıkacak!,. diye 

beklemeyi tercih ediyordum. 
Marsilyada oturduğumuz otel, 

daha ziyade bir pansiyona benzi· 
yordu ve sahibi madam Lermina 
isminde bir kadındı. Kocası Mar
silyada çıkan bir gazetenin sahi· 
biyeli, kadın da evinde şarkı ve 
çalgı dersleri veriyordu. 

Madam Lermina bu cihetten be
ni alfilcadar etmişti ve çabucak ah
hab olduk. Ben iyi fransızca bil· 
miyordum. bereket versin o is
panyolcadan anlıyordu. Ondan 
ders almaya gelen madam ve mat· 
mazeUerden de birçok arkada, e
dinmiştim. 

İçimde, tekrar sahne haya.tına 
dönmek için bir arzu 11yarunıştJ. 

Bir gün Guglielmo: 
- Yarın gidiyoruz dedi. 
- Romaya mı? 
- Hayır, Monte I<arloya. 
Hayret etmiştim: Monte Karlo

da ne lsimiz vardı? Orası mily<>" 
nerlerin, mil}'arderlerin yatağı i· 
di. Monte Karloya gidenin muhak 
kak kwnar masaları başına çöke· 
ceğini de biliyordum. Halbuki ko
camın parası yoktu. Benim para
lamnı mı bitirmeye niyet etmişti? 

- Ne yapacağız Monte Karlo· 
da? diye sordum. 

- Talii deney~m, dedi. Ga
yet ufak bir para ile ve bir serer 
iı;in rtı1et masasına oturacağım. 
Kazanırsam ne rua, kazanmazsam 
derhal kaUracağun .. 

Monte Karioyu ben de görmek 
istemiyor değildim. içimde meşhur 
olup lüks hayat yaşamak arzusu 
uyandığı gündenberi bu gibi, yük· 
sek tabaka insanların devam etti
ği yerleri görmek bende bir merak 
haline gelmişti. 

- Peki, dedim, gidelim. Fakat o 
prtla. 

- Tabit, dedi. Söyledim ya • 
Maksat taliimi denemek. 

Fakat kumar masası başma o? 
turan bir daha kalkabilir mi? 

Guglielmo, Monte Karloya git· 
tiğimiz gün, verdiğim paralarla, 
rulet masası başına oturdu. Ben 
merakla, biraz uzakta durmuı. ne
ticeyi bekliyordum ve kazanmama· 
sını temenni ediyordum. 

Aksi gibi, kazandıt 
Acaba kazanmasa kumara de

vam etmiyecek miydi? Herhalde 
kendisi devam etmek istiyecek. fa
kat ben para vermiyecektim. Onun 
için, kazanmaması hayırlı olacaktı. 
Fakat ilk oyunda kazandı ve ka· 
zandığı parayı tekrar yatırarak 

oyuna devam ettL 
Bir mOddet elindeki paralarla 

oynadı, kaybetti, tekrar kazandı 

ve nihayet hepsini birden kaybet· 
ti. O zaman tekrar bana müracaat 
etti. 

(Devamı var) 
----------------------~---------
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Dün akşam Ortaköyde 

Büyük bir 
köşk yandı 

Köşk 13 bin, e§yalar 15 
bin liraya sigortalı 

DUn ak;:un Ortaköyde bir yangın 
olm~ ve blr kö;;k tamamen yandılt. 
tan sonra eondUrUlmUştUr. 
Yanım köşk zahlre tuccarlnruıdan 

Emin Vafiye aftUr, Ortıı.koyde Mu· 
alllm :!-1acl caddesinde 10~ numaralı 
dır ve Ortaköy Şı.fa yurdu ynnındn
dır. Köşkün bir tarafında tuccnr E . 
mln Varı, diğer ta.rafınc.la da Doyçc 
Ba.nk mUdUrü Kurt Hasma klnıcı o. 
larak oturmaktadır. 

Tahkikata göre a~ kalorl!cr bacn 
mıdnn snçnklara. sıçrayan kıvılcım· 

ıardan çıkını§ ve o sıra.da cıtddctıe c. 
sen rüzgl\rm tesırlle b1rdımbtre bU· 
yümtlgtur. Yııngm llfııiycnin ça!ış

mıılıırlle etrafa sirayet etmeden ynl
nız l:ö,,k tamamlle yıındığr bnlde sön· 
dllrülm~tür. Kö.'lt 13 bin, Doyçc
bnnk mUdUrUnUn cııynlnrı da 15 bin 
llf'!lyıı sigortalıdır. Zabıta tnlıkllt.ata 

devam etmektedir. 

--~o---

Türk - Alman 
Emtia mübadele 

mukavelesi imzalandı 
Yeni Türk • Alman muvaklmt em

tia mllbadelesl mukavelesi Ankarada 
lmvılanmıııtır. :MUtekabll mübadele 
miktarı 7,5 milyon Türk 11.rnlık olıı· 

cak ve müddet bU miktar mUbade
lenl.ıı ta.ınamıanacağı zamana kadar 
devam edecektir. BUtUn Türk ihracat 
e§yaııı Almanlarca 1stnnbıılda tcaliuı 
edilecek, ve Alman mallan geno ts. 
tanbulda teslim edilecektir. Almanla
nn bu nakliyatı Tunıı yoluyla yapa· 
caklıın anlaşılmaktadır. Yeni anlnıı 

maya, iki memlel<eUn mUbndcle ede· 
cegi eııyalarm llstelorl merbut b°ulun· 
maktadır. 

Liman İşçilerinin 18 
bin lirası 

Uman fııçtlerinlıı biriken UcrcUerl 
olaiı 18 bliı l1raiüD tevzii haklutıda 

yapılan mUteaddit müracaat ,., §ikA. 
yeUer Uzerino meaelcyi tetkik etmek 
Uzere §ehrlmlze gelen Münakale vekı1· 
lett mtıateşan lıahmut Nedim dlln 
de I.Jman Umum ı.tUdUrlllğtındc meıı· 
gul olmuotur. Bu panuım iddia edll
d!ğl gibi ötckJnln berikinin elinde W· 
ııınma.dığl anl&§llUU§tır. 

Beden Terbiyesi Genel 
Direktörlüğünün 

taziyesi 
Arkada§lmız 1.zzet Muhittin Apakm 

ölUmü mUnascbctıle. Beden terbiyesi 
Genel dJrekUlrU General Cemll Taıı. 
er. tc~kllflt namına ~ğıdakl telgraf· 
la gazetcmızo tufyede bulunmak ve 
teuaürtlmllz11 paylaşmak ırureWe bl.zl 
minnettar bı.rnkınıştır: 

"'Gazetenb arkadAflımnc!an ayni 
aamıuıda dUrllst ve temız. bir ırporcu 
olarak tanıdığımız but MublttlD A· 
pıık'ln öıUmUnll teesaUrle haber aldık. 
Tıı.zl~ eti erlmlı.t bil ili rl r, alz.lero f.lb
ba& ve AfJyot.Jer clllertz.,. 

Genel Dlrl'ktör Tihn&'ClleraJ 
CemU Tau.,, 

Teşekkür 
Sevgili oğlumuz \"e kardeşim!% tz. 

zet MuhltUn Apağm gerek kısa ııU· 

ren lıa.ıstaıığı ~da btuat ve tel· 
grat, telefon ve mektupla hatırını 

sormak, gerekse cenazesinde bulun. 
mak; eolllluz ıstmıp ve elemlertmlze 
candan l§tlrak ederek bizi teselllye 
çalışmak lstiyen matbuat arkadn.şla· 
rına. Beden Terbiyesi teşkllı1tuıa, spor 
klllplertne ve bUtUn dost ve abbablan· 
na sonıruz ınlnnet ve teşckkürlerlm1%1 
ırunanz. 

Anneatı Bedriye Muhlt1ln Ap:ık 
Kardf'3h NllBrln l\luhlttln Apnk 

i li eri polise 
iDARE EV/: lstanbıd Anlara 
.... ·- ....... 114 teıyıı llr1• t:ıoot",, 

YaD ı,leri telefonu: 2387~ 
idare .. • ı 24370 

haber veriniz 
1 

Şehrin her tarafında bit mücadelesi başlıyor, na
kil vasıtaları, sinemalarve mektepler 

temizlenecek 

A.tn • & : 20335 , ..... .._~·---~ ,_ 111""'9 ......,... ,.,ı..o .,. 
JltıwJ ._, ._ a-~ • 

1 • .Aaô•Nt:• °ŞA.Ri-t.P:ll1 

Tramvaylarda bitler görüldüğü 
ha kında rivayetler dolaşıyor 
Ikincikanun ayı içinde §ehrimizde 9 tifüs v:ıkası görülmÜ§tÜr. 

B.~nlar~n biri olan arkada~nuız; izzet Muhittin Apruı ölmü1-t 
dıı;crle_.n nezaret n.l~na alr:ımıı \."e ıılıhi takyi&• vazcdilmjgtir. 

Kanunuevvel ıçmdc 6 tifüs ,•alt.ası knydcd::.1·.:aıc göre, geçen 
ay bu mrktnnn arttığı görüldüğünden bütün w.u...mi maluıllerda 
fenni temizlik yapılması lüzumu hasıl olmu~tur. Bu meyanda nakil 
nsıtnlannı:n, ıincrnalano ve mckteplccin temizlenmeleri için ala· 
kadıırlara emirler verilmiştir. 

Maarif müdürlüğü de mekteplere bir tamim göndererek tale· 
benin ula bir muayeneye tabi tutulmasını, bilhassa bitli olup ol· 
mndıldarınm ehemmiyetle araıtmlmaaını, bitli olanlann derhal 
mektcplcc-den uzakla~tmlmalarını bildirmiştir. Ayrca mektep bi· 
nıılnrmda da umumi dezenfcksiyo:ı ameliyeleri yapılacaktır. 

Diğer tar:ıftan tchrin muhtelif ıemtlerin.de zabıta ve belec?iye 
memurları bitli alanlan belediye besabmn hemamlara s.cvketmekte
dir. Belediye Balat ve Kaıunpa~adaki hnik hamamlarını bir kaç 
güne kadar açacakL-r.. Bu zamana kadar bitli ve kirli olanlar diğer 
hamamlaı:da belediye hesabına yıkattırılmakta \"e temlzlettirilmck
tedirler. 

Tramvaylarda bitler görüldüğü haklandıı rivayetler· dohf 
maktadır. Bu vaziyette hnllan mücadeleye yapa.cağı en :nüet.Sir 
yardnn nakliye vasıtalannda ve umumi yeı-lcrde rnstlnyacağı bitli· 
Jcri zabıta memurlarına haber vennckt!r. 

Maarif Veki'i 
Gurebadaki kliniklerin 

il1tiyaçlarını tesbit 
etti 

Şebrlm1zdc bulu.nan :Mnarlf veklll 
Hasan All YUccl, dUn de tetkiklerine 
devam etmlftlr. 

Vekil dUıf Gureb& hast:aneıdnl ztya. 
ret etm~, bUtüıı klliılklorl, yeni yapı· 
lan temsatı görmUştUr. Klltıiklerde 

profesörler vekile lzalıat vcrınl§lcrdlr. 

Tıb fı:ıkWteslnin emrinde bulı.man kli· 
:ılkler için mevcut ta.ha18&t ihUyac.ı 

kar~lnmadığmdan yeni tahsisat I· 
IAveslne lllzum g!lrWmektedlr. 

Vekil bundan IOnra Uaarlf mUdUr· 
lllğüııe gelmlo, vektılet umum mU· 
tctttılerlle geç vah"to kadar denm 
eden bir görUşme yapmış, yeni tedrt. 
sat rejimi hakkında mal~mat &1m11-
br. Vekil bugUn de teUdklai1De devam 
edecektir. 

lngiltere ve F ransadan 
aonra Amerikaya 

ihracat artb 
Uemleketimtzdcn Amerikaya lh· 

raç faaliyeti aa.o gUnlerde genlşlemo. 
fe başlamıştır. Bunun Uzertne ltha· 
lı1t tacirleri de mpart~Jer vermeğe bat
lamıııtardır. Dlln de Amcrlkı:ı.ya lL
kerda, tuzlu balık, mgala yağı ve 
mühim miktarda lçtuıdık 1>&ıderllmlf· 
Ur. 
Pnınsa ve tngtıtereye da lhracat 

faallyetl devam etmektedir. ttalyaya 
fazla miktarda balık • 1ngtltereye Uf. 
tik, halı, fındık, Fransaya fmdık, tll
tU.o ihraç edlımıour. 

-0--

Mekteplerde pasif 
müdafaa tertibab 

Mekteplerde pWt mUda!aa terUba. 
tının biran evvel ikmali kararl&§tı· 

nlını§tır. Her mektepte askerlik mu
&lltmi ve mektep doktorıaruım !§Ura. 
kJle kunılıın tcşkllı1t yangına ve zehir 
il gazlara karşı alınacak tertibatı ma
arıt idaresine blldJrecekler ve bu te· 
sls3tı derhal vUcuda geUreceklerdlr. 
Her mektepte behemehal birer sığı. 

nak kazılacal<br. Bunların meydana 
getlrilebllme!i için talebeden do istifa
de edilecektir. Talebe '1e muallimler 
birer gaz maskesi de tedarik edecek· 
lcrdlr. 

Küçük Sehir 
Haberleri 

• Zelzele felAketzcdclerlnden 
bazılarmm iskfı.n edildikleri yerle· 
rl bırakarak ıehrimlzc geldikleri 
anlnş1lmı3 ve viliyct bunlar hnk • 
kındn. yapılacak muamele>i vekA· 
!etten sormuştur. 

* Ya.set adında bir çocufu oto
mobile alarak Balat - EyUp yo· 
tunda taamız eden Ferid ve la • 
hıall r.., •. ,., blrlncl ağır ceza mah-
kemesindeki duruşmada bir bu • 
Çuk sene ağii' liıipse hıi:ıhk!ım e • 
dllmlslerdir. 

* tk1 ay evvel vefat eden cehlr 
mcaıl 'sl azasından Hayrinln yerine 
bugün Çatalcada aza seçimi yapı· 
l&caktrr. * Vali L6tfi Kırdar, bu akşamki 
t'kspreslc belediye Sular mUdUrU 
Yusuf Ziya lle beraber Arıkaraya 
gidecek ve bir hafta kadar orada 
kalarak n:ut.tellf belediye qleri 
hakkında vckfileUcrle temaa ede • 
cekUr. 

* Gazi kötırllstlndeki parkele • 
rin ta:rlruıc başlanmıştır. Çok sık 
dö~enn.lş olan ?l1lrkelerln bir kıs • 
mı y ~rıeriıırlt:n çıkarılarak sey • 
reklc,Urılm~kıt.<:ir. 

• Be1efüyo Taksim gazlnosun•1 
dUn S.dd I>!lnman admda bir za. 
ta 10 bin liraya 3 sene mUddeUe 
kiralamıştır. hını.cı mukavele mu
cibince !Ki h~n liralık bir oirkct 
kurawtır. 

* Belcdlyeni'l vnkttle yaptığı bir 
mukavele ile aldığı Soyuznc!t 
şirketinin tesisatı 700 bin liraya 
Petrol Limited Şirketine devro • 
lunma.ktadtr. 

* Romanyadan llmnnunr:m dlln 
2 bin ton petrol gelmiştir • 
* Belediye Dolmabahçe • Top

hane yolu Uz0 rl.,dckl binaları te
mizlettirmeğe ve boyattırmağa 
başlnmıştır. Muhtelif caddolerde • 
ki çirkin binalar kıemı kısan te • 
mlzlE'n~Pk ve 't-o•·ımaeaklır. 

• Tllrldye sanat mektepleri mezun 
lıın cemiyeti tarafından EmlnönU 
hnlkevinde terUp edilen ıert konfe
ranslnrdan birincisi, yarın saat 18 de 
Dr. Hatız Cemal IAltmll.D Hekim ta.
rafm<!ruı \'erllccekUr. 

• Emln6n!l halke"1 tcmsfl fUbem, 
ynnn ve cumartc:ııl ak,amlan eant 
2Q.30 da (HaydJ euna) plyeslnJ t.elll811 
cdecekUr. 

1 '""" ~ ı 8rftlltı e.no ~. u •• uo "" 
ı • .,,ıı~ ... a • ..ıo • 
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10 senelik bir 

....... -........ 
~Aylık kazançları 2~ 
i radan 75 liraya k3° 
i olanlar 6, 75 de.1 1 ' 
~liraya kadar 9, 125 d ~~ 
~200liraya kadar ız · ~h 
i 200 liradan yulw.t1 aıı. 
j lanlar 15 lira 
~ verecekler ...... _. ..... _ ...... 

Ankura. zı (llUSU!t1) - :r;atl' 
ltA!eU, lO yılda tahakkuk c 
l1zere bir ~se ve köprüler 
programı hazırlamıııtır. 

memleketlıı iktı.iadt, ldıı.r1 -ve 
lhtiya.çlarİ gözöcUndo bµlundU 
.surcWe vücuda geUrtlmiıJ ,.e bil 
mı esaalar dahlllndo tanzıın 
muştur. 

On sene içinde mUkcmmel t1 
rette yapılacak olan yollar Jll 
ldarl ve askeri bakımlardaD d 
ketlıı birinci derecede ehemııı»'e 
lz olan yollarıdır. Etlldlcr, yu 
da bu çel}tt yonarm. 15 b1D Jdl 
u.zunluğwıda olduğunu göa 

BugUne kadar vilAyeUerlO 
programl&rına giren ve bUtçe 
lan dahilinde lmarma ltlzuın 
yollarm u.zunluğu u bin klloıt' 
bulmaktadır. Bu yollana ıo tP 
metrelik kwnınm da tamJr 
kull&ıımağa eıvcrl§ll hale ge 
derplf olwımaktadır. 

Bıı programa 1>öre her .et" 
kilometrelik yol, mUkemmcl ~ 
Une ~eUrilecckUr. ~ 

Bu bUyUk prognunm taııaJılı" 
mall huawılarmın temiıı1 ~ 

Na..:ta vekAlett bir do pe v• t' 
ler k.n.nunıı projesi ba.zırlaıJllf 
yUk Jııllllet MecU.aina takdiin 
malt tlzere bqveka.lete aevl<9 

1 
Bu proje kanunlyet kesbeder ~ 
mevcut ıos= ve köprüler kail ,,ti 
yerine katm olacak ve o taJib 
barc.ıı 10 senelik progranun 
başlanacakt.u'. ~ 

Kanun proJcat o ,ekfld• ~ 
lunmu§tur k1 yurdumuzu oJJ 
çlnde en munuızam §Osclcre "" 
racak olan bllyük prograııılD 
tı ne devlet bUtÇesine ne de 1 
da~ bir yUk olıruyacakur. 
buglln yol vergtsl olarak al 
olan paranın tahakkuk ııekll061 
dcg10fkllk yapılacaktır. ııtf 

BugUD seyyanen &l~ 
rak alınmakta olan yol paraa' 
11<>nra vatandaşların ka.zan9 ~ 
rlne &öre tesblt edilecek ":ır. 
liraya kadar yükBelebllecel< ti" 
za.ncı mtısait olanlar me.ınle1'9 

bUyUk davıısmda OD beş ıır•'f' 
yardım ederek muavenette ~ 
leceklcrdlr. 
Hazırlanan ldytlla.da ay!Jl< 

lan 24 llradıın 75 Uraya ~ 
lardıın 6, '15 llradnn 125 urıır 
olanlardan o, 12a liradan :ıoO ~ ı 
kııdnr olanlardan 12, 200 ıır~.; 
karı olnnl4rdan 16 lira ~ 
bit edllmt~Ur. f 

LA.yihada, yol mllkelleflyeu;: 
olmam esıı.aı kabul edlllncl<te 

İrat eahiplerfnden de ayııl tıf· 
daire.sinde yol vergisi aııno.c~ 
n1 lC.ylho.ya göre, çalı§aD ~ dl'· 
kadm da yol param vcrcce1' ' 

Diğer taraftan \110.yct ı:ıu~ 
hascbelerlnln yol parası ol ; 
makta olduklan p:ıraıa.rııı ~ıı' 
miktar senede on m!lyonu ı' 
dlr • tamamen yol mc\"%:luıı' 
temin olunacaktır. ., 

eli" 
Bu kombinc::onlnr O!l ac?l d 

rnmm tahaltkukunu n=-"" 
kolaylıl§tıracak e.mınerdendi'· 

Şose ve kllprlller tnr.nat ·..d 
ytl:: kllsur mUyon Türk UfV" 

olacaktır. 
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1 ŞUNDAN, BUNDAN _, lr1ıanlar iki hü 
ur11da bulundular 
~ erkinıharbiye reisi 
~ ali, 940 milyon do· 
~r1 tahsisat istemiştir. 

lltilyonu hava ordusu 
llıilyonu sahil muhafaza 

«. arttırılması için, 240 
kara ordusuna asri tec 
etnı.ek içindir. 

I ~ lt, . doğumunun yıldö -
•:Yesı <>lmalt ilzere kong
~eleri <>lmıyan kUçük 

.:ı~astaneler inşası için 
'IOlar tahsisat verilme -
tir. 
hllkümeti, hayat paha . 

lttına.aına mani olmak için 
kontrolünü zarurl 

elerine de teşmil et -
larnıı araştırmaktadır. 

Proje Yakında kabinenin 
a?ıedilecektir. 

- ·-·- Polisi Pragda cumhur
kin hususi kalem mü -

Sc~ Schaphali tevkif et -
~hal 72 yaşındadır. 

et l>olıai bu ihtiyarın Çek 
liııı. ~ı tarafından tesis 
b hır teşekkllllc müna · 
. lllıınduğundan şüphelen -

ıı hllkümeti, büyük na-
~~~ının tatbikına de
)a ı mühim yolun kil -
~tır. Bu yollardan bi
~b etr~ güzergahtan Am-
~ haf 

1 
korfezine, diğeri ise 

;"'ltlııı. aıunaktadır. 
dtıida:kı İngiliz deniz ma. 
~~apon makamatına 
tOoch ı Vingsang vapu -
~t OVda mevkuf tutul -

Gato eden bir nota tev-

lI,, liitJ 
hı .. ~lıtıeıt .erin son nutkunu 
ı~:"'lll Ve~r. M:.ıharrir, Al

l'oltıııd Y esaretinden kur-
lııiııellıı.inakl mücadelelerini t!' .. !alta.t b •eınpatl ile karşı· 
·-~d u davanın MUnih 
t;~~lıı.ı d~· &onra şeklini v.:: 
"'lll'a iıı.'-gı~tırdiğinl, tecavüz 
1Uıı •ılap ettıgw· . 1n 

&ıı.caJt ını ve -
a.ıdııttaıı. liitlerizm gemi a-
~dıfıııı ka llonra Almanyaya 
ttlne h Ydederck İngilte

t' 0~ kU~~nın Hitlerizmin 
lııt'tadan kal devletleri birer 
~ e lta.rıı ~tktan sonra 
ıı~irı& teci~~~:ceğinl anla -

lir "-~ \re e w ._....., olınuı bu -
' ~iti bu!~ ~eclkmemtş ol-

bu,,..,dtkU harb' .. ü 
~Oto lu w ın <>n -

• nacagını tebarüz 

Fransızlar bu iki 
hücumu da tardettiler 
Alman tayyareleri şimal denizinde 

ticaret gemilerine taarruzlara 
devam ettiler 

Pariıı, 1 - Garp cephesinde 1 lutlar aruında kaybolmağa mu -
karlı ve buzlu havaya rağmen Al- vaffak olmuştur. 
man kıtaatı, sene baıındanberi Mont açıklarında Jcrsey Kin va
karakollannm yapmakta oldukları puru ne diğer bir vapur da hilcu
harekattan daha geniş mikyasta ma uğramıştır. Bili.hara üç mo -
hareketler yapmışlardır. Bu hare - törlü bir Alman tayyaresi, şehir 
ketler, şiddetli bir topçu ateeile üzerinde uçmuş ve Rodstad civa -
baılamış ve gene böyle bir ateıle rmda demirli bir sahil muhafaza 
hitam bulmuş olan iki hücumdan gemisine hücum etmiştir. Sahil 
ibarettir. gemisine iki bomba aMmışsa da 

Bu hareketler, Sar ile Varndt bombalar isabet etmemiştir. 
ormanı arasında Sarm garb mm· Yarmontda biraz sonra mUtead
takasmda cereyan etmiştir. Bu dit infilik sesleri işitilmiştir. Sa· 
mıntakanın kalabalık olmuı ve nrldtğma göre, Alman tayyareleri 
birçok münferid evlerin mevcudl - bir harp gemisini bombardıman et
yeti, karakolların harekatını na - miştir. 
zikleştirmekte olup ilkteşrin orta- 1skoçya sahillerinde alçaktan u
smdanberi Almanlar. müteaddit çan iki Alman bombardıman tay . 
taarnızlarla Fransızların küçük yaresi görülmüştür. İngiliz avcı 
ileri mevzilerini buraya doğru sür- tayyareleri, bunlan derhal kaçma
meğe uğraşmaktadırlar. Dün Al - ğa mecbur etıniştir, 
man topçu ateşi, Fransızlar tara - Gece, diğer bir Alman bombar -
fından mukabele görmüş, ve Fran dıman tayyaresi, vapura iki bom· 
sız bataryaları, mütekabil ateşle· ba atmış fakat isabet ettireme • 
rile Alman hücum Jı:ıtaatını dağıt - miştir. İngiliz ta:vyareleri, bu tay
mıışlar ve ricate icbar etıniılerdir. yarenin hücuma devamına mini ol. 

Bu mıntakadaki topçu faaliyeti, muştur. 
gece oluncaya kadar bütün gün de- Bir Alman maynı, İngilterenin 
vam etmiştir • şimal-şark sahilinde karaya düş-

Garp cephe.sinde tayyarelerin müş, patlamış bir çok binaları 
faaliyeti, hemen hemen hiç mesa- &anımış ve bazı hasarata sebebi -
belindedir. Bir Alman tayyaresi yet vermiştir. Diğer bir Alman 
Fransanın şark ve 'imali ilzerlnde mayru da gece sabile düşmüştür. 
uçmuı ve t10nra Belçika üzerinden AJAKS KRUV AZOBU 
uçarak Alm:ınyaya dönmUıtUr. Graf Fon Şpe ile muharebe e-

l~Gtı,tz ORDUSUNDA d~n Ajaks,kruvazörU diln Pllmuta 
MEZUNiYETLER donmüştilr. 

Bahriye nezareti mürettebatı 
tebrik etmiştir, 

Hitler 
ıtalyadan artık "mütte
fik,, diye bahsetmiyor 

italya şımdı 
"sıkı dost,, 

l'a.rlJı, 1 - İsviçre gazetelerinin 
aldıkları ma!Qmata göre evvelki gün 
Hillerin nutuk söylediği Sporpaluta 
çok mühim ihtiyat tedbirleri alm. 
mıştı. 

Hitlerin nutkunu ırad edeceği Al
man halkına ııalı günü öğleden ııon. 

ra haber verilmiştir. Son dakikaya 
kadar Hitlerin nutkunu söyllyeceği 

mahal tayin !?dilmiş değlldl. 

10 binden fazla ııamiin, halk arasın
dan ihtimamla seçllmlşdi ve naııyonal
ııosyalist hareketin, muhafız ve hU. 
cum kıtaatmın eski muhariplerinden 
ve fırkanın diğer teşkllAtlan azasın
dan mürekkep bulunuyordu. Ecnebi 
matbuatı mümesııillert, propaganda 
nezaretine davet edilmişler ve mütea
kiben bu nezaret memurlan taratın. 
dan içtima mahall1 kendllerine bildi
rilmeksizin Sporpalasa götilrUlmüş

lerdlr. HiUerln etrafında Göbels, 
Hlmler, Ley bulunuyordu, Göring 
toplantıda yoktu. 

TEFSİRLER 

HIUerin nutku, Zürih matbuatında, 
bazı ııayanı dikkat milllhazalara 
mevzu teııkil etmektedir: 

Noye Zürher Çaytung gazetesi, Hit 
!erin tasarladığı taksim keyfiyetinin 
doğrudan doğruya Fransayı kasdet. 
tiğlnl söylemektedir. ltalyaya vaki 
olan hitap bu itibarla mühimdir. 1-
talya, ••sıkı dost,, tabirlle tavsif edil· 
mektedlr. Halbuki, Hltler, kral Vlk
tor Emanuele gönderdiği yeni tebrik 
telgrafında "mütte!lk ınmetıer,. tabi
rini kullanmıştı ve nihayet ııurası 

kayda §&yandır ki, ''Roma - Berlln 
mihveri,. aöztl zikredilmemektedir. İngiliz harbiye nezareti, İngilte

rede soğukların ,iddetıi surette 
devamı sebebile, ordu mensuplan
na verilen izinlerin bir kaç gün da
ha tehirine karar verilmi§ olduğu
nu bildirmiştir. 

MAYN VE TAYYARE KURBANI 
GEMİLER 

Londra, 1 - 2094 tonilatoluk 
Fredensborg Danimarka vapuru, 
İskoçyada Moray c:varında bir in· 
fillk neticesinde batmıştır. Bu va
pur mürettebatının tamamiyle 
kaybolduğu sanılmaktadır. 

Bir Sovget fırkası 
ihata ediliyor 

Meçhul tayyareler Estonyada bir 
şehre otuz bomba attı 

Röytcr aldığı malümata göre, 
Alman tayyareleri, İngilterenin 
eark sahilleri ac:ıklarında, 8501 to
nilatoluk Tri<>mf ve 4553 tonilito
luk Koriton vapuru da dahil ol -
mak Uzere daha 4 İngiliz vapuruna 
hücum etmişlerdir. Bu Alman tay
yarelerinden bir tanesi düşürül -
müştur. 
İskoçya sahilleri açıklannda, bir 

Alman Henkel tayyaresi, İngiliz 
tayyarelerinin hücumuna uğramış 
ve arka tareti harap bir halde bu-

Japonyanın harici 
siyaseti 

Hariciye nazın "anti
komintern siyasetimiz 
devam ediyor,, diyor 
Tokyo, 1 - Japon Hariciye 

nazırı mecliste beyanatta buluna -
rak demiıtir ki: 

- J ap<>nya Çinde sulh ve yeni 
nizam tesisine c;alı!Jiyor. Yabancı 
ticarete müsaade etmek ve yaban
cı sermayelerden de istifade eyle
mek emelindedir. Sovyet Rusya lie 
münasebetJerimiz dostanedir. Fa
kat antikoınintern siyasetimiz de· 
ğişmemiştir. İngilterenin Çindeki 
emellerimizi takdir edeceğini U -
mid ediyonıı:. Asamamaru vapuru 
hidise':!i hakkında milzakere de -
vam ediyor, İyi bir netice elde edi
leceğini Umid ediyoruz. Amerikn 
ile de dostane münasebet idamesi· 
ne c;ahşacağız." 

Bir Fransız profesörü 
Ankaraya gidiyor 

Beynıt, 11 (A.A.) - College de Fran
ce profesörlerinden Loui• :Maulgnon, 
Ankaraya gitmek üzere buradan ay
rılmıştır. 

Profesör Muslgnon 2 ve 3 aubat 
tarlhlcrlnıle Ankara halke\·inde iki 
koater&ı1-1 verecektir. 

Londra, 1 - Finlandiyadan ge· ı S Sovyet tayyaresi düıürülmüı
len ve resmi Fin menbalarından tür. 
alınan malUmata naz~ran Kareli Sovyct tayyarelerinin, Finlin· 
berz.ahında Sovyetlenn yaptıkla· diya kızılhaçı işareti taııyan bas· 
n bır taarruz püUürtülmüı ve tahaneleri bombalamak emri al
Sovyetl~r .. Patepali nehri üzerin· dıklan teyit olunuyor. Hastaha· 
de 60 olu bırakmıJ!ardır. Lado· neye sevkedilen Rus esirlerinin 
ga gölü şimalinde muht~lif nok· korkak tavırları bu haberin doğ· 
talarda yapılan Sovyet hucumlan ruluğunu göstermektedir. 
püskürtüim.üştür .. D.ok.uz So~!et E STONY AYI BOMBARDL'\tAN 
tan·kı tahrıp edılmıştır. Dıger 
mmtakalarda topçu ve keşif kol· 
lan faaliyeti olmuştur. 

Kubma cephesinde çok şiddet· 
li muharebeler vukua gelmit oı· 
duğu bildirilmektedir. Bu cephe· 
de Suomosalmideki ihata hareke· 
tine benzer bir hareketin önüne 
geçmek için elli dördüncü Sov· 
yet fırkası, şiddetli taarruzlar 
yapmaktadır. Bu haberlerde bir 
çok mühim mevzilerin son gün
lerde Finlandiyalılar tarafından 
işgal edilmiş bulunduğu ve Sov· 
yetlerin uğramış olduğu zayiatın 
çok mühim olduğu ilave edilmek· 
tedir. 

Finlandiyalılar, Sovyetlerin 
mevzileri hakkında etraflı mali'ı· 
mat almıtlardır ve onlat'ın iaşe 
merkezleri ile irtibatını kesmek 
için çalı,maktadırlar. 

Finlandiyalıların yapmış ol· 
dukları seferler arasında bir mü· 
lazımın yalnız tüfek ve mitral· 
yözlerle müsellah olan 15 kişi ile 
mühim bir Rus müfrezesini felce 
uğratmıı olduğu zikredilmekte· 
dir. 

Bir Finlandiya karakolu, bir 
çok Rus yüksek zabitini hamil 
olan bir otomobili berhava etmiş" 
tir. 

T AYYA RE FAALiYETi 
Havalarda, Sovyet tayyareleri, 

harekat sahasın la münhasır kal· 
mak üzere mahdut faaliyetlerde 
bulunmuşlardır. Finlandiya tay· 
yareleri müteaddit keşif ve bom· 
bardıman uçuılan yapmrılardır. i 

"Helsingin Sanamat" gazetesi· 
nin T allinden aldığı bir habere 
göre, milliyeti meçhul 8 tayyare 
bir Estonya §ehrine 30 bomba 
atarak bazı hasarlara sebebiyet 
vermişlerdir. 

Bir İsveç harp muhabirine gö· 
re, cüretkar Finlandiya keşif kol· 
lan Beyaz deniz sahiline kadar 
ulatmışlar ve mühimmat depola
rına ateş verıniılerdir. 

Diğer taraftan, Moskova ile 
Leningrad arasındaki şimendifer 
hattında, Finlandiya istikametin· 
de büyük bir askeri faaliyet mev· 
cut olduğu haber veriliyor. 

357 KiŞi öLDO 

Pasif müdafaa, tefi general 
Aarne Sihvo, dün ak,am gazete· 
cilerc beyanatta buıunarak de· 
miştir ki: 

" -Fin Milleti hiç bir zaman, 
son iki aydaki mücadelesi kadar 
ağır ve mühim bir mücadele yap· 
mış değildir. Bu mücadele, istik
lali ve hürriyeti mevzuubahs ol· 
duğu zaman, Finlindiyanın tef 
kil ettiği birliği Fin Milletinin 
derhal takındıeı esaret ve feda
karlığı sarih surette iabat etmiı· 
tir • 

Bu mücadele, aynı zamanda 
medeni bir milletin harp usulleri 
ile düşqıanlanmızm kullandı,ğt 
harp usulleri arasındaki farkı 
meydana çıkarmııtır. Düımanta· 
rımız cephe gerisindeki, askeri 
hedefleri ,endüstri merkezlerini 
ve münakale vaaıta!annı bombar-

izzet Muhiddin. - Yolunu bulan 
şair.- Bir fa hmid. - ibr ikler. 

1 ZZET'in reamini ga .. etedK 
kara çerçeve içinde görünce 

donakaldım. Hastalığından habe
rim yoktu; onun öleceğini, öldü
ğünü benim göreceğimi hiç hatın· 
ma getirmezdim. Kocaman, sıh
hatli bir vilcud; fakat o kocamarl 
vücudu daracık bir otomobile sığ 
dıracak kadar çevik... ::'..!nelercıı 
arkadaşlık ettik: onu neşesiz, kc 
derli gördüğümü hiç bat:rlamıyo. 
rum. Çalışırken de, en yoıgun za· 
mantarında da yüzil gülerdi. 

Oldukça gilrültücil 'di. Öylt• 
bağırarak, yüksek sesle :nUnaka
§aya kalkıştığı pek olmazdı ama 
bir odaya girince kendisini hisset
tirirdi. Bir yıldan fazla zarnan
danberi görmedim; fakat şimdi 
sanki karşımda, sağ elini kaldır -
mış. Fethi Kardeş'i, yahut beni 
kızdırmak için, içten gülerek: 
"Heil Hitler!" diyor. Bunu Al
m. "lya'da duyduğu, yahut duydu
ğunu zannettiği gibi söylerdi: 
"Haylltl !" Fethi Kardeş'in de, 
benim de böyle şeylere aldırmadı
ğımızı bilirdi; zaten gerçekten 
kızdığımızı zannetse hiç §Üphcsiz 
söylemezdi. İzzet, adam kızdırma
sı~ı sevenlerden değildi. Gülmek, 
eglenmek, ba3kalarmı da güldil -
rüp eğlenmek isterdi. Bu dünva
da uzun müddet kalamıyacağmı 
bildiğinden midir? nedir? bir acele 
yaşaması vardı. Odaya girer, be
ni ekseriya işgal ettiğim masasın· 
dan kaldırır, çabucak yazısını bi
tirip gider, sonra birdenbire yine 
geliverircii. 

Telefon... f zzet'e ne çok telefon 
edilirdi! ... Kendisi hiç bir yerde 
durmadığı için telefon edenler 
bulamaz, bir daha telefon ederler
di. Demek ki artık onu arıyan, 
"İ7:fet Muhiddin orada mı?" diye 
soran olmıyacak; onun kocaman 
elleri el sıkmak içpı uzanmıya
cak ! . ., Bu ne garip dünyadır? 

Zavallı İzzet! ... ÖlUmUne inanı
yorum. Hayat bizi ölüme inandırdı 
ve gözlerimizden yaşlan sildi, ku
ruttu. Şimdi ölUmllne inandığım 
ve ağlıyamadığmı için gönlUmde 
bilsbUtUn korku var. 

VARLIK mecmuUT, neşrett.iğl 
yazıların hepaine inanmadı -

ğı için midir? nedir? bize kendi
sinin tanıttığı Orhan Veli ile Ok
tay Rlfat'm şiirlerini bir zamanlar 
negretmez olmuştu. Ne yalan söy
liyeyim? o günlerde Varlık mec
muasına içerliyordum. Fakat son 
aylarda sayfalarını o pirlere ye
niden açtı; hemen her sayıda Or
hun Veli'nin bir makalesini, onun
la arkadaşının 11lirlerini buluyoruz. 
Melih Cevdet onlardan ayrılml§a 
benziyor; adı onlarla beraber de
ğil, onlan tanımak istemiyen lis
telerde çıkıyor. Belki kendisine 
ayrı bir yol bulmuştur da onun i
çin. Hayırlı olsun!... Gönlünce 
muvaffak olmasını temenni ede
rim. 

Oktay Rifat çok gUzel hariku
lade denecek şiirler y~akta de
vam ediyor, Geçen gün bir arka
daş, şiirden anhyan bir arkadaş, 
Orhan Veli ile Oktay Rifat'rn şi
irlerinden bahsederken: "Biz bun-

Yazan : Nurullah ATAÇ 
ları güzel old4klan için değıl, ar -
kalarında bir güzellik seçtiğlmlz 
için seviyoruz" diyordu. Ben o ka· 
naatte değilim; kendisine: 

- Mademki bu §iirler bize, ar
kalarında bir güzellik "Olduğunu 
sezdiriyorlar, demek ki o güze1lik 
kendilerindedir, dedim. 

Fakat şimdi o şiirlerin güzel
likleri hakkında fikir yürütmeğc 
kalkacak değilim. Ne lüzumu var? 
Şiiri okumak, kendisini göstermek 
dururken güzelliğini anlatmağa 
kalkmak aclp bir hareket olur mu? 
Bakın Oktay Rifat'ın şu şiirine: 

ŞÜKÜR 

Potlnlerime ,.e paltoma 
Tetekkllr etmell~im. 
Teşekkür etmeliyim 
Kann yağma.cıma. 
Bugüne, bu se\ ince. 
Kara bastığım için ıtükiir; 
Şükür gök yüzüne \'e t.oprap; 
bminl bilmediğim yddn:lara, 
Suya vo atC3e hamd olsun. 

Nasıl? bunu okurken içinize bir 
tazelik, bir şiir ve hayat muhab • 
beti gelmiyor mu? Bunda, belld 
şimdiye kadar alışık olduğumuz • 
dan başka, fakat ıwnimiyetinl 

gönlUnilze serin bir su gibi ser
pen, size dünyayı sanki yeniden 
bağışhyan bir eda duymuyor mu
sunuz? Duymuyorsanız halinize 
ağlaym, o a111trğmız §ilrler içinizi 
kurutmuş, bir daha hiç serinleme
mek üzere kurutınuıı demektir. 

A B1D1N DİNO'nun ibrikleri, 
çok gükür, ''kara liste" ilin

den ve kendisinin olmadığı halde 
kendisinin imzasını taşıyan bir 
makaleden daha ~ok a.kialer 
uyandırdı. Geçeıilerde İsmail 
Hakkı Baltacıoğlu'na yazdı-
ğun açık mektupta da söylediğim 
gibi ben de o ibrikleııi sevenlerde
nim. Onlan herkesin sevmiyeceği
ni, beğenmiyeceğini söyledim; bu 
fikrim.de ısrar ediyorum. İsmail 
Kemalettin o ibrikler için diyor ki: 

Bizim Abidin Dloo, 
- Allah selim.et venin • 
ot.rap lbrtk rMlmlerl ~ 
Erbabı öfkeyle balmıakt.adlr. 

Zira hep blllyoruz ld biz, 
Bizim köy evlerinde, 
Şofaj santırald&n p.nt t'anl 
Sıcak sular akmaktadır. 

Hayır, dostum (sizi tan.a;nıyo

rum ama 'lirlerlnizi s~vdiğim için 
l!ize dostum diye hitap etmeie 
hakknn olduğunu sanıyorum), ib
Tik resimlerine itirazımız klSyde 
ibrik yok diye değildir. Köyde ib
rik vardır, ihrik köylünlln her 
gUnkn hayatına ka~; fakat 
resim başka, ibrik bqka ~eylerdir. 
Basit olalım, dostum; basit inun
lar resimde mevzu arar, biz de re
simde mevzu aııyalım. ve resimle 
mevzuu bangtırmağa çalIŞalım. 
Mevzulu resimler bugün güzel ol
muyor diye hiç bir zaman da gtl -
zel olmıyacağmı sanmıyalım. 

Nurullah ATAf" 

Kazalarda ölenler Soğuklar yüzünden 
Amerikada bir senede lskoçya - İngiltere ara· 

93 bin kişiyi buldu aında t ren işliyemiyor 
Şlkago, Sl (A.A.) - 1939 yılın- Londra, Sl (A.A.) -1ngiltere-

da vukubulan kazalarda ölenlerin de hükUm sUren fena havalar bil· 
adedi 93 bin, yaralananların ade- tün memlekette münakalatı aek • 
dl de 8 milyondur. teye uğratmaktadır. Şimalden h•· 

Listenin başında seyrüsefer ka- reket eden trenler Londraya bir 
zalan gelmektedir. Bu kazalarda kaç saat teehhürle gelmeğe de -
ölenler 32.500, yaralananlar ise vam etmektedir. lskoçya ile mu -
1.150.000 dir. nakalat tamamile inkıta& uğra -

Bununla beraber bu rakamlar • mıştır. 
da 1938 yılma nazaran yüzde bir Lankashirede kain Kravfordda 
eksiklik vardır. etrafla muvasalası ke.sllen 400 ki

şi yiyeceksiz kalmqtır. 

dıman etmekle kalmamış, fakat, 
aynı zamanda, bütün insani ka· 
nunlar hilifma olarak müdafaasız 
ihtiyarları, kadınlan ve çocukları 
da mahvetmek yollarını aramış • 
tır. 

General Aame Sihvo bundan 
sonra. 30 teıriniaaniden itibaren 
yapılmıt olan bütün hücumların 
bir listesini gazetecilere vermiı· 
tir • 

General, Sovyetlerin kanunu· 
evvel ve kanunusani aylarındaki 
bombardımanlar neticesinde 357 
kipnin ölmüf olduğunu söylemi§" 
tir. 

Ruzveltin yıldönümün • 
de 6 bin balo verildi 

Ruzveltin doğumunun 58 inci 
yıldönümU münasebetile çocuk fel
clle mUcadelc tcşkilitı menfaatine 
Amerlkada 25.000 balo tt'rtip e -
dilmiştir. Bu balolardan altım bir 
c:ok Holivud yıldızının iştiraldle 
Vaşingtonda verilmiştir. Balolar -
dan iki milyon dolar safi huılat 
temin edilmiştir. 

Radyo ile neşrettiği bir meajda 
Ruzvelt, doğum günU münuebe • 
tile izhar edilen temenniler ve ya• 
pılan tezahürattan dolayı memle
k~te tegekkilr etmiftir. 
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ariciye Vekili bugün Bulgar Çemb9rlaynin nutku 
Başvekiliyle görüşüyor lngiliz Başvekili sarfedilen 

bir realite haline getiren dört Balk:uı gayreti anlattı (Bil§ tarafı 1 incide) 
ı! sadece ha p hnıiı::ıdtr. uene bi

yoı:sunuz ki, bitaraf olmak veya 
arp barlci bulunmak miltevekkllAne 
kıbet beklemek demek değildir. Bi-

taraf olmak \'cya harp barıcl kalmıı.k 
demelt, herhangi bir harp alevinin 
açagı. ııarmam:ıııı içtn icap eden bU

tlln tcdbir!ert almak uemektir ve sulh, 
ncak 'bu tedbirlerle kurtulur. 

B1z1m polıUkıı.mız ga...,t!t aÇt -..·e 

devlet1nln, kendi hayat\ menfaatleri 
tehdit cdilm,,dikçc, harbe karışmak Londra, l - Jla.ıivekil Çember
için hiçbir niyetleri ve hiçbir hususi !ayn, dün milli mlidafaasmm ver. 
menfaatleri yoktur . ., diği ziyafette mühim bir nutuk 

Katımeriııi gazetesi, bundan aonra sBylenııştir. Başvdril İngiltercnin 
silahlı kuvvetlerinden tahsederek 

Bulgarlııtanm eiyasetlni <le mevzuu- demiştir ki: 
bahıı etmekte -ve §Öyle demektedir: "- Halihazırda !ngilterede,. 

''Bu'garistan da, Balkan ·antantı Fraruıada, Hindistanda ve deniza -
';ibl, bu su'.h ıaeallne bağlıdrr ve But- şm <iaha ba.~ka memleketlerde, 
gar başvekili, Bulgarl...'1:anm snlhpcr. imparatorluğun muvasalala11 içiu 
ver ıaeolojlslnl nan için hiçbir fırsatı hayati ehemmiyeti haiz yollar bo
kaçrrmam~:zr... . ' yunca bir milyon 250 bini müteca
Katlmerı.u, makalesini r;oyle bitir- viz asker silah altındadır. Deniza 

mektedir: şırı memleketlerdeki bu krtalar, 
"Belgrnr1 toplantısı en musait şcra- Jngiltcrede, külliyetli kuvvetlerin 

it lr;inde b :;lu-rır. Balkan antantı dev ~f'ierberliğine ve leehizine devam 
!etleri anıa,,mazlıktan uzalt kalmak etmemiz imkaruru \•ermektedir.'' 
fstiycr'ar. llunlarm blltlin mtı1ıarlplcr
le mUnaaebatı çok normaldir ve bu BİR TAllTELBAlltn BATIRIJ,DI 

lan !a'kat, .milletle.Tin maddi kal.kın. Jti: 

Rakamlar 

Başvekil, bundan sonra, bu 
harpte Büyük Britanya tarafından 
ııarfedilen gayretin ehemmiyetiri 

1 
gösteren rakamlar zikretmiş ve 
sözüne şöyle devam etmiştir: 

"- Hava kuvvetlerimizin inki
şafına müteal1ik tam rakamları 

söylemek amme menfaatine mu -
gayir olur. Faka.t, .söz arasında ıu 
kadar sövlfwyim ki, balen tayy.a
~e imalatında iRtihdam edilen ame
le ve fencilenn sa:vıın 1935 - 1936 
dakinin yedi mislidir. 

Bine yakın fabrika ayda bir bu
çuk mil~•on yarda kaputluk kumaş 
ve yamn milyon va "da aakeri el -
bise kumaşr çıkarıyor. Kundura 
fabrik.,1arımız ber hafta 130 bin 
r.if' asker kundurası imal etmekte
dir. 

\'nzihtır. Gizli taa.ühildUmU.Z yoktur. 
\'e olamaz da. Mevcut taahlıUtlerimlz 
memleketimizin lıuduUarı kadar kau, 
vazıh ve sarJhUr. Eğer bir taarruza 
maruz kalmazsak \C bizi tnabhUUerl
tııizl ifaya. mecbur edici bir hA.dise 
Lekevvtın etmezse, isUycrelt tuttuğu 
muz .sulh yolunda nllııı.yete k dar yil· 
rUmek kauırmdayız. Taarruza ma 
ruz kalmamak ve tcahhUtleriml::ı:i l.a 
va mecbur edlci bir Mdisenin tckev
vtlnline man1 olmak içln uyanık dur. 
ınağa ve icıı.p eden 1Jlyast taahyet ve 
hareketlerde kus;.ır etmemeg-e çalı!Jı. 

~Oruz. 

.RfR l t:NA..'4' GAZETEstNlN 
IUü''.rAUJASI 

de"leUcr, dünyayı sarsmakta otan Çemberbıyn, denizlerde hiı.kimi· 
tıarbe l!kayt kalmamaltla beraber, yetin lngıliz donanma.s.mda oJdu
·iındiye kadar çok sem re '·ermiş o-1 ğunu söyledikten :sonra <lemjatir 

m:ısın1 1n 'ç!n dahıı uzun Ye çetin "- Dün, gemi kafilelerimizden lflthasamatın ba§ındanbcri tü. -
gayretlere ihtiyaç göstert'n s111h lQin- 1 biri, bir Alman denizaltısmm tc - ıf • · ve top imaliitrr .z biT misli art
ılekl çalışma'arms. dc-..·anı hakkına caviizüne uğra.m.ıssa da. bu deni - m1ı1br. y ... "---· -t..,,.,ı..:ıp il~ ,,.,.,..,.._ 
malik .bulundukları kanaatindedirler.,, zaltr, kaiilE:)'e refakat eden deniz JaP<1•1-ı ı••theAllitm sekiz 111isline 

ve lıava uvvetlerimiıin müı;terek çıkmaktadır. Ecnebt memleketle -
gayreti sayesinde tahrl.P edilmiş - re verdl"imiz tUfek. saire el silah
tir. Şu ciheti ilaveyi faydalı görU- arr, r"nlı:ıne infilak maddele··. 
yorum ki, Alman usulleri hilafına !tekerlekli vesait, tezgah ve sair 
olarak, denizaltı tavfasınm bUyilk ;m-ıo:emc sinari!'llerlnin · mecmu•ı 
bir kısmmr kurtardığımızı size be- I 200 mflvon İngiliz lirasına yakla§ . 

\tlııa ajallfiı bildiriyor.: 

Belgrnddald nıı.ıka.n ruıtantr Lop- iş Bankası İskenderun 
lantısından bahseden Katlmerini ga.?.. be • • d • 
tesı diyor ki: §U ~sı yeru mü üriı 

"Balkan antantı konseyinin içti. - ltı Dankaımım lskenderunda. bir 
mıu dahi suUı zamanında. bağlı dört şube açmaya karar verdJğ'l ve bu §U

devleUı:ı, harp zamanın~ da, bugün- beye mtıdUr olarak da mUesaeaenlıı 
kU badireye miltesanlt bir surette en emekli ve tanuımı§ memurlarm
ke.gı koymalariill mümkün lcılacak dıın MUnirln tayin edlldig"inl lınbcr 

Yan f'debilirim. (Alkışlar). maktadır. 

fiklr beraberliği göoterdiğtnl 1sh&t aldtk. 
etmektedir. Bu badirenin, hiç otnınz. MUnir ııimdllik rnar iptitlasmda 
sa §lmdlllk, Balkan huduUarım tehdit açılacak ııubey1 organize etmekle meş 
Atmcmesl key!iyeti mesut bir hMlııe 1 guldUr. 'Kendisi aslen Kıbnsh olup, 
olarak te1Akk1 olwımalıdır. Birlikleri çekirdekten yetl§tn.l§ 1:iir banka~dtr. 
'l3alkan, Balkanlilarındır., vectzesfn. tngllterede tahsil etmiş ve tecruııeıı 

den mUlhem bulunan ve bu vecizeyi bir maUyecidir. 

Zelzele f el&ketzede~eri 
(Ba1' tarafı 1 incide) 

T~vzi işlerinde dalıa sistemli 
hareket etmeli. Bu kabil diğer li
kı1yeUer de sızıyor." 

GENERAi .. D1D HARft<ET ETit 

• 
1 ~suıK~HMSAKARYA~ne111t1111Bıı• , r.tl~~~iliı~~rt~~) 

ITJNO ROSSl'nin Rakibi JEANLUMJEilE'if1l1:= 1 ~::uh~:~:t1 v~~nıaı~:~ı~:ıeb:~ ~ 
• balarına hareket etmiştır. 

Güzel ve ruhnevaz aeaıyle ~ General, Sivnı ta.n Erzincana, 
m!l s iiii oradan da Tokat ve Enincana, 

G CE Y ARI ı ~ gidece.kti.t:. lmkan bulursa, fela -

1 · ~ ~I kete uğrayan lıUtiln köyleri ziya 
ret ~~C'eğtni sl5yllyen Oenenil, 

~ ş A R K ı c ı s ı iE İngiltere h~iimetinin felıiketze -

GUzel ve ·mDıılkll ııım1ncıe blltllıı Par1sln teganni etmesini =- _ mmtakalarındalci tevzi işini Diz • 1 1 delere verdigı cşyalarm ıfeliket 

d.bılve<ıekslnh. ~ zat yapacaktır. 

~ afk, JW. ft :saraf9& olan '1ııa 1llme mcjbur • 1NGb:.TEBJ!:NtN Y MtDIMI 

1 RAY VENTURA cazı ı.İ"tİrak.etmekteair. ~ Ankara, ı - İngiltere hükume 
mveten: FOKS .JURNAL en son dünya ve hagt havadlllerl ;,=:- j ti zelzele felaketzedeleri için şbn-

• "IW.ll!llllJ 1
• diye kadar .25 bin 1hıgiliz liralık 

•~ooıııııııııın~ı•-m~ı--ıı~ıııınımmıııı~ıııııw~111111W1ın~· • 
-= Menimin en koikuno, en Jleyeawh, en hl&SI ve en büiUk illmi, blnleree :== == .~~~ ... ~=.: .. ~:~~::.~~~.~~~~~~ ... ~:.~.~len pheeer 1 

BEi BiR PRANGA : 
KAÇAG~VIMİ 

--PAUL MUNI 1 
TC~IKCE SOZLO 1 

.............. v;;;·~~;··;·;ti~·;i~·;~·a~;·iılb;;~~········ • 
· A K · S i M Sinemasmda İ 

E!UGON ~ "E!~ECI?l:SG~~OL.~AA.K -..... ~""""""'""'"'~""·~'""""; ........... ~'""" ~ru• -------
rı1•~~~:ım•m• a 

ak ı 

IPEKı 
Sinemasında harikulade program ~ . ~ 

Aslan - Kaplan - Tlm9&lı - Fil - Gerpdan - Müthlt yılanlar e 
gibi baldkJ olarak hiçbir fllmde görlllmesl kabU clmıyan 10 • 

ESRAR-;; 'iAcE ar . .-n ! 
.~~~~~> üLKESI OLAN AFRlKADAI ! Akla hayret ve dehşet verecek binbrr muazzam sahneyle dolu T 

.- -

sıhhi malzenır, eşya, ayrıca nak
d~n 25 bin 1n<d.liz liram, bundan 
baŞkn 80" ıton ,..; ...... .,,< ve vüzlerce 
rnfür -göndernıi..ti. 1nP:iltere bil -
kümeti biltün bunlardan avrı ola
rak zelzele felaketzedelerine 133 
bin 1ngiliz liralrk kredi ayırmıştır. 

l ""'lT .AV MF.ltJOl'~E 
'l'!ı\.TIRH.AN PARA 

A~·m ,.. •.. _. - ·• gUnU aksamına 

'·~dar .Ankarada K1vlay umumi 
m<>rke.rine Y11~1.-yl.,,1ş ol"'l ,nakdi 
tebemO" rn vekllııu 3,438.G-07 lı • 
ra 'l bulmuştur. 

Hadiselerin 
lef siri 

(Bat ta'Nfı 1 incide) 
pılaeak fenni !tetkikat Gaf köp· 
rüsönün kusurlu oldu~ neticesine 
vnrnwa ıresmi ,-c adli yollardan 
'bmılann llmnillne hnkin l'lniluııa· 
cak mıdır! Bunu tayin etmek ka
hll değildir. 
Bir~ gilnilenheri Gazi köprilsii 

üzerinde birtakım itçDerin elle -
rinde demirden uzun .kazıklarla 
tahta parkeleri sökmekte oldulda
n görülüyor; beledlye fen heyeti 
yerlerinden _çıkarılan bu iaht.a 
parkelerin kenarlarmdan bher 
miktar kestirilerek :Yerlerine ko
nacak oluna bu amellyeııbı mu 
vakka.t tamir yerine g~I 
dqünmtış. Fakat bu teJdldelJI mu· 
,.akkat tamir ıJşinln mevcut f'enalıiı 
izale cfmi..veceği meydandadır: 
Zira yaz gelince §İmdi .kenarların
dan kesilerek küçültttlen tahta 
parkeler gttneşhı tıarareti altmda 
ldtçttJecek, bu defa a:ralannda 
~laklar peyda olıLc&k, nakliye w
·ıtaıan köm'tidtm ~ken birer 
'lfrer -yerlerbıdP.n fırlamağa 'haşh
~ beHd bh1almn ka.zalann 
vnlnnma 9c>bep olae&ktır!. 

lleT halde bu köprii l!dnln QOk 
e&88lı snrette tetkUd ,.c bize hata 
dan Zlvade bir nfüıtfmal eser1 gi
bi görHn"n bu meselcrln efkino • 
mnndye ilnünde aydmlatilmuı li
mndır. 

Oniveraitelilerin Ulu -
dağ kayak tenezzühü 
Üniversite'ilerln Ulu<lağ kayak te

nezzının bu sene Doçent Dr. Orhıuı 
Okyaym bqkanlıtl altmda tıömestr 
tatlllnile <yapılacalrtır, Seyahate pro
fesör ve talebeden kalılbalık bir gru. 
pun iştirak edeceği haber lllmmıp. 
Seyahat organJzaayonu lle Dr. Orhan 
Okyay mctıgul olmakta.dır. 

Belçikada dlJ 
casus yakalan 

Brüksel, 1 (A.A.) - Yeni b"r casusluk işi ortayıı ç 
bunun üzerine 4 kiji tevkif olun.."Iluıtur. 

İngilterede kağıt vesika ile verilecek 
Lonc'.:-o, 1 (A.A.) - Techizat nezareti, yakında. 

sika usulüne tabi tutulacağına dair bir karaına,me ne 
bildirmi§tir. 

Mançuri • Mogoliıtan hududunu tahdit 
Moskova, 1 (A.A.) - Tass ajanşr, Mogolistan ilt 

arasındaki hududu talulide memur koın.isyonu11 a,ajıdald 
neşretmektecUr: 

''7 ilkkanun 1939 ile 27 i kkanun 1939 tarihleri 
Tchitada n 7 ikinçikaaun 1940 i'e .,o ikindkinun 19f0 
arasında Harbinde aktedilmiş crlan 16 c~edc Sovyd • 
heyeti ile Japon • Mançu heyetinin hududun S;e&bitine 
noktai nazarlarının tamarnile yekdiğeı-ine o;ıuhalif old~ 
mıştır. 

Bu sebebten dolayı komisyon 30 ikincikanunda JapO'I 
metinin müme«Sili K0rboyanın riy.asetinde aktedilmi§ oJd 
sesinde mesaisine nihayet verme ~i karar altına almıştır. 

"Bitaraflar mütteift ler tarafına geçd 
Lond..-a, 1 (A.A.} - Muhalif liberal fırka11ı reisi 

dün Londrada bir nutuk irad ed..:rek bitarafların m\it·..tılllllll"':• 
rafına ge~eleri llzım olduğu s.ıretlnde Çörçil :tarafı,a.~ 
dilmiş olan mutaleaya İ§tira ket~kte olduğunu aöyl_.,...-, 

POLJSTE 

Köfteden zehirlendi 
KumkaJ>ıJa İplikçi cami r.okağm

da 20 nuınarada oturan f!Useıtn oğ. 
ıu Nezir yediği köfteden zchlrlen· 
nıl§, Cerrahpaşa hastanesine .kaldınl
lllljtır. Köfteci hakkmda. takibat ya
pıhnaktadır. 

BtR ÇOCUK DEN'tZE Dt)Ş'rt)' 

Zt>yUnburnunda demir C§ya fabri
kasmda çalı§an lıımallin akrabaaı 

8 Y8§tnda .Mustafa adıııda bir _çocuk 
evinin yanmda dolB§trlten denize dUş 
mU§, boğulmak üzere,Yken kurtarıla. 
ra.k Şlşll hastanesine yatırılm1,0tır. 

-- - ---

SJ~M~ 
Harbin umulmadık 

tesirleri 
"Genç artistler ıaçeız 
kalmak tehlike&inde 

Harbin Holivutta umulmadık 
ve beklenmedik tesirleri görülme· 
ğe başlanmıştır. 

Sinema paytahtm.tn pek de 
genç oldukları halde genç 
rolüne Çikan erkek artiat1cri en· 
dişe içindedir. Çünkü bunlann 
çoğunun saçlan dökülmüştür ve 
peruka kullanmaktadırlar. Peru· 
ka için kullanılan Açlar fimdi 
kapanmış olan merkezi Avrupa 
piyasalanndan, saçların 'takılma 
sına mahsus ince bezler ise Fran· 
sa, Belçika ve Çekoslovakyadan 
getirilmekte idi. Halbuki bu pi
yasalar şimdi kapanmıştır ve Ho· 
livutlu sahte gen_ç artistl~rin baş· 
ları kel görünmek tehlikesine ma· 
ruztur. Bu sebeble bu artistler 
şimdi peruka stoku yapmakla 
meşguldutlar~ 

"Bir otol:riis t§Ofiriİniin 
balayı seyahati,, 

Amerikalı arti•t Robert Mont
gömery Holivuttan Parise gitmiş· 
tir. Orada on gün kadar kaldık· 
tan ;sonra Londraya &id.ecek 1e 
"bir otobüs ıöförilnün balayı" 

filminde baş rolü deruhte edecek· 
tir. 

R. Montgomery Holivutta 
"Sinema artistleri bit1iği" nin re· 
isidir. Holivutta nadir olan bir 
meziyeti de 1928 denberi evli ol· 
ması ve kansile iyi geçinmesidir. 
Karısı Elisabeth Ailen isimli sa· 
bık bir 'Sinema artiıtidir.; evlenin· 

Sovyet - Fin 

lazım gelen 

Her ailede bir hi~ 
maz; çünkü her evin 
uygun değildir. Esad 
hizmetçi bulmak da~ 
ledir. Hizmetçiler~ 
rinden daha mü§kW 
lardır. 

Yanlamıda 
ların bir takım şartlar i 
malannı onlardan talet'-" 
aksi takdirde ~arını 
mektedirler. 

Hizmetçilerin bu klJ4ll 
old~ devrimizde, bet fi 
nın bilmesi icap eden t:I 
daha kolaylaştıran J>rati! 
lfımat vardır. lşte si# 
bır kaçını bugün öğre • 

D 

ya çamaşırları iyir.e 

Sabunlan calkalamaasııet1' 
kı sıkı bükünilz ve 11 ce sinemat:ıan çekibni§tir • . _M 
içine sarıp akşama -JlBC"""' 

mı. Akşam ya~~ 
sardığınız bezden ~-

:Muhtelif eb'atta on altı kalem kuqunlu kara llabloau kapah il çalkalafıp suyu d11JY~ 

:rt~:~:{~~~l~~f~1':~ ~:=~~-';::~ ~0~ij :U.~; na bir su daha !Yka.,-. 
1stanbul Telefon mUdtirlUğündan: 

SES ·ır D R IK ç e: s '°' z L D 
llv ahfi kabileler arasına dü§IDÜŞ Avrupalı bir :kızm korktinc maceralar 1 
•mllmillll- 1 1

• 

de Mildütlük binasında yapılaaakttr. istekliler, muvakkat makbuz fazta çftelemele Dttt1" 
veya banka teminat ~ektubu ile kanuni vesaiki muhtevi kapalı j den çamaşm temisi-' 
zarflarmı o gün saat 14 e kadar kam.isyana vermelidirler. .. . L-..-tte 

Şartnamesi her gün Iıevazım Amirliğirnizde görülebilir. Z1;1 bQyük b1r nayı.., .. 
.(10501). ruz. 



~AT-1940 
--;;;::::::-...::::: 

Son maddede nıevzuubab.ıı olan dep· 
laAınaıı maçlarmm za.rıı.rı, Ankar11 J· 

çl.n dügUnUlmeae bile, 1zm1r içlıı mu· 
hakkakt.ır. Arıcak bu zan.r acaba, 
diğer yedJ kJUp muhtellUle yııptlarak 
maçtan aonra kapatılabilecek mfdir? 

Hlç b!r rekabe~ ve Unvan lçlD oı. 

mad.ıkça, zarar kapamak 1çiD yapıla· 
cak maçlara halk acaba ne dereceye 
kaQa.r altı.k.A gösterir T 

S. T. OGET 

Çevlreo: Efdal NOGAN 

\ırt l.arıen:- ha -h k8kın4 -d ki d.. ·· 1 • b• --.. yat a a u§unce erı ır 

l)Gw hayli enteresandı 
' tıceıı dM 
· U§ünce ~salla· 
'lk 
lliıı senyq rnant 

~·<> ~t>.tinct . ~n. muhake· 
· r. ~llUYalaren ~Gphe ettiğim o· 
~ıci oı~ herhalde daha tat· 

'i uııatı. ır . 
Z<ıvk tlıu.h eyecan vencı 

a doV\ıru akkak fikri zevkten 1 
ıevkJ ~ ve devanııı · hem tak· erı <Ja· ' 
ip etu~· una ruhi sıkıntı 

b gı .. 
llrttı.ın ıçın o duygu he· 

v"..: . llıdan geı· 
tıı -...ıcı his~: ı~or. Heye· 

ar İaki 1 
zevklen böyle sı· 

kıh P et.mı'-· r ~- ta ecli .. or, Doğr~u 
ı1 ırcıenb Yonun. 

'ğr'Pv j gatj ıre sustu. D 
· rıt"": j t\Qn ı>, ttlils . Udaklarmda 

-n b' lehzı gUl" i· trj ı..... . unısemeler· 
· ~lrdı· So 

i~ ...... · nra devam 
.Atııl ı~ ı..~ Sôz .. 
~· 1- '\cllbı ..... , uıne dikkat ed' 

...ı'dl '<I {:Q1 ... ~e değ' . ın 
ir ,i:J t~ Yorum ~ ru dıınağırnia gıb· 
iı1'"~Gliıı~Qr, C1t~ Bunu nıantığun em 
eaı ~ lata ı-._~Sl1] •• elnıek bir fikir• dü 

L v~ U. Ben t 1 

ır· .J~O& oı . ıp da ''ke . IPKI sarhoş 
,, ~<>rıu sal'<itrn, eli şkı ben de sar-

f) ~i.... n, faJt • Ye temenni ed 
Jf· -•ı. at ayık b' en 

Cuı ır adanı gibı· 

1. '~~: 
·ıA-• 1 ilh 

_J- ~e .___ı.ıt da d lil 
tfW"',) hn . "1:11 de : ere bak'lp da 

~.,. bır akııı delı olsaydım eli· 
'~· ısın " (j . ı.>lfllcli tam ız, deciinı. 

~ lı~ıı de Şa_,, 6st::...1e bastın. s· 
Sil .~alllı . ,, an1 .. 12 

aft ~ ~t ~ tki. delisi~~an ~i: iflasa 
~ 1 l\10d :sı Yok. . Cebınizc!e ha 

'h lilster dS'fJ; d uuıı~ atıldı: 
ar bo tağrne · ıı e 1 harcı . n bız de sizin ka 

~ ...... batıa } oruz. 
~ \llıııtu . bot h 

••• ..JtıS I ' \ro 'Size bir arcryorsunuz 
~ ... O eı-...~. e til Şeye 

,s. .~ j ~Yt>te rıkü menbtnal olmuyor 
~ 'j ....._ ~ davarı% aıınız olaraı. 

) jllj 'ret olsa ~~tnız h ru~. 1/ llttic.ı b' Yahut da akikaten ebe:ı; . 
e J.r<Ur, Siı slr.e öyle gelSE> 

alıxıııa.nı hara-

yorsunu.z ve elinfade mevcut olnu· 
yan şeyi harcadığınız için benim e
limde olan ve kazanmak için aJm· 
teri döktüğüm şeyi harcamak su· 
retile elde ettiğimden daha fazla· 
sıru elde etmiş oluyorsunuz. 

Kız onu kızdırmak için sordu: 
- O halde tedavili akçenizin e

sasını neden değiştirmiyorsunuz? 
Kurt Larsen ona yan ümitvar 

baktı, sonra büyük bir teessüfle ce
vap verdi: 

- Ç.Ok geç. İsterdim ama maa· 
!esef artık yapamam. Cebimde hep 
eski para dolu. Ondan başkasının 
geçeceğine artık kendimi ikna e
demem. 

Sustu, gözleri dalgın dalgın üze. 
rimizden aşarak durgun denizde 
kayboldu. O iptidai, asli melanko· 
ti gene üstüne çullanmıştı. Düşün· 
mek, muhakeme etmek nihayet 
korktuğu iç sıkıntısını getirmişti 
Birkaç saat sonra onun içindeki 
o iblis ruhu muhakkak kendisini 
gösterecekti. Bu adam maddiliğin . 

Materialism'in cezasını çekiyordu. 

VAK iT 
1940 Cep 
Almanağı 

\lükemmel bir takvim, her RJ 
mürac·ant edllehllet·ek güzel 
hlr rehber; 6t sayfalık hu Al 

manaf!1n nyah yalnız 
10 knru~ur. 

Her kitapçıda ve gazete 
bayilerinde bulunur 

:ı ı\ U r; it - Aı:şam 'Posta~ 

Kız mektepleri tras~nda 
Daima taş km bir heyecan içinde ve zevk

de oynanan 

Voleybol maçlarına 
dün de devam edildi 

Günün en mühim karşılaş
masında Çamllca Eren

kögü çok çetin bir 
çel<inmeden sonra yendi 

Çamlıca - ErenklJy ve Oum1ıu riyet - Boğaziçi liseleri ooley. 
bol takmıları 

latanbul mektepleri araaında terııv içinde geç~ Çwnlıcalılar aayılarmı 

ellli1:1n voıe.vouı mWıabakal.anna dı.w ıt de kadar çıkardıkları halde bir t.Ur 
de ı,;apa m muallim mektebi aalo- ıu ıııon sayılarını yapamıyorlardı. Bun 
nwı\.lll devam eilildl. dan cesaret alarak açılan Ereuköy 

llwıUıı Uli m~Lakasmı Boğaz.içi t.akımı birdcnoire değişıverdL Birlııci 

Ue ~u.uıhurlyet Uııelt:.11 yaptılar. ııcU.eld Erenköy takımı &alladwı si· 
(;wuJıur1yd: .H~ hilınl, J.lldar. Undi ve yeruıe ba§luı bir Ecenköy ta. 

IUul.ri).,_ h.Uul,ye, Ha)rü.nni.a. kıruı gelmig gibi açıldılar. Ve sayıla· 
&Suğwçl: .Nllült:r, A.ı~t. lba· rını beııten H de çıkard.tlar. Bu au-

dwı, :tıWt;yde, olu.le, Selma. reUe sayılar mllisav1 olunca Çamlıia 
Bir hafta evvel çok gUze.I bir oywı.. lçlıı gallbtyetf a1w&k biraz daha güç· 

ıa ş~u Terakki t.aıumuu mağJQ.p e- leşti. Uzun ve lıeyccanlı bir çatıııma
den CumhurtyeUn bugUn de galip ge- elan sonra nllıayet ilk aayı daha Çam
leceği zan.nccllllyordu. Fakat Boğaz.ıçl lıcalılar yaparak son seti do (16-14) 

oeUcedıı (~J.5> ve (16-4> galip geJ· biUi'dller. 
dS. Bugüne kadar b!g yenllmeıniş otan 

lnönü • tsUklAI: Çamlıcalılar §au,p!yonluk yolunda sağ 
GllDUD ikinci ınUsabakamnr tnönU lam blr adım daha &tmı§ bulunuyor. 

ıar. 
Ue lstikla.I Usesi talıtımlan yaptd&r. 

lııöıal.\: Ulviye, l\tükerrem, liııllde, 

.lale. l<'erlha, N l.met. 

LıWdtal: Hw.Uıl, TürllAn. M~u. 

Müfid1ı, &biat irfan. 

Jale ve UlvlyenJD g1lze1 oyunuyla 
(1~10) ve (lfi-4) lnöiı\1 kazandJ. 

.a ı.mbca • Erenköy, 

GUDUD son mtısabaka.sml Erenköy 
Ue ÇamlıcaJılar yapWar. Bqtan baja 
heyecan lçı.nde geçen bu mUBabaknda 
takımlar bWıaaaa ikinci .ette çok de
ğiştiler. 

Çamlıca: Sü.beylA, Gtıner, Fatma, 
Piraye., Nurwıni11111., LAUfe. 

Erenköy: Sü.beylA, Ayfe, Muutter, 
Fazilet, MUbeccel. l\Jukaddea. 

Daha ilk dakikalarda Çamlıcalılar 
çok güzel bir oyun tutturdUlar ve Uk 
seti < lM 1 k&zand.ıl&r. 

ikinci eet: 
İkinci ıet dahil bOyUk bir heyecan 

DUDkU oyunlarıru umumiyetle göz 
önünden geçlrcllği.ınlz zaman. takımm 
c;ok çalışmak ve blrlblrlne alı~!§ o
yunculardan tertip edllmlt olduğunu 
gördük. Ve nitekim bu takıın, mil· 
sabakalara başındanberl hiçbir oyun· 
cusunu dcğlştlrm1~ değildir. 

J!lrenköy1U1er voleyvolde (tek oyna. 
mak) gibi pek mühim bir hataya dü' 
tuıer. Pas'aşma olmayınca, fileyi ge
çen her topun nereye gideceğini ra0 

kipleri pek güzel hesap ediyordu. Hl\1• 
bukl, tile önünde topun seyrini satta 
sola • tabii pasla~ma tle • geç1rlnce, 
kar.şılanndakflerfne rahat yer tııtmA 
!mkA.m vermezlerdi. Takımıan gUzel 

Faknt anlaşmatan yok .. Bize l!;v'e ge· 
tıvor kt, tn kmı blrlbtr!ne ıt.lışmak yo
lunda mllııbet bir c;ahışmaıta meydıın 
hulııblllrse, Caml•c,.Ann sonra en iyi 

oynıyan takım olabUtr. 
S. T. ÖGl!T 

Devlet Demiryolları ve limanları ·· 
işletme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 28000 (yirmi sekiz bin) Ura olan (20000) yirmi bin •· 
det dar hat kayın traversi 12 2 940 pıızartEsl günU saat 15,80 da kapalı zart 
uırullle A.nk&rada idare binasında ııatm ıılmacaktır. 

Bu işe girmek tstlyenıertn 2100 <iki bin yüz) Uralık muvakkat temlnıtt 
ne kanunun t&ytn ettlltl veslkalan ve tek'inerini ayııı gün aaat 1',30 • ka· 

dar komt.ııyoıı relııltğine vermeleri LA..zlUldJr. 
Şartnameler uo (ytı.z kırk) kuruoa Ankara. ımı:ıır. El~htr """ Ha.1-

daıpf& """"'erl•de •tll••!ctıtdlr. ("8) 
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Cavadinin bu garip ve müthiş korkusunun sebebi· 
ni öğrenmeden yolunıuz a devam etmeye de im

kan yoktu. 

Cavadi dehşet içinde tabancanın 
namh~s.una gözlerim çevirdi: 

- Oh, ::)ahlpl Oh, Salup! diye 
kekeliyecek, ıstcmiye istemiye, a 
yağa kalktı. 

Herif in elleri ayaklan MtO. kor· 
kudan titriyordu. 
Kendısinin gene ctnlerden kork 

mu~ olduğuna hükmetmiştım. O· 
nun için hiddetle: 

- Gene bir şeyden korktun, bt 
adam!. Dev gibi vücudundan utan· 
mıyor musun? diye bağırdım. 

Cavadi etraf ma korkak korkak 
bakıyordu. 

Adamın bu halini, şiddetle .:iTJ• 
rim~ dokunmakla beraber, gülünı, 
d~ buluyordum. Maamafih Ca\12 
dinin bu garip ve müthiş kork'J· 
:)unun sebebini öğrenmeden y llu 
muza devam etmeye de imk • 
yoktu. 

Cavacli niha>·et koca göbeği üs· 
tündeki kuşağını oynatarak: 

- Sahip! dedi. Sen burasını ~e· 

reden bıhyorsun? 
- Neden sordun? • 
Cavadi hayretle etrafına !nkl· 

ruyordu. 
- Çünkü ... dedi. burası her.im 

babamın öldüğü yerdir! Şimdi bır· 
denbire tanıdım 1 

- Onun ıçin mi demin yere ka · 
pandın? 

-EveL 
- Sen bana burayı nereden bil· 

diğimi soracağına asll sen söyle ... 
Babanın burada işi neydi? Neden 
burada öldü? 

Cavadi Ml~ heyecanlı halde: 
- Oh... onu buraya cinler ge

tırd.1 l dedi. 
- Cinler mi? Nasıl cinler? 
- Biz de anlayamadık, Sahip' 

Ona bir zaman bir hal oldu ve or 
manlara kaçtı .. 

Güldüm. 
- Sakın baban bir adam öldür· 

müş dt kaçmış o!.masın? 
- Hayır, sahip! Hir; kimseyı 

öldürmedil 
- O da senin gibi böyle fil 

vücutlu muydu? 
- Evet, sahip! 
- Ha.. hele hele.. yalan söyle· 

mel Bir adamın kafasını bir yum· 
rukla parçalamış olmalı! 

- Hayır, Sahip! liayırl O adam 
öldürecek biri değildi.1 Son dececl 
iyi, halim, hayırsever bir adamdı 
Fakat bir gün garip bir rüya gör 
dü .. O rüyadan sonra bizi, hepimi· 
ıi terkettL Ormanlara kaçtı.. 

- Ne rüyası görmüş acaba? 
- Onu da bilmiyoruz! Bir rü 

ya ... Cinlerin rüyasıt.. 
- E, sonra? 
- Sonra aylan:a ormanlard~ 

dolaştı .. Nihayet burasını bul.muş 
Aradığı yer burası imi~! 

- Burası mıymış? 

- Eveti 
- Acaba o burayı neden ara 

mış? 

- Bilmem. sahip! 

- Doğru söyle, Cavadi? Baban 
bır hastalığa yakalanrn1~ mıydı? 

- Ne hastalığı? 
Fil vücutlu Lavacli cüzam l! 

ı ını ışitınce ellerını l1avaya kaldır 
dı: 

- Oh! diye bağırdı. Cüzam 
mü 

- Evet, cüzam... Babarun bu
ra.an araması ıçın başka bir se
oeb olamaz, Cavadi! Senin baban 
cüzamlı mıydı 1 

La\.·adi kaıın dudaklarını oyna· 
tarak bir cin duası C:aha mırıldan· 
ınaya başlamıştı. Sonra, boğuk bir 
ses.le: 

- Bilmiyorum, sahip! dedi .. 
Fakat rüya gördükten sonra bir 
,;.aç gün hiç uyku uyumadı! Sa· 
balLara kadar onayıp pullayıp 

durdu. Ah çeker, düşünüp durur
du ! Sonra sol kolunu geniş sargı· 
ıarla bağladığını hatır:ıyorum! lh· 
tımal keşfettiği hastalığını bize 
~&termek istemiyordu\ Yahut bize 
~eçme;;inden korkuyordu! 

- Demek sen de babanın has-
talığa tutulduğundan şüphelen-

dm, öyle Cavadi? 

- Hayır, şimdi siz aklıma ge
tiriyorsunuz! 

- Peki .• Sonra ne oldu? 

- Sonra.. Zavallı babam bir 
gece köyümüzden kayboldu.. Onu 
urmanlarda görenler bize haber 
veriyordu .. Nıhayet ben arkasın
dan onu aramaya çıktını .. bini ~ 
kıp ede ede bwaara kadar geldim. 

- Ey? 
- Fal{at işte tam burada, ~u-

racıkta, bu ağacın altında onu 
buldum! 

- Burada mı? 
Ca vadinin dehşetli gözlerle gös 

terdiği yere bakıyordwn. Buralar
da fevkalade hiçbir şey görmüyor
dum. 

1''akat Cavadi tüyleri ürpermiş 
gibi içini çekti: 

- Oh! lşte burada.. diye tekrar 
!adı. Tam burada babamın yan 
vücudunu buldum! 

- Yan vücudunu mu? 
- Evet, sahip! Yarısı kopard-

nuş vücudunul 

(Dnamı ftl') 

Askeri 
Kamus 

Herkese lazım olan 
mühım eser 

Yeni çıktı 
, ,, y;otl. \' AJUT Klt:tbeTt 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

<Jlnll 
Kmk pirinç 
Galvaniz bidon 
Plrlnç mücellit bunıfab 

Mllrtım 

ll6 ton 

6 takım 

MutıammPD 

bt-dtıU 

Lira H.r. 

4760 
ıwoo 

2211 

. 
% 1,5 

tenılııatı EkaDtme 
l.Jra lir. Şekli 8a&tl 

~7 Pa.za.rlık 111.30 
112:) .. 18 

17 açık e.k. 18.30 

ı _ 8 takım pirinç mUceutt ııunıtatJ mUteahhldl namma ve diğer fk1 
kalem auı.tume p.rtname ve reaımi muclblnce lılzalannda &bateril•n ulUl 
ıerle eksi.itmeye konmUftul' • 

ll - Muhammen bedelleri, muvakkat teminattan, ekmlltme Ye ~lı 
.aatıert ıı.ızaıarmda yazılıdır. 

m - Pazarlık 11/11/940 Pa.zarteaS g11DU Kabataşta Levazmı n lılflba. 
yaat şubesindeki Alım komisyonunda y&pı•acaktır. 

[V _ Hunıtata ait listeler ve prtwune, reatmıer ıı.r rUn a6zO leQel' 
fllbeden paruıs alma.bilir. 

v - ı.t.elllllerln paz&ı1ık için taytn edilen g1ln .,. .. ııerde % ' .. r· 
~ para1&ril• tdrWr.t.e 11\akQr ~ ~ D&a a&uauır. (!S11' 
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1 - 2 - 940 Perşembe 

12.80: Program ve memleket ıaat 
yarı, 12.3:S: .Ajans ye Meteoroloji ha_ 

b@rlerl, 12.M: TUrk M:Uzlği: Seçllmlı 
Şarkılar. J.8.30: Konu,,ma (Kadın 

sanU). 13.45/14.00: MUzlk: Karışık 

hafif mUzik ·(Pl.) 18.00: Program ve 
memleket saat ayan, 18.0:S: M:Uzik: 
Radyo Caz orkestrası, lS.40: Konu~
ru&. 18.55: Serbest saat, 19.10: Mem
leket saat ayan, Ajans ve Meteoroloji 
haberleri, 19.30: TUrk .M:Uziği: Fasıl 

Heyeti, 20.Hi: Konuşma (131bliyogra.t. 
yn SaaU). 20.ZO: Tilrk MUziğf: Ça_ 
tanlar: Vecihe, Fahire Fcnınn, Refik 
Fera:ın. 1 - Okuyan: Melek Tokgöz, 
2 - Okuyan: Mustafa Çağlar, 21.15: 
MUzlk: oda mUziğf. Mozart: Dlvertı
mcnto No. 3 (2 IQarlnet ve bir Fagot 
içln) Çalanlar: Hayrullah Duygu 
(KlnrinetLst) Rauf Öktem (Klarine. 
tlııt). Mustafa Scsar (Fagotıst). 21.40 
MUzlk: Orkestrl\ (Şef: Necip Aşkm). 
22.H5: Memleket saat ayarı, AjAns 
hıı.bcrlul; Zlrant, Esham - Tahvlla.t, 
Kambiyo _ N·ıkut borBMt (Fiyat). 
22.SO: Milzlk: Bocccrini - Viyolonsel 
Konscrtosu (Pl.) 22.55: MUzlk Caz
band (Pi.) 23.25/23.30: Yannkl pro
gram ve kapanııı. 

---0----
~EmB TİYATROSU 

Tepe~ı Dram Kısmı 
Bu ak§am 20,30 da 

' O KADIN .. "' 
Komedi kısmı: Ak§am 20.30 da: 

OCLUMUZ 
Komedi kısmı: GUndUz 1' te Çocuk 

Oyunu. Akşaam 20,30 da: 
Oğlwmz Şehir Tiyatrosunun 
biltün hasılatını felaketzede· 
lere tahsis ettiği büyük müsa
meresi 5 Şubat Pazartesi ak· 

şanıı ilk defa olarak: 

PEMBE SOKAK 46 NO. 

HALK OPERETİ 

Bu Üf&D1 t da 
(Kedtye Peynir) 

---o-

ALEMDAR sinemasında 
Uç Palavracılar polis 

hafiyesi 

N!:CATt PAKŞt 

Dit Doktoru 
Pazardan maada hergOn saat 

lldın ak,am 18,30 ıa kadar has· 
talannı kabul n tedavi eder. 
Adre5: Galata Tünel meydanı 

Tersane c:ıdclc"I brışında l/2 
:\o. it mıı:ıyenehn ne. 

Or. Necati Atasagun 
Sab:ıhları 8.30 a kadar; akşam,.. 

lan 17 den sonra Lllell Tayyart 
Ap. Daire 2; No. t 7 de ha~talarını 
kabuJ eder. (Ttftfon: 23953), 

a 

ANi TESiR 
BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, 
ROMATiZMA, SOGUK 
ALGINLIGI, KIRIKLIK 

ve bütiin ağrılarını derhal keser 
Lüzumunda. glindo 
3 knşo alınnbilir. 

A N N E L E R, D i K K AT• 
Et ve sebzelerin iyi co plşmerneslndcn, meyvaların güzelce yıkanmııınıısın<lnn, 

içilen ımlnnn temiz TO saf oloıamnsımlan hfisıl olnn solucan elediğimiz lmrs:tk kurtları 
en muzir hayvaninrdır. Ilunlar; ince barsn.ğın iç zarı na ynpışnrnk Te kan emerek 
~ etişir ve ürerler. Bkı:.eri yetlo çocnklnr<la bulunur. 

Hnlc;lzlik, knnsız lık, knrm ağrılan, kann şlı;;melcr:i, bnrun, makat ka-
~ınma..c;~, ishal, oburluk, bn-:; dönmesi, ~alya nkına.sı, snı•'nya benzer sinir hnllcri, 
gece korkuları, görmcdo ve i~itmcdo bozukluk... Hep bu kurtların tcslriılir. 

Bir kutu 
Bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve kü çüklere emniyet ve 

itimatla verilir. Her çoculC ıeve seve yer. 

• 1 ŞplBAT ._ IJ'~ 

Rahat uyku, neş' e ve iştiha 
çocuğunuzun tam sıhhatte ol
duğunu gösteren en iyi mi-

yarlardır. Bu husus ancak 

... 

yavrunuz 

Yediği takdirde temin edilmiş ol 
Çünkü HASAN ÖZLU UNC . 
yüksek besleyici kabiliyetine 1 

veten yavrularınıza istiha .;e 
vitamini bol, kalorisi~ fazla 

özlü çocuk gıdasıdır. 

nnurAT: Kullandıktan 2-l sa.at sonra. ı=ıolncan düşmczc;e c;ocn~'lmnzdn. solncR.n HASAN Deposu Yenı· AdrB· '' 
olmaclığllıa itimat ediniz. Sılılınt '\'cklUetinin re mi mü saade~ini bai?.dir. Tarzı ist.imali 1 
kutulnrm i<lnılc r•zohdn-. I~yab her ccznhanoılo ~o k"nrnş ınr. (SANTA) ismini <likk•t. . Bahçekapı 

, Beyoğlu trnmvay durağı knI"şı! • • ,; • • • ' ... • • • ' • • • • ; • 1 • •• t ~ .. • • ' 

Ankara Caddesinde denıze ve caddeye 
Muayenehane yapılmaga elverişli 

Gazetemiz idaresine 

Hl 

Tlrklye CamhurJyet Merkez Ba•kası 27 / 1/1940 vazı yeti 
IIer tilrlü yanıkla.n, kan çıbanlarını, meme iltihablarmı ~e çJ 

lan, koltuknltı çıbanlarını, dolama, aknelcr, ergenlikler, ~' 
ralan, çocukların ve büyüklerin her tUrlU deri iltihaplarını eıı e 
vo en emin tedavi eder. VlROZA mikrobun ynşarnnsma mliııl 

AK~1F. 
Ka,,a: 

'.Altm: Safi Klogra.m 16178 781 
Banknot • • • • 
Ufaklık • • , • , -

Dahı1deki Muh.Mirler: 
Altm: Saft Kil<>mm 
Türk Lirası • • • • • 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Safi Kilo~am ıo Ot 2 lHO 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler , • , • • 
Diier dövizler ve borçlu 
Kliring bakiyeleri • • • 

Hazine tah1Jilleri: 
Deruhte edilen ~vrakı 1aTc. 
diye karşılı~ . . . • 
Kanunun 6 - 8 maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından 
vaki tediyat 

SC11cdat ciizdanı: 
Ticari senetler • . , • 

E:rham ve tahtıil«t et1.zdan1: 

{ 

Deruhte edilen evrak1 nak
A divenin karşılığı esham ve 

tahvilat itibarl kıymetle 
B Serbest esham ve tahvilat: 

AuarnJlar: 
Hazineye kısa vadeli avans 
ft.ltm Ye döviz üzerine • • 
Tah\ilat üı.erine , • • • 
Hissedarlar • • , • ı 
Muhtelif • 1 , , , ı 

l emmu.z 1938 tarihinden 

22. 756. 750.31 
17.421.995.-

1.783.204.41 

236.810.3?. 

14.083.156.90 

10.851.07 

10.876.809.15 

158. 748.563.-

17.987.178.-

213.989.685.96 

50.922.818.93 
8.394.840.68 

7.972.000.-
13.975. 76 

7.808.722.-

Yek-Un 

Lira 

41.961.949.72 

236.840.32 

24.970.817. ı 2 ~ 

140. 761.385.-! 

213.989.685.96 r 

59.317.659.61 

1~:~:~:761 
17.076.4 76.54 

518.609.512.03 

P.AS1F. , 
SeNMye • • , ı • • 

Thtiyat akçesi: "' 4 ~ 
Adi ve fevkala.de , , , , 
Hususi • , , • ı 

Tedavüldeki BanTcnotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 _ 8 maddelerin tev. 
fikan Hazine tarafından vaki 
tediyat • • • 
Deruhte edilen evrakı naK. 
diye bakiyesi • • • • • 
Karşılığı tamamen nltm olaralt 
iliivcten tedavüle •ıazedilen • 
Reeskont mukabili ilavten te-
da. vazcd. • • • 

Türle l.1ira~ ·Mewnatı: 
Altma tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı J{)l. 
rin "! bak iyeleri • , • • • 
Muhtelif • . ı ı • , ı 

4.217.134.25 
6.000.000.-

158.748.563.-

17.987.178.-

140.761.385.-

17.000.000.-

Lir& 
15.000.000.-

10.217.134.25 

140.000.000.- ı 297.761.385.-
37.486.849.69 

2.819.58 

43.843.273.09 

Yek.ün 

43.846.092.67 
114.298.050.42 

518.609.512.CJ 

itibaren: Iskonto h"acldi % 4 Altın ürerine % 3 

..,. . ·. ..... . ... .. , ,. .. \ "'~ .... ;. .. , Ullxmlmll!!lmm&i~ımı:ta!IMll!ldl'~ 

I
" Oksürenlere Katr~ Hakkı Ekre~ 
Hakkı Katran Pastilleri de vard

1
' 

E 
Yeni Çıkan Phll< lar 
A~f'Ş~ KD~ 

YAU ELİNDEN BİR KAÇ KADEH 
Beste: Kadri ., 

270334 No. öLDüM n1Tl'.1M şu ESMERLER 
Be tc: n:adrl ~ 

GAZlA.~TEl'Ll HASAN Ht'SEl'lN JJ' 
?703aS N DAVRAN KIR .ATIM DAVRA:-.l Gar.l!ı.ntt"I' .p' 
.... o. BAGÇELERDE SAZ OLUR Jlnlk ~ıır 

ZARALI JIALtL DOCAN 

270339 N ARAS SENİ BEN BİLİRİM 7.:un e:'"~ 
' ' O. J<~NDOL'OS DÜZÜ':-.O'E Sh·ns ,3rıc•· 

EHZİNCANJ.I ESAT ERTÜRK 
ESMERİM GİDELİM mn.tELtNE ,.!il 

270340 No. Erdnr:ın 1 • 1 
AKŞAMDAN DOCUYOR ır'r' 


