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al kan 
ısını 

Konseyi ilk. 
bu sabah 

toplan
y a p t 1 

ört hariciye nazırı öğle TiFÜS 
emeğini Prens Pol ile yedi MÜCADELESİ 
akrıseyde, karşılıklı komşuluk ve muha~ip mem- Bütün otomobiller 

etlerle münasebet esas mevzuu teşkıl edecek Tebhirhanelere 

. 

sevkedilecek 
Bunun için yeni 

tebhirhaneler açılıyor 

1 

Son zamanlarda §ehrimlzde bazı 

tlfUs rakaları.na tesadüf edilmesi 
•uzerine alılkadarlar tarafından aıkı 

ıtcdblrler alındığım yazmıştık. Bu a. 
rada bütün nakliye vaaıtalan ve o. 
tomobiller de tcbhlr edileceklerdir. 
Jo"akat hcnUz bu i§c b&§lanmamıştır. 

' Sıhhat MüdUrlUğU tara!mdan bir 
program hazırlanmaktadır. Otomo _ 
•biler Tophane, Gcdikpaşa ve ÜskU -
dardaki tebhirhanelere aevkcdllecck. 
lcr ve buralarda mua)yen zamanlar_ 
da tebhir edileceklerdir. Şehrin diğer 
bazı yerlerinde yeni tebhlrhancler de 
açılacaktır. 

~ Dört ı: ·:·:ın llarieiyc Nazın bir toplantıd&. .. - Bu sabah Cumhuriyet 

BULGARiSTANDAN GEÇERKEN Ağı~a~;sı;~ra-
Harici ys Vekilimiz Bay Köseivanofla lama oldu 

~ samimi bir hasbıhalde bulundu 

F:> unus Emre ile Aşık · t.ttm;ına:«ı 
u ~ş~ bir şahsiyet mi? Almanyada 27 kişi 
nıversıte metinler şer hı profesörü idama m ah k O m o 1 d u 

Ah Nihad iddianın 
hakikatten pek 
uzak olmadığını 

söylüyor 
Türk edebiyat Alemi dilndenbcrl 

yeni bir mevzu karşıBında: TUrk Dl
irlnc emsalsiz bir tazellk ve görüş 
bahşeden Yunus Emrcnln yaşamış 

bir §ahslyet dcğll, bir mUatear isim 
olduğu ve bu imza altında kaleme n. 
lınmış pnrçaların da Aı,ıık Pa§a ta -
raLndan yazıldığı iddia olunuyor. 

DUnkU Son Dakika rcfikimlzde 
ortayR atılan bu fdianın sahibi ki -
tapçı Bay Raif, yalnız kitap satan 
bir zat değil, sattığı kitapların muh_ 
tevlyaUlc de yakından alAkadar olan 
Ur mUıJı:kklk LullrnJut,ı l~ln mesele 
lıcmcn nazarı eli' kaU celbetmlşUr. 

• (Devamı 4 üncüde),. 

Amıterdam, 2 (A.A.) - Geçen Sonkanun ayında Almanya<la 
27 kişi idam edilmiş, 12 kişi de i:lama mahkum edilmiş ise de hü. 
küm henüz infaz edilmemiştir. 

Bunlardan 6 sı vatana hiyan'Ct, 3 ti yangın çıkarmak, 12 si 
cinayet, 12 si hırsızlık ve gece tecavüz, 8 i cephede bulunan as
kerlerin r:ararına dolandmcıhk cürümlerinden mahkum olmuşlar_ 
dır. 

Mahkumların büyük bir kısmın1 gençler uşkil etmektedir. 

Bir vapur battı, 15 kİ§İ öldü 

Londr•, 2 (A.A.) - İngiltereden Danimarkaya gitmekte olan 
''Vidor" ismindeki Danimarka vapuru, Şimaıd denizinde bir mayna 
~rparak batmıştır. Mürettebatından 15 kişi ölmüştür. 

Bir ormanda bulunan 4 ceset 
Londra, 2 (A.A.) - Çoscnden civarında bir ormanda 4 tayya. 

recinin ccsedile bir in.giliz bombardıman tayyaresinin enkazı bu-
lunmuştur. 

Brüksel, 2 (A.A.) - Anvera civarında Timen deniz tezgahla· 
rını.la biı hangarın damı çökmüttür. Enku ar.smd.t iki ce!ietlc 
ağır raralı altı amele çıkanlmtJtlr • 

Fin Reisicumhuru 
Parlamentonun açllışı münasebetile 

bir nutuk söyleyerek dedi ki: 

Sovyetler y_alnız arazi 
değil bizi Bolşevik 
yapmak ta istiyorlar 
Helıinki, 2 (A.A.) - Parla· 

mentonun açılışı esnasında Reisi.. 
cumhur Kallio bilhassa şöyle de. 
mişti: 

"Sovyetlcrin vahşiyane taarru
zunu ldclice bir hareket addedi
yoruz. Şerefli bir sulh için mü
zakereye girmeğt: hazırız. Fakat 
Sovyet zimamdarları Fin milleti. 
ni boyundur4kları altına alacak.· 
la~mı zannediyor.Iarsa aldanıy9r -
tar. Fin milleti haklarını müdafaa 
ederken ve Bolşcvirmin garbe' 
dp.ğru yayılmasına mani -olurken· 
e;öştecdiği manevi ·kuvv.et ve fc;. 
dakarlık zihniyeti ile dünyap, 
büyüklüğünü isbat ct~tir." • 

Ecnebi memlek4'tlcr ve bilhas. 
aa ~sveç tarafından\ yaprlan yar -
dım dolayısiyle minnettarlıf~ı· 

izhar eden hatip şunları söyle. 
miştir: 

"Ecnebilerin yardımma fiddet· 
li ihtiyacımız vardır. Diğer ci.. 
betten milletimize yapılan insani 
yardımın düşmanın gayri insani 
bir şekilde kullandığı hava kuv
vetlerine karıı sivil ahalinin iken. 
disini mudafaa etinesi imkanını 
vermesini de şiddetle arzu eôi -
yoruz.'' · · · · 

Kallio Sôvyetlcr · Bklifi ile 
Fin1~ndi}"a aiaamda hiç bir ih· 
tilif mevcut dlmaınasma rağmtn 
Finlandiya hüldlmeti tarafından 
kabu! edilıiıiı. olan .• Sc&Y,et. Fin 
müZakerelerinin ne gı"bi ahval ve 
~erait dairesinde cereyan ettiğini · 

· "" . · (Devariır 4 üncüde.) 

.. 
r R:ıttm <'tll<'n w parçalanan kısmı deifetfrfllJW 

Eskimiş ray parçalandığı için 
' 

Bu sabah Taksimde 
bir tramvay yoldan çıktı 

Bu ·yüzden münakalat iki saatten 
fazla inkitaa uğradı 

Eski şirket zamanından kalan 
aşınmış tramvay hatları bu sabah 
büyük bir faciaya sebeb olmak 
tehlikesini doğurmu§tur. 

283 numaralı Mecidiyeköy - E
minönü tramvayı saat 7,30 da 
Taksim durak mahallinden Gala -
tasarnya doğru hareket etmiş, fa
kat deha 10-15 mctrP. gitmeden 
tekerleklerde vukubulım büyük 
bir gürültüyle arabadaki halk yer
lerinden sıçramııılardır. Bir an 
sonra tramvayın birdenbire ray
lardan caddry~ ı;ıktığı ve parke 
ta3ları Uzcrindc takır tukur yürü
düğü görülmUş, bereket vatmanm 
verinde tedbirleri sayesinde bir fa
~lanın önü alınmıştır. Araba dur
durulduktan sonra kcndiJP.rini a
şa~ıya atanlar \•c etraftan yeti -
!!enler tramvay rayının 2 metrelik 
bir kısmının yamynssı ezilmiş ol
duğunu gjjrmUşlcrdir. Hat ancak 
saat 10,20 de de~i!iitlrilehilmi~ 
ve bu ana kadar nakliyat durmuş
tur. Ha<lisenin hrırkesin iıı ve güç
lerine gidecekleri bir zamana ras
laması yüzünden binlerce kişi ya
ya ,.,. olomobil;erle lr.tanbul tara
tma geçmeğe mecbur olmuşlardır. 
Yapılan tahkikatta bu haltın se-

nelerdenberi yenilenmediği \'e bu 
yüzden nihayet bu sabah bu hadi
seye sebeb olduğu anlaşılmıştır. 

Söylenildiğine göre hattın bu 
kısmı bir müddet evvel değiştiril
mek istenmiş. fakat • nedense bu 
iş bugüne kadar kalmıştır. Halkın 
hayatiyle yakından alakadar olan 
bu mühim mesele hakkında ala -
kadarlarm tahkikat yapacakları 
tabiidir. 

Eski şirketten devir alınan 
tramvay rayları ile beraber bütün 
arabaların da hurda bir halde ol
dukları görülmektedir Halk1n ba
yatı mevzubahs olan bu işle daha 
sıkı şekilde meşgul olmak ve bü
tün imkô.nlıın kullanarak eskimiş 
kısımları bir an evvel değiştirmek 
lüzumu bu hadiseyle de anlqıl
maktndır. · 

Tramvay arabalarmrn hurdalığı
na bir misal de evvelce Tak.sim -
den Fatih<' 38 dakikada giden a
rabaların bugün bu mesafeyi an
cak 50 dakikada alabilmeleridir. 

Belediyenin· tramvay ıebeke.UU 
yenfü•mt"1~ hmıuımndııld faab'et]e
rinl hızlandınna.sı ve yeni tnun · 

(Devamı 4üncü :l:) 
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Yaza ı: U .t l"~HO. 2U ı fercüme eden: V. G. 

Yarım saat mı geçti, bir saat mı geçti bilmiyo
rum. Birdenbire kapı açıld1 ve dışanya bir kız 
fırladı. Kızı tanımıştım : Bu, otelin hizmetçile-

rinden biriydi. 
Kesemdeki paranın, ağzını açar 

açmaz masanın üzerine uçuverece
ğini ve oradan da bir daha geri 
dönmemek üzere h:l\·aianacağmı 

hissediyor, korkuyordum. 
Fakat, Guglielmo para i5temek 

için yanıma geldiği zaman yüzüme 
o keskin bakı~Iarile öyle bir baktr 
ki, gayriihtiyari elim çantama git
ti ve istediw parayı verdim. 

Ondan oonra ~ünl<.rce bu hep 
böyle devam etti. 

Nihayet bir gece aklım başıma 
geldi: Paralarım suyunu çekmeye 
başlamıştı. Böyle giderse iki gün 
sonra beş parasız kalacaktık.. 

"Buna bir çare bulmalı .. diye 
d~ünüyordum. 

FalCat Guglielmoyu kumar m?.
sasr başından ayırmak kabil ole -
mıyacaktı. Bununla beraber, --n 
bulup kararımı kart olarak söylc 4 

miye karar verdim Ye l;umar sa
lonuna girdim. 

Guglielmo her zamanki masa -
nm başında yoktu. 

Diğer masaları dola5tım. Ora · 
!arda da yoktu. 

Nereye gitmişti acaba? 
Nereye gitmiş olabilirdi? 
Bunları düşfu:erck, I:umar ma-

sasının başı: · · duruyor ve dö -
nen f mlda~a. yığın yığın birik~:ı 
paralara bakıyordum. 
Farkında olmadan bir kadınm 

b~ucunda durmuşum. Kadın bir 
arahk başım kaldırdı ,.e r:ın:ı 
baktı. Kendisini rahatsız etti~imi 
zannederek çekilmek üzereydim. 
O, gülümsiyerek bam.' hitap etti 

ve~ 

- Affedersiniz, dedi. Siz neye 
pynamıyorsunuz? 

- Hiç, dedim. lüzum görme -
Ciim... "' 

- Bir kere talünizi tecrübe et
ceniz, belli olmaz. belki kazanır -

mu: ..• 
''Hayır• diyecektim, fakat dü

~ undilm: Kadın, ~nim param o!
~adığmı. parasız olduğum için 
kumar oynamadığımı 1.annede -

cekti· 
- Evet, dedim, bir tecrübe e

deyim bakayım.. 
Çantamdan iki Fransız fran:!• 

çıkardım ve ben de masanın üze. 
rinde dönen fırıldakta hisse al -
dım. Kazanacağımı hiç ümit et -
miyordum ve daha menfi neticeyi 
beklenmeden, masadan uzaklaş • 
mak üze.re doğruldum. 

Hakikaten de kazanmamıştım 

ve beni bu tecrübeye ilk teşvik eden 
kadına gü]ümsiycrek ı<elam ver -
dim, uzaklaştrm. 

Guglielmoyu arıyordum. tçer • 
i:le bulamayınca: 

"Her halde bahçeye dolaşmıya 
çıkmıştır" diye ben de bahçeye 
çıktım. 

Bahçenin dört bir tarafım alt 
üst ettikten sonra dönüyordum. 
!çerden geçecek Ye kumarhaneden 
çıkarak otele dönecektim· 

Birdenbire kar~ıma Krupiye 
çıktı: 

- - Madam, dedi. Biraz ewel 
rulete iki Fransız lirasr koymustu
nuz, c!e;!il mi? 

Hayretle bakarak: 
- Evet, dedim. 

Pekala, kazandığımı elli bin 
fr"·:'.;ı niçin almadınız? 
Şaşmm~tım. II ~ri f alay ediyor 

~ndım: 

- Elli bin frangı mr? dedim. 
Krupiye izah etti: 
- llk harekr.tte yanlr51ık oldu. 

kazanmadınız zannettik. halbuki 
~nra sizin elli bin frank kazandı· 
ğmız anlaşı'dr. Fakat o zaman 
sizi bulmak kabil olmadı. 

Adam önde, ben arkada ko'33 
ko~a rulet masasına gittik· O iki 
Fr~n:rz lira:::mı t-~n;m koyduğumu 

beni kumara teşvik eden o kadm 
siiylemi~. Elli bi·1 frangı almca 
kt'r:dic;ine le$ckkiir ettim Ye onun 
hesabına rulete bir kaç lira yatır
dım· Bu paralarla kaıandr mı. 

kazanmadı mı, bilmiyorum. Zira, 
elli bin frangı aldıktan sonra. bun· 
1arla oynayıp beş yüz bin frank 
kazanmak sevdac;ına düşmedim ve 
derhal masanın başından uzakta ~ 
şıp kumarhaneden çıktım. 

Otele gidiyordum. 
Fakat aklımda daima Guglie1· 

mo vardı. Ne olmu~tu? Her halde 
eve dönmüş olamazdr, zira eve dö
necek olsa beni de alrrdı. 

Otelde bizim daireye çrkınca ko
ridor üzerindeki ilk kapırı acmak 
istedim. Fakat kilitliydi. öteki 
kapıya doğru ilerlediğim zaman, 
içerden anahtarın döndü~ü ve 
o kapmm da ldlitlı>ndiğini duy -
dum. 

tçerde kim vardı? 
Hrmz mı? Her halde hırnz o -

lacaktı-
Fakat, gecenin hu vakth1de o • 

teli tela~a vermek i~temedim ve 
!uzh hrzlı adımtarl.rı. mer: !vene 
d~ru gittim. Her halde içerde kim 
varsa benim ayak se"lerimi işit • 
miş ve ~aklaştığımı duymucı ola
caktr. 

Merdiven ba~ma kadar gittik • 
ten sonra ayaklarımın ucuna ba
sa basa, hiç giiriiltil çıkarmadan, 

iki kapının önünden geçtim ve ko
ridorun nihayetine saklandım. Bu 
radan, kapı açılıp bizim daireden 
! · n çıkarsa görebilecektim. fakat 
içerden çıkanın beni görmesine im 
kftn yoktu ... 

Adeta nefesimi keserek derin 
bir süı- Cıt içinde bekledim. Saba· 
ha kadar beklemeye karar Yermiş
tim. Kim çıkacak diye mtrak edi
yordum. 

Yarım saat mı geçti, bir saat 
mı geçti bilmiyorum. Birdenbire 
kapı açıldı ye dışarıya hir kız fır· 
!adı. 

Km tanınu~tım: Bu, otelin 
hizmetçilerinden biriydi . 

Hemen gizlendiğim kö"-Cden fır· 
ladım Ye kızın üzerine atıldım: ' 

- Ne arıyor"ıın benim odam • 
da? diye bai:rırdım. 
Kız ~a~ınnı;tr. Zaten çl'iimsiz 

bir ~eydi. Saçlarrndan, yaka~m • 
dan yakaladı~ım gibi çıktığı oda
ya sürükledim. Orada onu. bir te
miz clö,·mek ve ne maksafa içeri 
c:irdFiini ~öyktmek i~tiyordunı. 

(Oevıımr vıı.r) 
----------- - ·---- - ------

H "/\ B E R - Aqam Postu! 

iktisadı koruma 
kanunu 

Ticaret Vekaleti 
kararname projelerini 

hazırladı 
Milli iktısadI koruma kanunu 

hükümlerinin tatbikt lıükilmetin 
göstereceği lüzuma bırakılmış ol
duğundan kanun meriyete girmiş 
olmakla beraber, fillen tatbik e
dilmesine başlanma.mı.ştır. 

Ticaret vekaleti, kanunun ver -
diği salfıhiyetlerden icab ettiği an
da istifade edilmesini temin eyli
yecek olan kararname ve talimat
name projelerini hazırlamış bulun
maktadır. Bunlar il.zerindeki son 
tetkikler de bitmiştir. Kanunun 
tatbikmı icab eden ahvalde bu ka
rarname projeleri birer birer ve
ya hep birden vekiller heyetine 
verilecektir. 

iş Bankasının 
kumbara ikrami

yesi çek ildi 
Türkiye t~ Bankasının kumba

ralı ve kuıİıbarasız kiicük cari he
saplan arasında. te;tib eylediği 
1940 ikramiye plılnmm §ubat ke
şidesi dün Ankara.da banka umu
mi merkezinde ve noter huzurun
da yapılnuştır. Bu keşldede ken
dilerine büyük ikramiyeler isabet 
eden talllilerin isimlerini. hesap 
numaralarını ve bulunduklan şe -
birleri bildiriyoruz: 

1000 liralık ikramiye İstanbul -
da 88436 hcsab numaralı Bed.rosa 
isabet ct.m.iştir. 

Beşer yüz lira kazananlar: İz· 
mirde Fuad 23400, Adanada. Re -
ceb 2738. 

İki yilz ellişer lira kaz.ananlar: 
Beyoğlunda Hayati 22947, Anka -
rada Salme 11308, Erzunımda Se
vim 2785. 

Bunlardan b:ışka 10 talihliye yü
zer, 20 talihliye 50 şer lira ve 50 
talihliye ele 20 şer lira isabet et
miştir. 

MtLU PİYANKO BiR SATIŞ 
MERKE~j DAHA AÇJ"I 

Millt piyş.nko idaresi tarafından 
Ankara Yeni.şehirde yeni bir satış 
metkC'zi açılmıştır. Bu müııasebet 
le dün yeni merkr.zde açılış mera
simi yapılmış maliye vekaleti C. 
MerkPz bankasıyla diğer mali mti
esseseler erkanr ve matbuat mU
messilleri hazır bulunmuşlardır. 

1) -

Sineklide heyelan 
Yeniden 5 ev ve bir 
kahve tahliye edildi 
iımh·, (Uususi) - Sineklideld 

heyelan Uıcrine vaziyet daha teh
likeli bir hal almış ve arazi aşa
ğıya doğru meylettiği gibi bir de 
yarık hasrl olmuştur. Bu mmtaka
da 5 ev ve bir kalwe daha tahliye 
edilmiştir. Heyelana mmtııkada 
bulunan fazla suların sobeb oldu
ğu tahmin edilmektedir. Belediye 
bu sularx borularla Meles civarına 
akrtmağa ba.şlamı§tır. !Ierdo her 
hangi bir tehlikenin önüne geçmek 
için burada ciddi tetkikat yapılma· 
sına karar \•erilmiştir. --·· -
Yeni belediye zabıtası 

talimatnamesi 
Şehir Meclisine veriliyor 
İstanbul Şehir Meclisi. §Ubat dev. 

resi dUn Valinin bir nutkile açılmııı • 
tır. Vali, yeni yıl bütçesinin nisan 
içtlmaına bırakılma31 mm•afık gö -
rilldUğllnll ve buna mukabil bu dev • 
rede bugünkü ihtiyaçları karşıla. • 
mayan belediye zabıtası talimatna. -
meııi yerino hazırlanan yeni tali • 
matnıımcnin meclise \·erileceğinl söy. 
!emiştir. Yeni talimatname projesi 
halen mütehassıs bir heyd tar:ıfın -
dan gözdc!l gcçlrilmeklcd!r. 

jHSANIN H.tlKKJ 
Vfl/? •.• P>JRS ı Bu.• 
M~J<. H~YLİ Muş.,'· 
l(ıL .. F4X.ll AR'A -

Yıl\ CAG<ı.N\ 

Arpa ihracatından 
neden vazgeçildi? 
Tüccarları bu kararı vermeğe sevkeden se
beplerden birinin de, buğdaydan fazla para 
ettiği için, bazı köylülerin arpayı satıp hayvanla· 
nna buğday yedirmeleri olduğu söyleniyor 

Bazı tacirler verilen kararın 
mahzurları da olduğunu 

söylüyorlar 
Gazeteler arpa ihracuıuı alAkadar 

tüccarlar taratmdan yasak edildiğini 
yazdılar. 

Bu karar piyasada derhal tesirini 
gösterm.1§, ihracatın yapıldığı sır&lar -
da altı buçuk kuruşa kadar çıkan 
arpa. dlln dört kuruş 30 paraya dUŞ
mUştur. 

İhracat için evvelce mal toplayan 
~azı tacirler bu vaztyetten zararlara 
uğTamışlardır. 

Piyasada bu kararın verilınesl.n1 i
cap ettiren sebepleri ar~tıran blr 
mıılıarrirlmlz §U neticelere varmış • 
tır: 

İhracat zamanında arpanın buğday. 

dan lkl kuruş daha fazla satıldığmt 
gören bir çok mu.stahslller ellerinde. 
ki arpalan s!lraUe aatmağa. koyul • 
muşlardır. Bıızı köylWer sattıktan 
arpa yerine hıtyvanlarma. yem olarak 
buğday vermeğe kaıkt§InJ§l&rdtr. 

Böylece a.rpanm kolaylıkla alıcı 

bulması tilccarla.rı ba.zI mllnakasata-

üniversitenin 
ihtiyaçları 

Maarif Vekili bir rapor 
hazırlanmasını istedi 

Maarif Veklll Hasan Ali Yücel. 
dün de Cureba hastanesinde tctk.lk. 
lerdc bulunmuş, radyoloji eııstitllstı.. 
nü gozn:ı.i§tir. İn!la halinde olan c.ns -
Utü ve kHnJklerln tnmamlanm.ası t -
çln 50 bin llı-a.!Jk tnb$isş.t daba v -
rilmesl kararla~mıştır. üniversite 
rektörlüğU talebe vaziyetini de naza.. 
rı dikkate aıarok yeni sene r::ıuyaç

ları ha..kkmda. bir rapor hazırlayaca~ 
ve VekAlete gönderecektir. 

!la.arif Vekili, Pıırtl Rei$i ve Vall.yi 
ziyaretten sonm edebiyat fakU!te • 
sinde profesörler mecUsi toplantısma 
riyaset etmiş ve geçen toplantıda 

müzakere edilen ls!A.m arulklopcdlsl 
ve edebiyat lügat! üzerinde lconuşul • 
muştur. Vekil bugün saat lG da Ma.. 
arif mensuplannın iştirakilc bir top
lantı yapacaktır. 

-<>---

Valinin Ankarada intaç 
edeceği işler 

Vali ve Belediye Reisi Lütfi Kırdar 
dün akşamki ekı;presle Sular !da -
resi :Müdürü Yusu.r Ziya. be'ediye 
muhabebc mUdUril Muhtar ve tmar 
MUdUrii HUsnU ile birlikte Ankaraya. 
gitmiştir. 

Vali Ankıı.radtı Tramvay ve Elek. 
trik tdİı.reslnin A vrupadan getirtmek 
mecburiyetinde oldu:U 1,700,000 lira -
lık maızeıne ile Terkos Şirketinin lb. 
tiycı otan 600 li.ra.lık malzemenin te
min ve tedariki, Taltsim kışlası ar • 
sııs.mm imar, plı\nları ve diğer bazı 
belediyeye mUtea111k işler ha.kkmda 
vekA.let1erle tema.cı edecektir. Vall sn. 
lı veya çıırşambaya §ehrlmlze döne. 
cektlr. 

--<>-
Meşhur Satye binası 

istimlak ediliyor 

ra girmekte de müstağni davranmağa 
ııevketmi§tlr. 

İ§te bu vaziyetl düzeltmek için 

tucarlar §imdilik ihracatı menetmek • 
ten başka bir çaro bulamamışlardır. 
Halbuki bir kısım tacirler bu tcdbi • 
rtn hem kendileri, hem de memleket 
için zararlı olduğunu iddia ederek di
yor ki; 

"- Memlekette 50.000 ton kadar 
arpa mevcuttur. Bunun en az 13,000 
.tonu ihraç edilebilir ve edJlmeUdlr. 
Çl.l.nkU yenl mahsul zamanı yakla§ -
makta.dır. 

Memleketin mutedil iklimi salıfl 

yerlerinde mayısta yeni arpa ma.h8u.. 
ın alına.caktır. O zamana kadar lh • 
raı; mt.ısaadesl verilmezse eski arpa. 
tar çU.rllınek teh.Ukc&ne maruzdur. 
Bu itibarla tUccarta.rın arpa ihracı • 
nm yapWxıaınuı:na. karar vermelerL. 
n1 icap ettiren ma.hzurlan bqka lk.. 
tısa.d1 ~dblrlerle önlenme8l d&ha 
fayd.ıılı olacaktı, kanaatindeyiz." 

Küçük Sehir 
Haberi eri 

• Devlete ait veya hususi §&lualar 
dan kira ile tutulan ve mektep YllPl
lan binalarda. ynngmn luı.rşı süraUe 
tertibat almmaaı maarif Vcka.letınce 
al~ka.daı·lara blldtrllmlşttr. Bu kabU 

I bltıalaroald elektrik tesiem.h ıı.ıtı ay. 
'18. blr iea..memurlarJnca kontrol e • 
dilOCt'k ve miliıta.hdcmlere ya.ngm 

söndürme ~ekillcrl Ö{İretllecekUr. 
"' Belediyece yapılan tetkikler so. 

nunda ekmek ihtiyacı için !ııt.anbula 
glinde 330 ton buğday tazım olduğu 
anlıı.şılmıştır. Ofisin bu miktan te -
mln etmesi lstenmektccllr. 

.ı· Belediye mUfcttl~llğine Balıko • 
slr husust muhasebe mUdUrU Raşfr.!, 

bal mUdlirlilğüne !ktısat VekA.letl öL 
çUler nıUt'etuşl ~dri, nıua.vinliğine 

lnhisarlar kaçakçılık servisi . şeft 

Mazhar tayin edllnılşlerdlr. 
* Belediye hukuk ı,ıerlnde açılan 

münhallere de yupılan inılihanda en 
çok nunıııra. nla.n Uç genç taytn edil • 
mlştir. 

• Belediyenin tetkikleri netices!n... 
de buı1'day ve un fiyatlarında. hafit 
bir yükselme olmakla b<-raber bunun 
ekmC?k flyc.Uartoı a.rttırma~r mucip 
olaca.k derecede bu'.u:umı.d;ıtı görtll ~ 
ttıU§, narh deği~tirllmcmlştlr. 

ol< Torunu be~ aylik SGyya.nt SU • 
rurla zehirllyerek öldtirmek suçundan 
dolayı ağır ceza. mııhkemesinde mu • 
hakeme edilen Emorfiya.nın dilnkQ 
celsede milddeiumumf tarafıtıdan i -
damı 1'ıtenmiştir. Pakat cUrUmde ce
zayı hafifletici sebepl<'r bulunduğu 

da zikredJlmtştir. 

Bina sahiplerinin bir 
dileği 

Mu.qakkafat vergl11lcin iki tak.aiti -
nin aynı zamand3. istenmesi karşt • 
aında emlltlt sahipleri mU~ltül vazi • 
yete dUşmUşler ve ıı!dıklan haciz ih-

Denizbank tarafından sabn alrn barnameler11e alltkadarlara mUracaat 
ma1JI ytlzUnden birçok gtirilltUlere so. ederek kanunun bu hl18W!ta. vllO.yet 
bep olan Satye "lrketicin Fındıklıda. mecliııi ve daim! oncUmenlerine aa • 
lti binası. elektrik ve tramvay idaresi lWyet verdiğini söytıyerek lld taksi. 
tarafından lsliml1k edilmektedir. BI.. tin krsa bir zaman içinde birden is • 
naya yeniden lcıymet konacaktır. f tenmemeslni dilııır.işlerdir. 
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Aşk yüzünden 

Ankarada bi 
cinayet işlen~ 
Kocasından ayrıldı 

söyliyen . 

Bir ebe sevdi;.ı 
do '<toru tabanG8 

ile öldürdü 
Ankara, l (Hususi) _ 13ı.ı 

saat ı 7 ,30 da Anafartalat . 
inde 1ımir otelinde bir 
i:ılendL Vaka etrafında yal' 
tahkikatı bildiriyorum: 

lstanbulda Şişli Çocuk 
nesi ebelerinden Afyonl~ 
doğwnl u Osman kızı ~ 
bir kaç gün evvel Kilist~ 
otele inen lstanbulda Ce ·" 
şa hastanesi doktorlarm.~-
lisll Mehmet Aliyi bugilll el-
on yt>diye doğru ziyarete f' 
yarun saat sonra doktortll'! · 
anıdan silah sesleri $ 
mlıjtir. Yukarı kata tto~ -
kapıvı açıp içeri girdiklef~sJI 
man genç doktoru yerd~ dt 
içinde ölii. kadını da elıı:ı 
bancası ile saşkm bir hald~ 
muşlardır. Doktorun ka.Ib1~ ayene edilmiş. öldil~ aD 
mıı:ı, keyfiyet hemen 1~ 
haber verilmiştir. Kısa. bit 1 
det sonra zabıta memurla~ 
ka. yerine yetişmişlerdir. ~· 

Naciyenin elinden ta.b .. 1ııı· eıı. ıqı 
alınarak kara.kola gö!~rıl rft' "'leugu.rı 
vakadan müddeiumumılı~ ~ kt ~ 
lumattar edilerek tniiddeıu!J\ ~ı.ı edir. 
muavinlerinden Zeki !{t~· , de;"a 
cinavet yerine e;elerek t5 t> i /1 
ta elkoymu~ttır. Ceset tıD Ue8/ll<> 
doktoru tarafından mua~dl lirıe1~ o 
dildikten ~onra mor~·a ıca i&! r ~- ışa 
mış, Nncive isticvap cdil~,C!J :fle~k.ın 
Mütemadiyen ağlayan va.h·e~ 
vakavt şövle nnle.tmıatı~.: .. 0 itik~ 

- Ben bu doktor Y~e 1 bine 0 

kocamdan ayrıldım. Benıf:\1 i lıeı·lt 
teneceğini vae.detmi~ti c;t1.~ ~ı.ını.ı ır 
Bir müddet güzel ge<:1, lıJ lri~·o s 
Hattl'L beş yüz lira ka.~~ll' ııa.dd:: 
param vıırdı. Bunu ela e 1 

11 ' llirı·ı 
aldt. Faknt sonradan be11der.ı'' !el'in~r 
ğudu beni gördül>çe ke."j{il 6'~·~ 
başladı. Son zamanlarda ·ttl 
gitti. Ben d~ peşinden ~1 \tı 
Bana ot ı:-r!a şövle dedi: 

11 
P., ~ı.ı 

- Sen !stanbula dön! Be0t1 ~Un 
kara yoluyla r,eleceğin1. .u tıtıd de 
konuşuruz. ·~rıtıır ~eta 

Bu sözlere kandxm. İSLl>'o!Ô 8 tot 
IYiltiın, gelmedi. Ankarad_!.1 j!J ~ e oıı 
ğunu. Avrunaya ~itmek ıcı;l f!.v.,_/a 
yolunu aradı~nı duydulll· f ı.ıg08~a 
ya geldim. Bugün odasın~~JI ı11 S: 
tım. Konuştum. BeniınJC _ ,ı ve r 
nenıiveceğini ,borç oıar~l\ !ıtıq~ 
ğı parayı da vermiyeceğıı'I aııııı1 
ledi: ~ ekte . 

- Seni polise şikfı.ye~ ee ?, 
ğim dedim. Kızdı, üzer~ 1'~ ~t\i 
rlidü. Perişan \'e kimsesıı.11~ lııı. 
ını~tım. Sevdi~im adamrrı 1 t"..ı ._ 
tin"l uğramı~tmı. Yanınıd&~I ~ 
dığmı tabancayı çekli!I'I· ... , }i·· 
ne vaPttiiımı bilmiyoruıtl·~''.'.1 · · llSe 

Yanılan tahkikatta N& ~ 
nin bir ka~ el ateş ederelC ~,. 
toru göğsünden vurdu~ ;411 
e~il~iştir. Naciye te\·:f J 
nuştır. =-"""'., 
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Düşündüğüm gibi: --- - -
Hem karadan lıem denizden Bahar yaklaşıyor 

Almanya 
'--" ....... taarruza 

büyük bir 
Kışın soğuktan ürküp toprağın bağrına saklanan hayatın, 

toprağın donmuş cidarını delerek fışkırdığı buz yamaçların ye§er· 
digi, kadid ağaçların genç ana göğüsleri gibi tcmurcuklanıp 
yeşil ipeklere büründüğü. sıcak güneş altında dünyanm bir 
buhurdan gibi tüttüğii, çiçek ve taze toprak kokulu ılık rüzgar
ların hafif hafif estiği ... e yeni bir hayatın, donmuş tabiatın içinden 
doğrulduğu o güzel mevsim, neş'clerin, sevgilerin mevsimi yakla§ı" 
yor. 

hazırlanıyor Evet! .. Bahar yaklaşıyor!. 
Ve insanlık. dört mevsim içinde en güzelinin her sene büyük 

hasret ve iştiyakile beklediğinin yaklaşışına sevineceğine, takvim 
yapraklarında onun seyrini içi dehşetten titreyerek korku ile 
iirpererek takip ediyor. 

Bir Macar gazetesinin ifşaatı 

~. :•kuı..n., •• ,y.20.u. Harbe bitaraf devlet-
ra ille \'~el geçirdiği kazadan~ 

.):~~~l~!~;~~;~\;:d~~~r~~:i 1 e r d e h azı r 1 an ı y o r 
~l~ika 

1't başkanı ordusu genel kt:r- Bern, 1 (A.A.) - Kuriyer Dö· 
• ~eıı istifa geene:a~ Van der Ticino'm Berlin muhabiri, Alman 
, '<IYan l( lmışt1r. j harp donanması ve hava kuvvet. 

ab:llı!an 
8 

,.rovn vapuru mü ret- , !eri lcumandanlarrnrn son günler· 
ı:_' lngilatg k~lan 15 ki. i , salı de Hitler'in hu.r.urile birtakım İr-

harp kışrnı güçlükle geçirebile. 
ceğini ilave etmektedir. 

B1r Macar gazetesinin 
ıtş ıalı 

"lll erenın " k h"l' d x v anda k .,,ar sa ı ın e timalar akdetmiş olduklarır.ı h<t" Budapeıte, 1 (A.A.) - Hit· 
lcL 'm nutku hakkında te';.,:ratta 
bulunan Nazi organı Pestijaz ga· 
zetesinin bu nutuktan çıkardığı 
mina, önümüzdeki ilk baharda 
her türlü tasavvurun fevkinde 
kuvvetlerle bir taarruza geçilece. 
ği merkezindedir. 

alllırun .~raya çıkmışlardır. ber vermektedir. 
lolda d ın~rcttcbatından yedi \ lfr ~iiz~nıze düşerek eiddetli 
n~ilte nden boğulmuştur. 
l'ib 01~e ~ kralının nezleden 

a Uç gliJı ugu ve ihtiyaten iki 
\ haber • Odasından çıkmıya _ 

t>un 
1 
~erııınc>ktedlr. 

Ve lok talyanın bütün kahve 
eı:ı ank lalarında mUşterilc; 

Ve ı~ ahve · b' . "'Uiılak· ıçe ılmışlerdir. 
eıı biri 1 harbin tesiratı yti

aç aydanberi memnu 

Bu muharrir, bu toplant~lar ve 
Berlinde iyi mallımat :ılınakta 
olan mahafilde deveran eden şa. 
yialar, Almanyanın yakında ha· 
vadan ve denizden icra <· 1eceği 
büyük bir taarruz için "ıazırlık. 
Jarda bulun·:ıakta olduğu Zdnnını 
uy.:ındırmaktııdır. 

A}nl ,,-:uha1 fr, Alım:nyanm 

iaş: yiizünrlen uğramakta ol:iuğu 
mü-şl:ülat do:a1ısile ikinci bir 

Almanya miimkün olan ve hat· 
ta olmayan her noktada birden 
hücum o:iecektir. Yalnız Alman. 
yanın düşmanları değil, bitaraf 
devletler dahi buna hazırlanma· 
lıdırlar. 

Yeni bir silllh mı? 
Alman tayyareleri bir bahkçı 

gemisine oklar attı 
Londra 1 - Dün İngilterenin 

şark r.ahillerin·de taarruza uğra
yan balık~ı gemisi Grinby·nin 
kaptanı Alman tayyarelerinin 
)•üz)erce bombadan başka oka 
bcnz.er bazı şeyler de attıklarını 

fakat bunlardan hiç birinin hede· 
fe isabat etmediğini söylemiştir. 

Bombalardan bir çok defalar 
gemide yangın çıkmış ise ıde mü. 
rettebat bunlarr her defasrnda 
söndurmeğe muvaffak olmu§tur. 

Bir Alman denizaltısı batırıldı 
Londra, 1 - Bahriye ve hava 

nezaretlerinden bildirilmiştir: 
30 kanunusanide bir düşman 

denizaltısı bir İngiliz kafilesine 
hücum ederek 5026 tonluk Vak· 
lito vapurunu batırmıştır. Vapu. 
run mürettebatı bir İtalyan va
puru tarafından toplanmıştır. Ka· 
fileye refakat eden harp gemileri 
derhz.l denizaltısına hücum etmiş 
lerse de denizaltı ortadan kaybol· 
muştur. Aynı gün bir deniz tay. 1 
yaresi kafileye iltihak ederek 
araştırma yapmış ve Alman deni. 
zaltısını deniz üzerinde bulmuştur 
Denizaltının ilk hücumdan hasa· 
:ra uğrayarak dalamadığı anlaşıl. 
mıştır. Tayyare ile denizaltı a· 
rasın':la vuku bulan bir kaç ateş 

teatisinden sonra denizaltı bat. 
mıştır. 

Mürettebatından büyük bir 
kısmı harp gemilerimiz tarafından 
kurtarılmıştır. 

Paris, 1 - Fransız karakolları, 

dün yere kadar inmiş olan sisten 
istifade ederek Alman arazisinde 
epey ilerlemişlerdir, Fransızların 
keşif kolları,· Alman ileri mevzi· 
leri hattının gerisinde 4 kilomet. 
reye kadar ilerlemişlerdir. Bu 
kollar, orada bilhassa Sarre ile 
Warndt ormanı arasınıda ve Vos· 
geslerin ormanlık mıntakasında 
kıymetli maJUmat elde etmişler. 
dir. Bir Fransız kolu, kendi hat· 
!arına esirlerle birlikte avdet et
miştir. 

Finlandiya cephesinde -
Sibirgalı asker Sovgetler 

kullanmıya başladı 
St-0kholm, 1 - Helsinkiden bil

diriliyor: 
Finlandiya cephesinde ilk defa 

olarak beyaz kürt Siberyalılar gö
rülmüştür. 

600 kişiden ,.1Urekkeb bir Si
berya taburu 300 kişi ölil, 50 esir 
vermiştir. 

Şimal Finlindiyası bom
bardıman edıJdi 
llM'llnld. ı - Sovyel tayyare

leri dün faaliyetlerini şimal Fin
l!ndiyası üzerinde teksif etmişler, 
bilhassa Ro,·aniemi'yi hedef tut -
muşlardır. Beheri 9 bombardıman 
tayyaresinden müteşekkil üç filo 
bu §ehrin üzerine 150 infilak ve 
yangın bombası atmışlardır. Ekse
risi kadın ve çocuk olmak üzere 
15 ölü ve 60 yaralı vardır. 

Tayyareler Rovaniemi hastane
sine de taarruz ederek 20 kişinin 
ölümüne sebebiyet ve~tir. 

Bir ayhk bilanço 
Helslnkl, 1 (A. A.) - Finlan

diya ordusu matbuat bürosu, har
hln ikinci ayı bilançosunu ne§ret
mişUr. 

J.'inlandiya ordusu matbuat bü
rosu, harbin ilk ayının ı>n mühim 
hldisesinin 163 üncU Sovyet fır-

knsının imhası teşkil eylemiş ol. 
duğunu hatırlattıktan sonra diyor 
ki: 

Kiınunuı.ı':l.ni ayının en mühim 
hadisesi de 44 üncü Sovyet fırka
sının Suomosalmi'dc ihata edilme-

' si teşkil eylemiştir. Bunun üzeri
ne Sovyctler, hududun öbür tara
fına çekilmek mecburiyetinde kal
mrşlardır. Petsamo mıntakasında 
olduğu gibi Ladoga göltinün ı,ıi -
malinde de, bUtun Sovyet hücum
ları daima püskürtülmüş ve düş -
man gerek insan, gerek hayvan 
ve gerek malzeme bakımından 
mühim za~iata uğratılmıştır. Ka
nunusani ayının sonlarına doğru, 
Sovyetler karada geri çekilmeğe 
\'e atıl bir vaziyette kalmağa 
mahküm edilmişlerdir. Sovyct tay. 
yarelcri, askeri hedeflere ulaşama 
yınea shillere hücuma başlamıs

lardır. 
Kanunusani ay:ı zarfında, Fin -

landiya. avcı tayyareleri ve hava 
daff topları 136 So\'yet tayyaresi 
düşürmilşlerdir. Bu suretle mu -
ha.samatın başlangıcmdanberi Sov 
yet hava kuvvetlerinin zayiatı 287 
tayyareyi bulmuştur. 

Sovyet hava kuvvetlerinin son 
hücumları. Fin milletinin sonuna 
kadar mücadele azmini bir kat da
ha kat'ileştinniştir. 

Bir Fransız profe
sörü Ankarada 

Evet insanlık bu baharın yaklaşmasını gelip çatmasını istemi· 
yor. 

Bugün ve yarın birer 
konferans verecek 

Çünkü insanlık biliyor ki bu bahar yine kanlı felaketlere ge· 
bedir. Bu bahar yine dünyanın büyük bir kısmı daha tutu§acak 
bu bnhar yine dünyanın bir çok yerinde topraktan gelincik çiçeği 
yerine kan fışkıracak ve yine dünyanın büyük bir kısmında 
toprakları nisan yağmurlarının ılıklığı değil anaların ve yetimle
rin ve dulların gözyaşları yıkayacak ..• 

Ankara, 1 - Kollej Dö Frans 
profesörlerinden profesör Lui Ma 
sinyon bu sabahki Toros ekspre· 
sile Ankaraya gelmiş ve istasyon. 
da karşılanarak Fransız büyük 
elı;iliğine misafir olmuştur. 

Bu gelmekte olan bahar, insanlık için öyle feci ve öyle müthiş 
bir bahar olabilir ki onun yaklaşışı artık hiç bir kalpte hiç bir 
:.evic uyandıramaz. 

Profesör Masinyon Ankara 
Halkevinde biri yarın ve diğeri 
Cumartesi günü olmak üzere sa· 
at 16 da iki konferans verecek. 
tir. 

İnsanlık acaba bu yaklaşan felaketin ne olduğunu bildiği, 
sebeb ve şümulünü h'\kkiylc müdrik olduğu halde elleri böğründe 
olarak baharın bu meş'um dağarçığiyle ilerleyişine seyirci kal· 
maktan başka bir şey yapmıyacak buna karşı hiç bir tedbir al· 
mıyacak mı?. 

Bilmiyoruz!. 

Yarınki konferansın mevzuu 
''Selçuki Türkleri Bağdatta" ve 
Cumartesi günkü konferansın 
mevzuu da "Hazreti M uhamme· 
din Necran Balharitleri ile diplo
matik anlaşmaları" dır. 

Yalmz temenni ediyoruz ki Balkan konseyinde alınacak 
tedbirler, yalnız Balkan milletlerinin menfaatleri göz ö~ünde 
tutularak alınsın. Çünkü bu milletleri orada temsil eden mümes
siller, şu veya bu muharip devletin harbi kendi hesabına ve en 
iyi şartlar içinde nasıl bitirebileceğini düşünmek için orada bulun· 
mamaktadırlar. Onların va:.?ifesi dünya zenginliklerinin yeni 
baştan taksimi için yapılan bu harpte hiç bir iddiası ve alika'sı 
olmayan Balkan milletlerinin menfaatini sonuna kadar korumaktır. 

-- u-

ispanyada maaşlara 
yüzde 30 zam yapıldı 
Madrit, 1 (A.A.) - Hayat pa

halılığının yüzde 40 ı bulması 
üzerine bütün memurların maaş
ları yüzde 30 nisbetinde arttırıı· 
mıştır. 

Evet Balkan daimi konseyinin bu defaki toplantısında alına· 
cak bu tedbirlerin Balkanlar için· öyle bir emniyet kalesi olmasını 
isteriz ki, bahar gelip te Balkanların kapısına çattığı zaman içeri 
girebilmek için sırtında taşıdığı kanlı ihtimaller dağarçrj;ını dı
~arıda bırakmak mecburiyetinde kalsn. 

Balkanlarn kansız bir bahar idrak etmesini istiyor ve Balkan 
konseyi toplantısında aklı selim ile hüsnüniyetin hakim olmuını 
bütün k;tlbimizle dileyoruz. 

SUAT DERVJŞ 

Japon Hariciye Nazırının beyanatı 

Japonya Çinle 
birleşmek istiyor 
Nazır nutkunda Avrupa harbine de temas etti 

Tok~o, 1 - Japon hariciye na
zırı B. Arita, Japon mebusan mec
lis.inde dün söylediği nutukta ez
cümle demiştir ki: 

semp::ıtiden ve yardımdan dolayı 
Alman ve ltalyan hükumetlerine 
ve milletlerine son derece müte -
§ek kiriz. 

Japon ve lngiliz 
münasebetleri 

••Japon hUkumeti, şarki Asya
dn vaziyete istikrar vermeğe ça
lışmaktadır. Çin mescleı:ini hal
letmek tizerc bUtün iktidarımızı B. Arita, İngiliz - Japon müna
sarff'diyoruz. Kuvvetlerimizi, Ja - !'!ebatı hakkında da şunları söyle
pon aleyhtarı ve komintern leh- mişlir: 
tp.n her türlü nüfuzdan kurtula - Japon hükumeti, Çindcki vazi -
cak olan yeni Çinin kuvvetlerine j yeti~l hakiki ~ahiyetl .Brita.nya ?H
katmak istiyoruz. Kominternc kar- mctınec hakkıle takdır edılmesı i· 
şı mliştcrek bir müdafaa kUllcsi çin elinden geleni yapmıştır. Daha 
teşkil etmek üzere, şarki Asyada ıtC<;enkrde, Tiençin mesele.sini hal
yeni bir 111.ı.am tesis etmek gaye- le çalışırken, iki memleket arnsm
slle Çinle ittihad etmek istiyo- daki münasebetlerin dUzellilmesi 

' ,.ollannı aradık. Bir 1ngiliz harb ruz. J 

Van _ Şing - Vey hUkümetinin gemisinin 21 kanunusanide, Japon 
teşekkülüne yardım etmek üzere handıralık, Asama ·ı.ıaru yolcu \·a
.climizdcn geleni yapacağız. ÇünkU purunu muayene etmesi ve 1lıgiliz 
onun gayeleri bizim gayelerimiz - makamatının 21 Alman yolcuyu 
dendir. Çinle diğer devletler ara- tevkif ı>ylcmesi ~ayanı escftir. 
sındnki ticari münasebetlerin inkl- ~lisli olmıyan böyle bir hadisenin 
§nf ettiğini görmek için sabırsız. sularımızda cereyan etmesi gerek 
]anıyoruz. Vazifeleri miinhnsıran hükümetimlzce, gerek bütUn mil
iktıs:ııli vazivcttc olmak şartile. lel<;e çok şayanı teessUftür. lngi
yabaneı sc~ayclerin Çinde iyi liz hUkiımetile aramızda halen mU. 
karşılanacağında şüphemiz yoktur zakereler cereyan l'tmektc olub, 

J S t şayanı memnuniyet bir anlaşma -
apon ve ovyc ya varılması için bütün gayretimi-

münasebctlen zi snrfediyoruz. 
B. Arita, Japonya ile Sovyetıcr BırJcşik Amcrıkanın 

Birliğı arasındaki münas<'betlc>r -
öen bahsederek a§ağıclnki sözleri meniaatlcrı tammyor 
söylemiştir: B. Arita, müteakiben Japonya 

Japon hükfımeti, Sovyetlcr Bir- ile Birleşik Amerika arasındaki ti· 
liğile olan rniln.asebl'tlerini dü. cari ınUnasebetlerdcn bahsederek 
zeltmc>yi ötedenberi istl'miştir. lki şöylP dcmistir: 
memleket arasındaki miinasebct- 2G kiınunusanidenberi muahede 
!erden bahsederek aşağıdaki söz- mevcut bulunmakla beraber bu 
leri söylemiştir: münasehetler!\6:. pratik bakımdan 

Japon lıtikümeti, Sovyetler Bir- hiçbir değ'işiklik olmamıştır. 
Jiği ile olan münasebetlerini dil· Japonyanm Çinde takib etliği 
zeltmeyi ötf'denberi istemiştir. İki siyaset, Birleşik Amerikanın ve di
memleket arasmdaki münasebatta, ğl'r devletlerin meşru haklarını ve 
son zamanlarda biraz salah kay. mcnfaatlc>rini ortadan kaldırmaya 
dedilmişlir. Bu salah, muallaktaki asla matuf olmayıp, belki. şarki 
meselelere pratik ve kat'i hal ça- Asyada yeni bir nizam tesisi il{n 
releri aramamız imkanını verdi. bu devletlerin faal clbirliğlni te -
Halen Mo.skovada cereyan eden min gay<'sini istihdaf C'lmektcdir. 
müzakeratın iki memleket arasın- Bununla beraber. ecnebi devlct
da yeni bir ticari anlaşma akdine Jcr ticaretinin ve iktısadi faaliyeti 
müncer olacağını umuyoruz. nin, askeri harekatın şiddeti yüziln 

Japonyanın antikomintem siya- den arasıra mUteessir olmasına da 
seti deği.'.imemiştir. Antikomintern mani olamıyoruz. 
paktta imzası bulunan biltiln dev- Japonya ile Birleşik Amerika a
letlerle çok sıkı milna!!Cbat ida - ra.sında halen hiçbir ticaret mua
mesine devam cd<'eeği:r.. hedesi mevcut bulunmaması umu-

Çin mPselesinin lıidayclindc, miyı't itibarile müRklilatı mucib 
Japonya hakkında göetcrdikleri olmaktadır. Ne Japonya, ne do A-

merlka, bu vaziyetin böylece de • 
vamı arzusunda değillerdir. 

Hükümet, iki memleket arll.!m
dald münasebatın, yeni bir mua -
hede esası üzerinden, normal ce
reyanını tekrar alması ilmidile 
mesai ııarfctmek kararındadır. 

Avrupa harbi hakkında 
Japonyanın fıkri 
B. Arita, Japonynnın, ihracat 

ticaretini arttırmak için kabil ol
duğu kadar çalışacağını söyledik -
ten sonra sözü A vnıpa harb;ıe 
getirmiş ve beyanatına §Öyle de
vam etmiştir: 

:Muhariblerin iktısadi siya.seti, 
bazı ahvalde, beynelmilel kanun -
larla tanruz etmekle, bizim iııin 
zaruri olan maddelerin ihraç veya 
ithaline engel teııkil eylemektedir • 
HUkümet Japonynnın ticari hakla
rına hürmet c>dilmesini temin 
maksadile tedbirler almak fikrin -
dedir. 

B. Aıita, Japonynnın, Avrupa.
daki muhasamat bahsinde, sıkı bir 
gayrimulıariblik takibi husuıunda
ki arzusunu bir kere daha teba -
rüz ettirmiş ve demiştir ki: 
Marazı kökünden arnştınlma

dıkc;a ve sökülüp atılmadıkça ada
lete müstenit sıkı bir cihan 11ulhil
nUn muzaffer olması bekleneme;r;. 
Bizim fikrimizce, be)'nclmilcl va
ziyct i tekrar gözden geçirmek için 
insanlara verilmiş olan bu fırsat 
nadir bulunur bir fırsattır. 

B. Arita nutkunu bitirirken, Ja
ponyanın, şarki Asyada yeni bir 
nizam tesisi işini azimle başaraea
ğı ve bu suretle insaniyetin saadet 
ve refahını temin edeceği ümidini 
izhar <'ylemistir. 

Bağdaddaki siyasi 
suikasd 

Bağdat, 1 (A.A.) - Maliye 
Nazırının katli üzerine tevkif e. 
dilen siyasi şahsiyetler bugün 
mahkeme önüne çıkmışlardır. 
Mahkeme eski mebuslardan avu· 
kat Niclirrana'nın tahliyesini cm. 
retmistir. 

Eski polis müdürü Sait F~hmi 
ile Şefik Nuri ise adliyeye veril. 
meden tahliye edilmişlerdi. He
nüz mevkuf bulunan diğer 4 ki· 
şi arasında ~ki müdafaa ve mali. 
ye nazırları da bulunmaktadır. 



.Ankara ve Kastamonuda 

Biri şiddetli, diğeri 
hafif iki zelzele oldu 

Yunus Emre ile Aşık Balkan Kon 
Paşa bir şahsiyet mi? (Ba~ tarafı l ,nclde) 

ketlerini:ı muharib devletlerle ik
tısadi münasebetleri. 

Selanikteki 
halk 

bir zelzeleden 
kırlara kaçtı 

~~u,ı - Bu sabah sat 7,l.G de 
AllXarad §ldd tllce bir zelzele bls -
~Ur. 

Kastamonu, 1 · Kwıtamonu~b 

bugUn saat 7,15 do 5 s:ınlyo devam 
ıleıı orta aiddettc bir zelzele hisse.. 
ilmiştir. Huar )"Oktur. 

Sehinikteki zelzele 
' lfınU;, 1 (A.ı\.) - DUn SclAnik· 

te yer senımtıları kaydedilmiştir. 
Bugün yeniden daha tılddeW Bar -

sıntıınr lmyded11mlsUr. Korkan ahali, 
şlddetlf soğuğa. rağmen lnrlarn. kaç • 
rnıı.ktadJr. Resmi malOmata göre, 2:i 
v ),luJmıısa. da hafif btr ko.ç ynrL 

helan ba§krı zayiat yoktur. 

Amasyada da b1r zclEele 
kaydedildi 
\ma....~yn, J DUn S<ıat 1,5 do ~ 

nt\lBYlld;ı ol<lukı;a !}ld~c: tıl bir zelzc 1e 
h!"sedilmi§Ur. Hasar yoklur. 

lstanbuldan göndcrılen 

Yugoslavlar tekrar 
kereste gönderdi 
J\nkıını, ı - B ' rnddl.\n bildlrıldL 

ğinc göre, Yugo.,lıwyn hUkOmeti ha. 
rclteUarz fclAl.:etzcdclerlne yardım 

olarak eveıcc yaptığı teberrudım ba§ 

ltıı. ~ milyon dinar değerinde 34 bin 
metre mlk'ııbı kere tc teberru eyle -
mlı; ve bu keresteler sevkedilmljitlr. 

Yugoslın ya hUkClmeUnln fel!kct • 
r:cdelero kargı gU:;tcurılş olduğu bu 
yakın nllka muhitte blly1lk hlr mem 
nuniyetl<' lmI1jılanmıştır, 

Romanyada 2 milyon Ley 
toptaodı 
JJUlırcş, 1 Anadolu zelzele lelA -

ketzcdt-lerine yardım komitesinin top 
ladıg-ı l:ı.ne mlktıın 2 milyon leyi geç. 
ml~Ur. YUkıc.k miktarda ynrdımlar 

ıırasmda, Yugoslı\\'yanm BUkrcş bU -
ytık cltlainin de yardıı:m \'ardır. 

Zelzele hakkında Hmdıs-yardım eşyaları 
.<Urcşun, 1 HnrekeUarz !ctıuw. tanda bir nutuk söylenecek 
deleri lı;ln lstş.ııbuldan ikinci (le.I\ ~\nkarn. ı - HirıdJııtan v<>"ii umu-

dlcrak ı;!!n<lcrllcu 300 çndrr \e mllik Jıukuk mUıavirl Slr Muhammed 
ııc bugtl.D Tarr \•apurllo ııchrlmi" .o Zagflrullah linn S fiUbat gUnU Tür. 
gelnıf§tir. Bu sureUo §lnıdiyc l<adı r kiye aa.atUe 17.20 do Hindistan rad
göııdcrllcn Sııdınn ısaym 700 un <lu yosunda, ''Hindistan \"C Türklyede 
1050 çuvalı bulm~tur. Sam.sun ' zelzele" mcyzulu lnglllzco bir nutuk 
Slııoptan g8ndcrilcn 650 sandık ı;h i, söyliyeocktlr. 
'1.50 ı:uvnı mISJl' ve Tnı.bzondan iklnt 1 Bu nutuk ıı~nğıdaki mevce uzun. 
dc!n gönderilen 200 çuval patates v 

1 

luğu üzerlnclo Dcltı \'C KalkClta. ls -
.ı;oğaıılar da gelmı,Ur. Bu yardım cı. tasyonları tnraCından neşredilecek • 
yalan peydcrpoy mahallerine ve mcr. tir. 1 
km:de mubtaçlnrn sevk Ye tevzi "-11· 1 llcvce uzunlukları: 31. metre 30, 
mektcdlr. f 60 metre 48, 338 metre 6. 

Fin Cumhurreisinin nntku 
(Baş tarafı 1 incide) 1 muvaffak olan Fin ordusundan 

evvelce lıatırlatmıs ve demiJtiı: sitayl§kiir bir lisanla bahsetmiş · 
ki: :tir.'' 

''Finlandiya sulhun idam"i 
için pek ağır şartlan kabule ha· 
zı:rdr.', 

Kallio burlılan sonra Sovydlc. 
ıin müzakereleri bir kaç ıene eV" 
vel Ffhlaıırliyayı t'Crketıniş olan 

in komUn:ist clcmanlariylc nasü 
bir pakt inu:aladığuu hatırlatmı~
ttr. 

Kalli.> şul'ları Wi.ve etmiştir; 
.. 'Sovyct zimamdarları meşru 

Fin hUkQmetiyle mUı:akere etme. 
gi kUstahsa reddetmişler ve bu 
suretle yalnıE arazi elde etmek 
değil, Memleketimizi Bolşevtk
lCftirmek istc!diklcrini isb t et
rufılerdir. 

Hatip Finlihdiyada vukubulan 
feci bidiseleri müteakip teıcklriil 
eden hültGmete bütün memleke · 
tin müzaheret ettiğini Jcaydeyle. 

• ve adetçe pek faik olan bir 
kaç Sovyct fırka un imha etmcic 

(Fin - SoV)'et harbine dair diier 
haberleri üçüncü aayfamr.zda bu· 
lacakım~) 

Bu sabah ekspresle 
gelenler 

Fransanm bal rf fn :ınt mu .ııacso. 
lcri mUmesllJefi1!dcn mUhcnd1s :M. 
Vlgne bugUnkU kııpresle ıebrlmlze 

gelml§tlr. 
Bundan btıııl>& bir Almnn pro1'esö. 

rU de el<ıJpreııin yoleulan arasmdadır. 
Alman profesllr, bu e.k~am Ankara -
yıı. {;idccelıtlr. 

~erlin sctarctlmlz ınUste:ıı.rnun re
fikası ve Atman sucult t.nelrlerlııdcn 
mllrckkep llı; ki§llllt bir kafllo de 
lnıg(lnkU ckçresln yolcuları arasın • 
liaclı;, 

llunlar memlekellnüıdcn 

sııtm alma.k lstem9ktc4Jrlcr. 
domuz 

<Uaıi tnrıtfı ı iııciılc) 
Ntteltinı bu ~abahki "\"akıt" sütun. 
lannda da derhal m \'.Zuba!1s edil • 
mckte \'e edebi neşir Jınyntımızda 

birinci plô.nt işgnl eden bUyilk bir 
nıescle olnr k t UU<:kl olunmaktadır. 

B~lm bugün y pbğımız husuıst 

tnhkikııta g<lrc, Bny Raif, bu huıus
lııkl tetkiklerini ünlv rsltcyo do bll. 
dirmlş olduğund3ll fakülteye dave 
olunrrak nynca §lfahi iZahat almıı 
cnkbr. Bu edebi mesele etrıı.fıncin 

kendiıilc konu tuğumu:r: Unlvcrıdtc 

metinler !Jerhi pro!cs6ril Ali Nihad 
Tarlan ııunlıırı söylemişUr: 

r·r.on>.or: \J.t Ntn \I>IN 
ı lKlm,ımr 

"Bu ld(liu lıııJ.!lnıtlt>ıı ııek ıv.uı, ı;.'1.

yılaııınz. lllnumııflh (!!l!i~lı surette 1et. 
kike nııılıh~ur. Şlmdl~c kudıır bil • 
ıllı;i. ıl.G l'mıu;ı lti.nırı• Ilı> Aı:ıılc Pıı n. 
nrıı lıJrlhlrlt>rile ul ıktı.o;ı ı lnı..ıılı 

Dl rı uım:ınl:ırda ~ :ıısıımıs iki alr 
olduldnrr mf'rkn . .lndt•dlr. Ed,.lılynt 

brlhlı·rlıır glil'f', 1"ııııu" J-;mrç 12 rıcl 

a ır ıılrlcrlndeııdlr. ll:ılbuı.ı A:ııli 

l'a anın 11 üıırli asırtı.ı ynı::ıdığı bu 
kltnplnrdn '117.tlıdır. \'aluu A~nlr l>a· 
~nnm 1'ııııu!I Emre tur:r.ıııd::t llAhllcrl, 

, --, 
Münir Aziz Gençkur-

du da kaybettık 
D c v J e t Demir -

yoJları beşinci işletmesinin 

ateşli yılmaz faal ..,.e her su· 
retle muhitine kendisini sev. 

dinnesini ve vazifesinin u· 
luvviyetini takdir eden hare. 
ket müfettiş muavini Eloğlu 
isasyonunda ani bir surette 
hayata 'lteda eden ve daha he· 
nüz 27 yaf gibi çok genç bir 
çağda uful editi efradıailcsini 
"O meslek arkadn§larile ken. 
diıinj tanıyan diicc- bütün 
dostları arasında iltiyam bul· 
maz derin bir yanı açmııtır. 
Daha ilk tanı§tığı adamın 

1 
derhal derdine dcmwıa ola. 1 
bilmek için clinlenme zaman· 
lannı harcamaktan çekinme. 
yen ve her türlü yardımı 

sarfeden Münir Aziz Genç. 
kurd'un na§ı mağfiret na§ı 

Maraıtaıı lstnnbula nakledil· 
mis ve y~ınnki Cumartesi 
Giinü nrkada lrmnırı ve ken. 
disini sevenlerin gözyaıları 

arasında saat on dörtte Be· 
tiktaş Sinanpagn Camiinden 
alınarak Yahya efendi derga. 
hında ihz r olunan ile kah· 
ristnnnuı nakil ve defnolun:ı· , 

cakbr. Merhuma ~bı hak. 
tan ma~firct ve kederdide a
ilesine de sabırlar dileriz. 
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lstanbul Belediyesi 
ilanları 

14\ 1.1 - Şile nUfus memurluğun· 
dan all;lığım. nUfµs hU\1yct cüzda. 
nımla aakerllk tezkeremi kaybettim, 

Yenilerini alacağımdan, csltllcrJnin 
bUkmU yoktur. 

Jlenln Çlı\'US nı&hnlleslnden 

8%8 dol\'lıntlıı )lcbmrt oflu 
ıu tara 

2 - Bu memleketlerin kendi a
ıwreslcrl \ardır: gurlbnııırıe,,ı, "\ u - ralarındaki ticari münasebetleri, 
ou5 uo ınesııe' llP.rJntn flaş tıırafilll"PUI bunları ecnebi memleketlerden ya
bcnzP.r; ~rler nruımıd:ı bir l•embet pılnn iUıaliı.ttan müınkün olduğu 
\ardır. Fuknt Jm, fklslııln n~ ııı r:ııhıs kadar kurtaracak §ekilde inkişaf 
olduj:."llnu d:ılr l:;;lfi bir d111ll t~kll c. cttbnrnleri. 
dcnwz. ık l'a~ıınııı ııllı-.;J mııUmı. Diğer cihetten Balkan memle-
dur. Unbaflı 1\luhll Paşadır. Oımuın· ketleri yaptıklarr .zirai ihracat i· 
h tarihinden cv\cl Jiıınunand:ı 1 ~an çin mllştereken harekete geçmek 
tdmrnn Baba byns llonı. anlntn tonı. sureWe daha müsait §Crait elde 
nudur. edebileceklerdir. 

Buna mukabil 1"uııııs t~nıl'('nln ııl. Yugosla\yaya llizım olan Romen 
lesi h;ıkkmdıı tılç bir m:ılftmat yok- petrolü meselesi de şUphcsiz kon
tur. feransta mcvzubahs olacaktır. 

llatUL mezarı bllr. ı,uti ol:ırnk tcs- Siyasi sabada iyi lıaber alan 
bit edil'lli5 d•·ğUdlr. Aıındohınun 12 :mahfellerde s5ylendiğine göre, 
tnnıfm<b meı:an olduA-u •«••1enlyor. Balkan Antantt devletlerinin kom· 
Buııl:ırtlıııı h:ıkllmt" rıı ~nkıır ol:ıııı. şuları ve mubarib memleketlerle 
mıı Sıılo.nr~a l<ı) ıJnnrıdaki nıcı,ar ol. münasebctlerl ve Antant devlctle

riııin siyasi vaziyetle vuJmbulnn 
iıtdiu sahlblıılıı ıırtn~a çıl.ımlığırıı değişiklikler müzakerelere mevzu 

bildirdiği ye lkabnn bir kıymrtı oı _ te§kil edecektir. 
duğu nnlnşılının, ilme bU) ilk bir tıız. A~'Di mahfillerde l.li1 vo edildiğine 

lluj;"u muncdillr. 

met Jııı>ılmı otacakbr. göre konferansın kat'I kararlar it-
\·ı:~füalar tetkik cdilnwdr.n kcıti tihaz etmesi ihtimali azdır. Daha 

bir hülrnın '•'rnırJ, lnıld1nınz(lır." 

Hadiselerin 
tefsiri 

ziyade müzakereler yapılacak ve 
bazı meseleler ortaya atılacaktır. 

Bu meseleler bilAhare ihtisas ko
misyonlarına tevdi ve komisyon -
lar ecnebi devletlere kar§ı bit.a -
raflık ve iş birliğinin idamesi esa-
8Ina müsteniden memnuniyete §a
yan bir §ekildc bu mcselcl~ri hal
ledeceklerdir. 

(Baş tıtrafı ı lnciıle) Dığer günlerin progıom1 
Hakikat halde ise Saraçoğlu. .Belgrad, (Hıısu61) - Balkan An. 

nun sözünde hiç te böyle bir ma• tantı konseyinin bugünden gayri top. 
na yokh.:v-. lano.cak diğer günler için rroGTllmı 

Zira ''Türkiye bitaraf değil, §Udur: 
hı.rp haricidir." Sözünü ilk defa Cumartesi gUnU, 'Nlrkfye sefaret. 
Meclis kürsününden söyliyen hanesinde öğle ziyafeti, akşamı Belg. 
muhterem B,§vekil Refik Say. rnd zabitan mahfellndo resmi ziya. 
dam o]mu§tu; bitaraf değiliz, fet, pazar günll Yunan se!arctlnde 
~ünkü muharip devletlerden olan öğle zlyııtcU, akşamı Hariciye Ncza
lngilterc ve Fransa ile Akdenizin retinde hususl supc, pazar ak§nrnı 
ve Balkanlann aulhunu muhafaza 23,80 da mlaa!lr heyetlerin memleket. 
için karıılıkJı hir yardım paktı tcrlııc hareketi. 
nkdetmi§ bulunuyoruz. Harlc.tyo VekWm!Z ŞUkril Sara -

Fakat Türkiyenin !bu gekilde coğlu lklgradda ~an Polltllm gn • 
bjtaraflrktan çıkımı olması tngil· zctcsino ~ beyanatta hulunuıll§tur: 
tore ..,e Fransa ile harp halinde - Balkan Antantı l<ontcranıımm 
olan Almanya ya kartı bugünden bUyW> blr ehcmmlyc~l 'ardır. Bir 
cephe alarak muharip vaziyetine tara.ftll.ıı bu esnndıı dfüıyacla milhlıu 
geçmek demek deği}dir; nitekim h!dlMller ccıeyan edlye>r. Dlğ11r taraf· 
ilk defa ''bit.raf .el.eğili~" diyen tan bıı ı;ıma. Balkan Antıı.ııtma. )C. 

Baıvekilimiı: de yanlı§ ı.>İr telakki 
1 

nl blr hayı:ıt 'crooek, yanı , na.ık.an 
ye meydan vermeme'k iç,71 '1s. Aııfu.iilınm mUddctlıı ot<ınmtfkıiınn 
bİrİ B)'nel\ ''harp }ıariciyiz" ifadesi llZB~• 
ile tehir ve izaha lüzum gönnüı. Eter azadan biri antsntta.n tık • 
tii. ınak i terte bu l~tbnada bUdirmek 

EÇcr herhangi btır devlet doi· lılıımdtr. Gerek Balgar »aıweldlJ Kö. 
rudan doirufa Türkiyenin milli scl\-anof 'o genık bUttln Bulgar uın
buduUanna taarruz ederse veya ıeu, Balkanlarda &\llhlln 14&0lcslndc 
lngilterc ve Fransa ile Qktetmiı blı.lmle bcmfiklT bııluııuyorlar," 
olduğumuz yaı-dun pakhnı hare. Gafenko da Polltika. muhablrlne 
kete getirecek şurctte Akdeniı bcyıuı.atmda BalJ;an AntMb lgtlma. 
vçya Balkanlar emniyetine tec:a· mda mllli \·e nııntakavi men!anUc:rln 
vüzde bulunursa o ıaman Türki, telif e<llle<ıeğlnden ,.c bu sureUe yal • 
ye de hrı:p harici va.ıiyettcm mu. oız BallçaııJımn dcığil, fakşt Avrupa. 
harip vaziyetine geçmiı olur. O nın dıı. ı;ulhUno vo mcntae.Ucrlno hiz.. 
uman mütearnz veya mütecaviz met collQ<ıeğln<lcn Umidvar h\llunüu • 
devletin Almany11. veya .diğer bir ğunu beyan ctml§tlr. 
devlet oJmas. arasmda hiç bir Balkan konforanşınm içtimaı mu. 
fark bulunmaz. nMÇbeUte buraya bir çok tngfllz. 

Demek oluyor ki Türkiyenin Fre.nsız, ltalyan, Amerfkap, Alman, 
bitanUJıktan çıkmıı olmaıı Bal· Bulgar, Macar ''e dUnyanm dört ta • 
kan antantı devletleri araaında rllfm~an siye.o! muhabirler gclmiolcr. 
kabul edilen Balkanların bitaraf• dJr, Oelcn ecnebiler ru·ıııımda Vir • 
lığını müdafaa prensibi ile asla Jlnlo Gayda dıı. vardır. 
tezat te§kil etmiyor; bilakiş Bal. ., u· 
kanların bitar.lhih ile bcr.aber 
Türkiyenin kendi emniyetini mü• 
dafaa için nlmııuı bir tedbir ma. 
hiyctini alıyor. Onun içindir ki 
evvelce Türk • lngiliz - Franıız 
anlaşmasını Balkan antantı İl!!! 
telif edilemez ~pederı bıuı Bal• 
kan mahafili sonradan hak.ki va· 
ziyetini anlaymc;a bu telakkiden 
vazgeçmi§ler, Türkiycnin Balkarı 
antantı içinde haiz olduğu mevkii 
lnından sonra da muhafau etme· 
sinde hiç bir P.rensip aykınhijı 
bulunmfldıITT lwıaatına nrmı§. 
lardır. Bftlgrad konfcl:'IUlsmın ka• 
rar• bu kanaatı teyit edel\ bir ve. 
sika olıu;~tır. 

HASAN KUMÇA YI 

Bir evin duvarı çöktü 
Fatihte Uaııan Jin.ltfo mıı~ıı.llcsin. 

de Hwıo1lar sokıığu}da Rahmi ımıın. 
de blr!Ac alt avın U t kat d~varı dUn 
akp,m bUyUk bir GiirUltU ile çö~ -
ınUttUr. Çöktl11tU;ye Y•tmurıarın ııe· 
bep olduğu anla ılmakta(Jır. NUfu~ 
zayiat olmamı§tır. Ev tahliye edil • 
rnfııUr. 

Sofyıı, J (A.A·) ..... TUrklyo liarl. 
clye Veldli Sııra.co~ıu \'C rcılkalan, 
kenc!llerµte refakat eden zevat ve 
Tllrk matbuat heyeti t>ugllt!, Dulga -
rlııtandan geçerek Bclgrada 

0

gitmlg • 
!erdir. 

l'lov<Jıv ~ıruıcı~ Hı.ılpr :a&ııveklll 
nıuruna protokol mUdllr muavini 
Bilyııno! Ye polis mUdUı11 Pantev, 
Saracoğluyu ltlU'§ılamıf!ar vo Sotya.. 
ya kadar kendilJne refakat etmıılor. 
dlr. Saat U de Salya ganna IJOlen 
Şa.racoğlu, orada. Kral mabeyn dai
resi oefi Gnıe! lle Baııvekil ve refika.. 
ları, BulgarisUUıın mı.bık .Anl<ara el. 
çisi Krtsto!, hariciye nezareti Biyıı.s1 

işleri §llbosl ıııroktörU Altlnof, de • 
mlryollan mU(!UrU K:ıılçef, protokol 
oc!l Beli.net, ~ugoslavy~. :Roıruıqya.. 

Yuruın çlçllerl, Tllrk eıçısı Ber~erln 

rahatJıızlıfı dQl~yıııl.le TUrklyc elçl!W 
başkAUb1 ne sair zeva~ ve 'lnatb\!at 
meM\lplarmdan nıUrekkep kalabalık 

bir heyet watmd.@ &ar11ıanmııtır. 

Ek.-presln prda tevakkufu e~n .. 
sında, iki nazır vo hnzır bulunan dl • 
ğer .zevat pnn ıalQnlıınnda samımı 
bir hasblhalde bulunm\l§laj'dır. 

~c mc.zbıı.lumnda keaJien M.yvan eU~riutn :St manıı 940 taıihlıle 
kadJr mpbahıMlıuı ka:mp dUkklnlarma nakil lol 2•00 :NP. ıu kamwun ~o rıc1 
ıll.IMJ!Jostnin ıııon tıltrasına göre ı;ı•zarl!ta konuımuıtur, !-ylılt kira muham. 
'llcni 6000 Unı ve ilk teminatı J,000 UrJ.(lır. ŞıJ,r~• ıAbtt ve muameJAt k~. 
1 mfD.do görWecekUr. İhale 3-2-.GfO tnrllUuc rruıtıaytuı <:um rtcsl gUn\l 

Kaynar $U ile hatlanan 
çocuk 

Dr. KEm~I OZSAN•i! Hasköy Katayc1babçe soke.ğında 
27 numarada eturruı Mo.yer otlu 6 

SMt Hı U 4l) ge,c, Bar(l.toğlu ve 
;mntyçtl erWl!ıı, h\13Ult Y«l-lfontm yer 
almt§lardtr, Dll~eırtı vo retlkalan, 
protokol ~fi, r;~t myııvtnı, d mltyQl. 
lan mlldQrU Kllçet, s>o111 ~uııurn 
~antt':l dıı ayıµ vagona blıµpi;tçr ve 
S$Taeotluya, hudut istasyonu olıın 

I>ragomanıı. kadar rt:J'akat ctmlıler • 
dlr. t U cı. dlJnı1 cncUmencle yapılacakttr. Taliplerin Uk teminat maijbu:& ve. 

'~ ~IP.n Te 910 yılıM ll1d Ticaret Odw ve 9•rtıı•med11 nzıh ve.şatka 
ın Ilı otdıiklarma dair Emniyet IS cı ıutı. mUdUrlllf!U fle Deniz Tlcarct MO· 
'llrIOtunden ıalacaklnn vcıılkıılarlle ihale gtınU muayyen ıu.l~e dıı.fml eneli. 

ı ıcndo bulunmalnn. ( 48) 

Urolog Operatör Beye>jlu Is· ya.şmdıı Nesim evde oynarken ate3te 
tiklil caddesi 380 numeraJı kayıµyan bUyUk bir tencero eu tıze. 
Ohanyan aJ>frtmanı Bursn \ rlne dökülmU, ve vtıcuı,1unuq mul1te-

n .... - -~1i•.tu.· •••• Ht ·yerlerinden ağırca yıırnlaparak il•ll!I•••• 1ınstancyo lmldınlmıı.tır. 

Dragomana ~adıır devam eden so. 
yahaUn devamınca Ud n!lZit' g!SrO§ -
mU§lerdir. 

llorlclye Vc'klllnC' r<'fnlmt Nlen 

Bu yolcu l<İ 
Bu sabahki kon~ 

nlle ıehrlmize hüviye~,1 
blr yolcu gelml.§tlr. Dil ~ 
Uz oldut\ı zannı veretl 
y~lr. tek gözlüklli I!~ 
muhanirimizin sualle~ 
evvelfı profesör, sonra bit 
hendisi, daha sonra da 
ka mUm~slll olduğun~ ... 
nihayet hUvlyetinl arıev ,.,tj' 
ııa edebileceğini blldit1'1":J 
Şehrimizdeki bUyUk 

birine inen bu meçhul 
hüviyeti zabıtaca tesbit 
Faluı.t §iindllik P.ll t11 
dır. Otelde. kendiıi,ıl.iıı ~'J 
duğq, Tilrkiyeye it Y"; ~ biri 
geldiğini iddia etınle$ ' anı 
nı takip eden nıUtenaJı:d k 
rinde ban~n doif'\' a 
gazetemizi makine)'S Ct, ~ 
kadar @l~ılnuş defildi- 'Aı:lllı 
zeri telefon!~ gaıet~ ,~"" hu 
at ederek an~ iJü .... ~~llahf! 
ztılınt verebileceftnl ~\~ h11 

·Bir tram~sf ~'ta 
yoldan çık~.~ 

(Bat ta..Jt ı_.;_, ~J\ 
vaylg temin etm~ J(ljW" li' 
olmaktadır. ~·İlılı 
Plğcr tanıt'tan bu~ llıf't ~ 

seden aonra Ta.kainUle 
Qiağlya inen tramvp.1 dır. 
nllcrinacld biletlerle 1_,.~ııtatı dan aktarma yap~ ~,.. lllt 
miş, fok.at GalatasaraY8 , tı~ll 
cular meydanda traın\11~)~ alttı 
diklerinden lst.anbyla r 
yijrUmeğe mecbur Jca 'YJ'Jı. tl 

ıs"J i'td 
itfaiyecinin '~Clb 
merasimle ~I ~ &tt.ır 
Bostıı.neıda yaratan,rtl'A f!t 

lycciler4en Sallhaddinin Ol'f"' J l 
~ ııpt ll do mors rtı J 0 

mero.sfmltı ~aı~Uf:.ıı-~ )\ 
Cenıaı:c ;merutıntne ftpıt~ frt:ıb 

rU, beledJye erkaıu .- o.I ,tf'j at 
taıyecı arkadaglan !~~ ~ tıı k 
Ceııue ııaınaıı Be~ ~ 

kılmdlktMI eonra vasi!~ 
faiyeeı E(Jlmekapı etJıl d~;:ı,ı 
fnlyr. mcmrhğmn. dd'rır 
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l11giltere ve f ransa ile qaptığımız 
1 i anlaşrııalar n 

MADD.t: ı 5 vadeler hulıll ettikçe hlrleşilı ( İngiliz liralık mehlağlann Türk 

·----~1 m e t i n ı e r i 
e ( A.A.) - Türkıye ile 

\:e Fran laribi Ea arasında 19· 10 
ota ilde Aııkarada ırnza e

Fra.nM \"C Birleullt Krallık bU -
kQmeUerinden: 

n husus· nı 
iltidir· ı a aşma metnı 

liu.u .: 
' 

11 anlaşma 
~ ~~huriyeti, büyük Bri 

,~ \1 ınaıı İrlanda birlesik gı e r~ . l> 

tle . Urkıye cumhurıyetı 
ile nı~Ugünkü tarihli mua· 
al!!ta 5ebettar olarak Tür
\eya dar eden bazı malt, ik 
mu harp nıaızemesı tevzi· 
'~llık meseleleri hallet· 
aşı. e. aşağıdaki hükümleri 

tını~lardrr: 
l>t. 1 

~\~b" l 
·• atidekı.r ~k ~rallık hükQ· 
...ı·ı 1 ıkıncı maddede ...._.ten ha 

ı k~ 1 rp malzemesi tev· 

Fra.nM hUkQmeti, 1.:S00.000 
sterlinin bugUnkU tarihte Fran.erı 
frangı ile mu.kabili olnn bir istik· 
razı, 

Ve Blrle§ik Km.Ilık hü.k!lmeti 
2.000.000 sterlinlik bir istikrazı, 

Tilrkiyenin emrine ümado tuta. 
caklardır. 

Türk hUkfimctl, bu meballğ üze
rinden 1.500.000 ıterllnln bu ta • 
rihtekl Fransız frangı mukabUJne 
kadar olan miktarla bu tarihteki 
klldng heaabma yazılı Fransız ti· 
cari alacaklarmm \"e 2.000.000 
sterline kadar olan tnlktar ile de 
bu tarlhte.ld kllring hesabına ya. 
zılı İngiliz Ucarl alacaklarmm da 
bloke edilmesine rUchan baheet • 
meği taahhüt eyler. 

Bu l&llkra.zlar dördllncll madde-
~ 1 .aınak üzere Türkiycye 
ta~·on sterlinlik bir kre 

llıeb)ağ • • de mezkftr iatikra.zın aynı faiz ve 
hüıc"~ Fransa \'e birleşik tediye şartlarına tibl olacaklardır. 

l'Grıct ""'1~tlennin ayni mak· Bu anlaşma, Fransa, Birleşik 
_. ......... _ ~n ernnne lmD Kr.ıllık ve Türkiye arasında bu · 

46o m evvcıce beyan gtlnka tarlhle aktedllen aıuahede-
oıı lllil rııllyon franklık kredi namenin ayrıl.mas tOı'Q olarıık te-
. >'on lterlinklik kredi da- Wtki edJlecu•lr. 
~ Bu an14pa, yukarda ılkri ge -
\>acj~ kmti yirmi çen muahedename De aynı zaman· 

4 '-ta IJM: ttecıiye olacak ve yQz da ve aynı şartlar altında merlyete 

~-"~Ur. ilrecektlr. 
lııi ~ blllh Aeafıda lmsalan bulunan ve u-
~ are yapıla· eutnne tevfikan bu hUIUSta seıı.. 

' ~--:'" Ya mevıu olacak· 
~- bu anıa~nm tarui· hlyettar kllmmıt olan murahhu -
~ ikinci maddede det"· lar ifbu rııukaveleuıne)'i, mubte-
~~ MVkiyatuu vt oldufu hllktlmterl tudiken, tm· 

~ ~tır. • •e mllhllrlenllllerdlr. 
t,.,.~t 1 2 Ankarada Uç nUsh aoJarak, OD 

~ dokuz Ukteşrin bin dotus uR .. otuz ..._ ..... ,_,_ ~ a· J-

. l'Grın.,~leşı1c krallık hük!l dokuz tarihinde yapılmI§tır. 
~ i;_~ _birinci madde- R. MaulgU 

'tıl~CQIQda mezkCır kre- H. M. Knatchbull-Rageuen sna mevzuu teşkil DJı. B.. Siydam . 'be ın tevhidini mnm- 25 milyonluk kredi 
--·-8·.n ~t~n kısa bir zamanda anlaşması 

ll'j11...: ır. 
·•1..1 l?ı:t..ı.. . • Ankara, 1 (A.A.) - YUzde 

1116tebaıct~e IDezkUr kredi· 4 ta.izli 25 milyon lngJllz Ura. 
ll:ıal~""" rniktara tekabW ede- lrk krediye ald olarak Parlste, 
!it ~e ait p Türk.iye, Fransa, 1ngfltere ara-

t. •• '4<.tre Jlari roıramı tesbit sında 8 KAnunueani 940 da im· 
~ bir s ve Lonclrada 

11 ~ latnanda her Qç hilkQ· zaJanan anlaşma bervecht Ald-

,.. d Ilı~~!- Dıüınessillerin· dl~Iarp malzemesi karşılığı o. 
~ r. ır komisyon topla· tarak TUrk hUkQmotlne 25 
~ milyon lnglliz liralık bir kredi 
hıi "syon bu açılması için TUrklye CUmhu-

~ n ltsbltini Pro&ramm son riyeti ile Fransa CUmhurlyetJ 
~ len •~l· beklemeksizin bUkümetl ve bUyUk - Britanya 

a . ~ tm.i ıaz Ye şlmaıt İrlanda birleşik kral-
k rı taYiıı ecı ımgelen lığı bUkflflmetl arasında busu-

,,.,..._ıaı..Ottıisyon 'l'~~tir. Bu mak le gelen ltlllfı nazarı itibara 
~cibudu~ Urkıyenin Avru· alarak yukarda ismi geçen hU· 
'-lt ...... h. olUnabij kısa 1?ir zaman kümetler mezkQQr kredinin 
• ~f ~... CCek hır taarru· teknik eşkı\l >e şeraitini tan· 

@t-.1_ • V\Uette uka 
..-~"1' ...... "-1.,~, bır vaı· nı vemet e- zlm etmek Uzcre aşağıdaki bll-

~ sı lr. .... _ 1Yete bilA teahhur kUmleri kararıa.,tırmışlardrr. 
...... ...-.J111• aıa,.,,ı. -uınunu h"''""- dik Madde, ı - TUrk bUkOmeti· 

hırı ~; aYni -.~ - ne açılan 26 milyon tngtllı il· 
anı 'Şık ~llık~ F~n~ ralık kredi şu suretle kullanı. 
~a~ i~l Gktlnıetlenmr: lacaktır: 
~ • ..:· caıcttr annı da hesa· Fransız h UkCımetl, TUrk ha :-"'lt)n . 
'f~ t: I kCımetlne şekil Ye Şartları 
hn~~ 1 '1e Fransız ve TUrklye hUkümet 

b~· .. dlhıııe,., b 2 hı. ci IDaddele- !erinin seltıblyet sahibi mu -
-...ıı" e ... UgU messlJlerl arasında nktcdile • 

htıtfırııllin 1ctaaı nktı tarihli cek hususi mukavelenamelere 
'ta et lklllt neuca1 olarak mevzu teşkil eyllyocek olan 
'l'ı1t~ b\ll tereken nıuhaaa. olan harp mnlzemesi satışları 

tl~eYt uı:::Uklan talı:dlr- yapmağa muvafakat edecektir. 
da h ..... -:" ~,__ :U &Örtllecek Du muka\•elenamede derpiş c
etin~ oı~~il lçtu arala • dilecek vadeler hulQl ettikçe. 
~ ,. ~il e~k Fransız hUkQmeU, mezkur mu 
"&b '-Ir ı-- anlatmalar kavelelerin tatbikatı dolayı· ~ra .... t ı ~ 0-maz. --.... ' sile vncibUlcda olan mebl~ğla· 
etlert ~ l\trı n TUrk hllkOmetlnln sellblyct 
litıtlk 'l'ıııtı ellJc krathk hli- sahibi mUmesslllerile blllttlfak 

. bir ~~c ı~.000.ooo alAkadar Fransız dairelerine 
tarı '- lklebı&z_ bulunacak tesviye edecektir. 

11•rı_ ~- ... , -tSJıa altnı Birleşik krallık tarafından 
'<.ll:'<lllet~ı~ Ye 81 olarak 
?.lıetı_ ~ ta,.,,. .. rleşfk Rral!ık temin edilecek malzeme, go • 
~~ ·~ınd rek alttkadar bUkfımet dntrele 

lır. lıu .\ıı~da an 'I'Urk hU- rt t.arafındnn denedilmc, ge • 
ı._.,.,.~r .. ,.cı ~ lgliltraı le!llrn oluna· rck hususi mUessescler tara· 

~taı- ddede Ylıkardaki bl • frnı'!an teslim olunma şekille· 
a~, "le alt lkleııcü 
'""lbllt~ al-ılı r malzeme rinde verilecektir. Bu malze. 
tttr~lt Ye 0lacaıc llladdeler içinde menin verilme şekil ve şartla· 
~tir. • Yiizde 3 falz rı TUrklye Ctımhuriyetlnlo 
f:llett b"t Qlrl,..,rı. Londrndaki diplomatik ajanla 
c:ı~ı laıh.-.ıuı: l{talhk bUkQ. rı ile EXport credlte guaran-

'llth ... _ tee department arastnde. a'kdo 
·~ t""' --uı faiz 
""'<I)' ""'l'atıtını ve a- lunacak husmıf bir mukavele -

1,,..,... .... ,~.,., hıııııttt ~ ' tUtUn ve - namı:ı ile ve hUk\"ımct rlalrelerl· 
~it ll~cre ll'ıU~Yaa~- ~iter TUrk nln blrlle veya her mtlessesP 
lıı,b'll), '.l'iırk ~ ktıılaıu! . ile yapıla~ak hususi kontrat.o -

~d~,..__ 8fle 3'l 11 farla tanzim edtlecekttr. 
'""l, 1> rnaay. r ,. 

şbn muknvelenameue ve7a 
kontratolarda derpie edilecek 

krallık hUkQmctl, TUrk hUkO lirası olan muadilini Türkiye 
metinin snlAhlyet eahlbl mU Cumhuriyeti Merkez Bankası 
messillerlylc bllittf(ak vncibUt· nezdinde Fransız hükfımeti ve 
tediye mebld.ğları TUrk hUk\ı Bırlcşik Krallık hükfür.eti namına 
metlle Birleşik Krallık hUku- açıtmı~ olan hususi bir heaaba 
metfnln inhitap edecekleri blı yatırılacaktır. İngiliz lirasının 
banka vasıtasilo alllkadar dni· Tilrk lirasına taiıvili vade günü. 
re ve mUesseselcre tesviye ede· niln arifesinde Türkiye Cuınbu • 
cektlr. Bu tedlyeler harç \"O ko riyeti Merkez Bankasınca tatbik 
ı. lsyonsuz icra olunacaktır. edilen alış kursuna göre yapıla • 

Fransız hUkfı.metl ,.e Birle caktır. Türk Jiralarile bu suretle 
şlk Krallık hUkflnıeti tarafın· yapılan tesviyeler Türk hükume. 
dan TUrk bUkmctf hesabına tini zimmetten ibra edecektir. 
gerek alelhesnp, gerek katt te- Yukarıda bahsi geçen hususi 
diye olarak bu suretle yapıla· hesabın mevcutları Fransız hü -
cak tedlyelcr, lngllız lirası ola kumeti ve Birleşik Krallık bükü. 
rak TUrk bUkmoti namına tu- meti taraflarından Fransaya veya 
tutacak olan hesaba tediye ya. Birle§ik Krallığa, bu memleket _ 
pıldığı tarihte zimmet kaydo· !erin dahili istihlaki için ithal 
lunncak ve faizlerle ltfa şart. olunmak üzere TUrkiyeden her 
ları bakımından mezkOr tarih- türlü Türk mahsulatı mübayaa -
ten ltlbaren milesslr olacaktır. aında kullantlacaktn. 

Bununla. beraber, 1939 se- Madde: 4 
nesi znrfında verilen malzeme işbu anlaşma imzası tarihinde 
için bu malzemenin kıymetine mer'iyete girecektir. 
tekabül eden meblAğlar, TUrk t~bu hükümleri tasdikan bu 
bUkQmetiııln salt\hlyettar mU· hususta usulü vechile satahiyyet. 
messllleriylo müttefikan tes tar kılınmış olan murahhaslar 
bit edlllnce, malzemenin tes- işbu anlaşmayı imzalamışlardır. 
llm tarihlerinde TUrk hUku· Pariste 8 tkincikanun 1940 da 
meU heaabının zimmetine ge· üç nüsha olarak tanzim olunmuş. 
çllerek ve faizlerle ttfa •artla. tur. 
rı bakımından bu tarihten iti- N. Menemcncioğlu 
baren mUeaılr olmala başla- E. Daladyc 
yncaktır, R. H. Campbell 

Madde, 2 - TUrk hUkCımeu. j 15 milyonluk istikraz 
birinci maddede derpiş edilen Ankara, ı (A.A.) - Yüzde 3 
şartlar dahlıtnde hesabının faizli ıs milyon İngiliz liralık is. 
zimmetine geçirilmiş olan meb tikraza ait olmak üzere Türkiye, 
!Ağların itfasını ve senevt yUz· Fransa ve İngiltere arasında s 
de 4 beeablle falzlerln tesviye. Kinunusani 1940 da Pariste :im_ 
sini 30 Haziran 1940 tan IU· za olunan anlatma metni şudur: 
baron .. ifba vade dahil,, her Türkiye Cumhuriyeti hük(bnc. 
senenin 30 Haziran ve 31 llk- ti, Fransa Cumhuriyeti ve Büyük 
kAnununda TUrk lirası olarak Britanya ve Şimali İrlanda Birle. 
vaclbUttediye 1arı yıllık tesvı. tik Krallığı hükfimeti arasında, 
yeterle temin edecektir. Bu TUrkiye hükumetine, altın olarak 
tesviyeler aşağıdaki şartlara Ankarada teslim edilmek üzere 
göre İngiliz lirası olarak be. on beş milyon İngiliz liralık bir 
sap edllml!J mebllğlara teka- istikraz itasına dair bir anla§ma 
bUI edeceklerdir. yapıldığını nazan itibara alarak, 

1 - 30 Nisan- 1940 ıda., Fransız Yukarıda adı geçen hükCimct _ 
hllkfunetile Birletik Krallık hil. ler, işbu istikrazın teknik qkll 
kCtmeti tarafından bu tarihe ka. ve ıeraitini tanzim etmek üzere 
dar Tilrk bükCımeti hesabına ya. aşağıdaki hükümleri kararla§tır • 
pılan tediyat toplanacak ve buna mıglardır: 
her tediyenin mezkQr tarihe ka. Madde: 1 
dar i§lemiş olan faizleri ilave o. Fransa Cumhuriyeti hükibneti 
lunacakttr. Haaıl olan yekQn, se. ve Birleşik Krallık hükfuneti, 
nevi yüzde 4 faiz U.ıerinden 31 mümkün olan en kısa zamanda, 
İlkk1nun 1939 da hakiki kıymeti. ve her halde işbu anlaşmanın im. 
ne irca olunacaktır. Miktarı bu zalanmasmdan itibaren azami 
ıuretle teıbi.t edilen borç Türk altı haftalık bir mUddet zarfında, 
hUkQmeti tarafından senevi yüz. "İngiltere Bankası'' nın Kote et. 
de 4 faiz esası üzerinden tabak - tiği resmi fiyat mucibince altının 
kule etmit milsavi kırk yan yıl. .. Once" u 168 gilin ilzerinden he. 
hk taksitle itfa olunacak ve birin. sap edilmi§ olarak, ıs milyon 
ci yarı yıllık taksitin vadesi 30 İngiliz lirasının mukabili altını 
haziran 1940 da hulfıl odccektir. Ankarada Türkiye hUkQ.metine 

2 - 31 tlktqrln 1940 da, Fam tevdi edeceklerdir. 
arz hükQmeti ve Birleşik Kra11ık Madde: 2 
hUlı:Ometi tarafından l mayıs Türkiye Cumhuriyeti hUkame. 
1940 dan 31 tlkteşrin 1940 tari • ti, işbu i6tlkraz rcsülmalinin itfa. 
bine kadar Türk hüküı;ııeti bes.a. sile, yıllık % 3 olarak hesap edil. 
bına yapıtmJı olan tedıyat . top. miş faizlerinin tesviye6ini, 30 
lana~ buna her. ~edıyenın ~ 1 Haziran 1940 dan itibaren ''İtbu 
İlkteşrın 1940 tarıhıne kadar ış.. vade rlahil" her senenin 30 Hazi • 
lemi• olan faizleri ilave edilecek - ran ve 31 ilkklnunda vaeibütte. 
tir. Hasıl olan yekQn senevi yüz. diye, ve her biri 501.406.10.0 
de 4 faiz esası üzerinden 30 ha. İngiliz lirası muadili olan yarı 
ziran 1 ~40 da hakiki kıymetine yıllık 40 taksitle Türk lirası 
irca edilecektir. Miktarı bu suret. olarak temin eyliyecektir, 
le teabit edilmiş olan bOrç Türk Ancak, 30 Haziran 1940 da 
hilkQmeti tarafından scncvl ytiz. vacibUttediye yarı yıllık teslimat 
de 4 faiz esasına göre tahakkuk miktarından 31 ilkkanun 1939 
etmiş müsavi 40 yıllık taksitle dan, altınlar~ birinci maddede 
it.f~ ol~?"a.cak ve bu.taksitlerinden senevi yüzde 3 faizlerin yeklinu 
bırıncısının vadesı 31 tlkkinun tenzil edilecektir. 
1940 da ~ulul .edecektir. . Madde: 3 

3 - Mü.teakip avansla~ ıtfa. istikraz servisi için borçlamta. 
sı ~ynı ~kil ve şartlar.~ gore irca cak meb15ğlar vade gUnUnden bir 
e?ılecektır: İcabına gore her 30 glln evvel Türkiye Cumhuriyeti 
nısan veya ~er 31 .. ttkt~şrlnde Merkez bankasınca tatbik edilen 
hitamı bu tarihlere musadif ~.ay. alış kursu, İngiliz lirasının Türk 
lık devre sarfında Fransız hukQ. u h ·ı· :ı ım k 

t .,_ B" 1 "k K 11 k hilkü . rasına ta vı ın• e esas tutu a 
me be ar qı ra ı emtı t"l T .. k r 1 k h ta f dan T .. k büku ti h sure ı e ur ırası o ara esap 

ra ın ur ~e esa. edilecektir. , Böylece tahakkuk 
hına yapılmış olan !cdı~at topl~- eden mebHiğlar her vadenin hu
narak bu~a her tedıyenı.n ° .~rı- luliuıde, Fransız hlikOmeti ve 
he kadar ışlemit otan faızlerı ıla. Birlesik Krallık hiikQmeti namı. 
ve ol~na.~ktır. Hasıl ola~. ye~un na adı geçen banka tarafından 
sene~ı yuzde 4 faiz esa~ı~ uzenn • Türk lirası olarak açılan bir hu. 
den ıcabına g8re 31 tlkkan~n ve. susi hesabın matlubuna eçirile -
ya ?u.n:ian evyeUd 30 H:ızıran?a cektir. g 
ha.kıkı kıymetine irca e~ılec~l:tı: İşbu tediyat Türkiye Cumhu • 
Mıktan bu .suretle tesbı~ edılmı§ r!yeti hükumetinin zimmetini ib. 
ol~ borç Türk hükumeti tarafın. ra edecektir. 
dan senevi yUzde 4 faiz esası Madde· 4 
~erinden tahakkuk ~tm~ş mlisa. Fransız hü!:ümetl ve Birleşik 
vı 40 yan yıllık ~kaıtle ıtfa ol~. Krallık lıükrımcti. evvelld mad. 
na~a~~7e ~orç ~ıkta:ının. tesb~t de ile te.,':ıit c " 1c., şarthr dahi • 
e.dıJdıgı t~rıhe gore .bırincı tal:sı. lin:ie ken:ii l:ust:"İ hesaplarının 
tı..-ı ?deaı 30 Hazıran ~eya 3l mat! •buna geçir"l:n Türk 1irası-
1lkkanuııda hulQJ edec.ektır. aı. Fransa ve Birleşik Kra11ı~ı:ı 

Madde: 3 dahilı istihlakine malı us Ti.irk 
Her vadenin hulQIUJlk!c, Tilrk men§ell b!ltün ve Tüt1< hül O.,,ı-i 

hUkOmctl tediye .ramaru gelmit ile mUttehiden tayin edilecek ay. 

1 
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Cavadi bana doğru batını eğerek yavaşça& 
- İşte bunun için ba hamı burada cinlerin )'e• 

diklerine hü kmediyorum ! dedi. 
Ca\"adinin babasını burada ya [ dıyorwnl. dedı· Ve etrafma )'ine 

rım bır vücut lıalmde buluşu be - korkak korkak bakmağa başlaJr. 
nım de gözümün önüne geldi. Sonra tekrar bana döndü: 
Orperdım. Cavadiye: - Sahibi Akşcµn olmak uı!fe.. 

_ Pek!la, ea,·adi.. Babanı Onun içın telaş ediyorum! dedi. 
vah~i hayvanlar mı parçalamı~? Zıra, vakıa ben buralarda üç gQn 
diye sordum. babamın yan cesedini aradım, 

Ca\"adi iri bir fil pençesi gibi fakat gündüzleri! 
kara elini havaya kaldırdı: Gece oldu mu geriye. ~ arta • 

- Hay1r! Hayır! di)e bağırdı. daki bü~·ük derenin öbür tara • 
Hayır, snhibt.· fına geçiyor. orada geceliyordum. 

Vah~i hayvan değili_ Rır ateş yakarak_ Sabaha kadll" 
- Ya? Başka ne olabilir? uyumadan!.· 
- Vnhşi hayvan değil!.. - Niçin gece1erl burad~ kal • 
- fri ama, buna nereden bük- mak istemiyorsun, Cavadi? 

mediyorsun? - Cinlerden, koıkunç cinler -
- Zira babamm \"Üradu orta· cen. Cinler, geceJeyin burada han 

mıdan hayvan dişlerile parça!a.ı· r i mah!Qku bu1ursa parçalayıp 

mrş ddildil yi)•orlar! Hem ;örünmedent 
- Ya! - \,örünmeden mi? 
- Ortasından bıçak gibi ı-ır - Evet Çünkü babam g~rrnn, 

şeyle kesilm1ş! Diimdüz! Ya kıhç. olsaydı, cin, dev, ne olursa olsun 
ya balta, ya bıçakf Her halde b"y mutlaka onu kendisi parçalardı. 

Le bir aletle. Ye şüphesiz insan e- O kadar kuvvetti adamdı. Bundan 
tiyle! biliyorum ki, cinler her halde ba-

- İnsan e'iylt. mi? bama gö!iinmeden hücum etml~ • 
- Evet! Mctl?.ka insan cli.11c. ler, bic;are}i ikh"e bölmü~er! .. 

Fakat babamın cıiğer yamı ne - Cavadi ! Sen burada dola, • 
oldu? Onu hilm:~orum! Onu bu- tıITTlı zaman bu cinleri hiç ~rdün 
rada giinlerce ~rac!ım. Hıç bir iz mG? -,ı 

bulam<ıdım! Cavadi birdenblrc titttk pen • 
- Hiç inSlııa rast geldin mi? ~terini benim yüzüme doğru tu • 
- Hiç, sanıt. hiçt tarak: 
f., ,.e deh~e· cJoiı: gözlerfo 'xmu - Sus, sus! söyleme, sahıöt 

stıyledikten sonra Ca\'adi 'lana Ondan bahsetm~! .. 
do~ başını eğerek yava~: 1 - Canım. hu dnterf g~rcfllıl 

- t.şte ?t1nun iç
1
in. baba~ı hu· mü? Onu sonıronım sana!·. 

rada cınlerın yedik e'1nt> hukme (J'\ .. .,.,_, ~) 

__ ıııııılt.~,,.IX-./a 
Yarın yapılacak 

Mektep mac;ları 
Yettebler araamda yapılan l1k 

maçlanna yarın Ta.kaim ve Şeref 
stadlarmda devam edileeektlr. 
Şeref stadında: Taksim Uaes1 • 
Vefa ile saat 13.30, l§tk llııesl • 
Pertevniyal lisem saat 14.40 da 
kargılaşacaklardır. Takslın sta. 
dmda Şişli Terakki - İstanbul ll· 
sesi eaat 13.30 da, Boğaziçi • 
Bölge sanat saat 14.40 da k&r1ı
la§acaklardır. 
Yarın ayni zamanda mektebler 

arası voleybol maçtan da yapıla
caktır. Beyoğlu Halkevi salonun • 
da oynanacak olan bu maçlarda 
Erkek Muallim, • lnkılAb, Hay. 

Futbol ajanı 

Abdullah Güz 
istıfa etti 

!stanbul futbol Ajanı avukat 
Abdullahm ajanlıktan istüa etti· 
ğinl haber aldık. Bu sabah ya.ptı
fımız tahkikatta bu istifanın sebe
bini öğrenmek mümkün olamamı§
tır. Bu mevklln en liyakatli bir a
damı olan Abdullahın istifası spor 
l§lerlmlz.in yolunda gitmesi bakı
DUDdan mllhlm bir kay1ptır. 

--o---
tıtanbul voleybol . 

şampıyonası 

İstanbul Volf'ybol - Ba.'lketbol 
Ajanlığından: 

Yalunda bnşlnnacak olan Bölg!' 
Voleybol birincilik maçlnn hak 
kında görUşUlmek Uzcre bu mU
sabaknlara iştirak edecek klUble 
rin salfıhiyctll birer murahbasla
nnı 5-2-19-10 tarihine mUsadlf pa
zartesi gilnU akşamı saat 18 de 
Bölt?e merkerlne göndermeleri ri
ca olunur. 

ru jstimııle mahsus bütün diğer 
mevaddın mübayaası için kulla • 
nılacaklardır. 

Madde: S 
işbu anla;ma imzalandığı ta. 

riht.e meriyete girecektir. İşbu 
hüklimleri tasdikan bu husus için 
usulil veçhile saliihiyyettar kı
lınmış olan murahha"lar İ§bu an. 
laşmayı imzalamışlardır. 

Pariste 8 SonkAnun 1 ~40 da Uç 
nüsha olarak tanzim ediltni§tir. 

N. t "cncmenC:o~lu 
E. Dahdye 
R. H. CaınpbeTI 

darpaaa • Ticaret, Hayriye • na... 
rilşşafaka takınılan kareılapcak • 
lardır. Maçlara saat 13.30 da b&f
lanacaktır. 

Kız mektepleri 

Atletizm 
müsabakaları 

Bugün kız mektebleri atletism 
heyeti toplanarak önUmUzdeld ay
lar içinde yapılacak olan kıs1ar .. 
rasmdakl atlctimı mUsabakalan • 
nın tarihlerinl ve günlerini t.ba 
edeceklerdir. 

Geçen sene kttlar arasında ya. 
pılaıı bu müsabakalar bir hayll a,. 
l!ka uyandırmıştı. Bu ınllsab&k&
lar:m, bu sene da.ha ,nmuuu olma. 
BJ için uami gayret sa.rfedilmek
tcdlr. 

Uydurma kavga 
latanbul ve Sanat mek· 
tepleri maçında kavga 

olmu§ değildir 
D11n akşam İstanbul Maarif mli
dUrJUğUnde toplanan mektebler 
ilk bevetl geçen hafta içinde ya
pılan 1stanhul lisesi - Sanat oku· 
ıu arasındaki fhti!Mı tetkik etmfa
tlr. Hakem raponına glire ortada 
normal olmıyan bir ıey yoktur. 
Bazı gazetelerin (Kavgalı maç) 

diye bildirdikleri mUsab:ı.ka, reı • 
men tckzlb ed!lmia oluyor. 

----(>- -

Hakem E§ref Mutlunun 
lisansı geri almdı 

İstanbul mmtakasr hakemlerin· 
den ~ref Mutlu men.sııb olduğu 
tcaktul.t aleyhine ne§riy&t yapblz 
için badema hakemlik yapmamak 
Uzere lfs:ınsı geri almmıatır. Ha.. 
kem komitesi tarafmdan verilen 
bu karar, yilk!ek hakem komite
sine bildirllccektlr. 

--0--

vlilli Idime müsabaka· 
lan hakem ücretleri 

indirildi 
Milli ktlme ma~lannda hakemle

re ,·cr:i!mekte olan taznılno;t malS 
mUşkUllt yüzünden 10 Undan ~ 
liraya fndirilm.letJr. 
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d ' l'tJef i nkıb'azı defeder, iştahsızhk, hazımsızhk, şişkinlik, bulantı, gaze karşı fay a 
vardır. Her yemekten sonra bir tatlı kaşığı yarım bardak su içinde kö!ı~!!'; 
Şişe 35 ~r~ı i 60 ~f:ı~ 100 kr. HASAN ismine ve markasım• DiKKA 

2 - 2 - 940 Cuma 
18.00: Program ve memleket saat 
ayarı, 18.0!'i: Türk MUT.iği: Çalanlar: 
Cevdet Çağla, İzettln Ökte, Hasan 
GUr. l _:_ Okuyan: Sadi Ho~ses, Ra. 
dile Erten, ıs.:;o: TUrk mUzlği: Zey
bek ve oyun havaları, Sadi Yaver 
Ataman, 19.00: Serbest saat. 19.10: 
Memleket saat ayan, Ajan~ ve mete. 
orolci'jl haberlerl, 19.2!'i: Türk mUzlğl: 
Fuıl hc~tL 20.00: Konuşma (Kah. 
raınımli&< ve harp menklpclerl). 21.H.i 
Tem~, Tarihten bir sima - KUı;:Uk 
MUezztlı\Çclcbl, Ya.zanlar: Ekrem Re
§ld \'e ~ııen Kam, MUzlk: Türk mu. 
sikisinden parı;:aı1ar, İdare li":den: Ru. 
§Cn Kam,~ Okuyaınıar: Necmi Rlza A
hıskıı.n _ Melek Tokgöz • Mefharet 
Sa~ak - \Semahat özdemıes - .Azize 
Töze!11, Çah nlnr; !zzettln ök.te. O!v. 
det Çağll\ - ,Basri U!ler. 21.10: Ko. 
nuşnia: (Sıhhat saati). 21.2!'i Milzik: 
Radyo orı.ııstra.sı. 22.15: Memleket 
aaat 'ayarı, Ajans\ haberler!, Ziraat, 
Esham _ Tah-.'illt, Kambiyo - Nukut 
Borıı.aın (F.iyat).\22.35: ı.t::Uzlk: Opera 
Aryalan (Pl.) :za.oo: MUzlk: Cazband 
(Pi.) 23.25/23.30\ Yarmkl pro&'1'am 
ve Jıtapllnııı. 

~EBIR\TlYATROSU 

il Tepeb~~Dram Kısmı Bu a~am 20,30 da 
O K ADIN 

• • • 
Komedi kısmı: Alqam 20.30 da: 

OOLU ITIZ 

Şehir Tiyatr04lunun bütün 
basılatmı felaketzedelere t ah· 
sis ettiği· büyük mü&ameresi 
.S Şubat Pazartesi akşamı ilk 
defa olarak : 

PEMBE SOKAK 46 NO. 

IL\ l,K oı•ı-;RETl 

Bu akpm 9 da 
( Kediye Peynir) 

Cumartesi Ak§amı 
(La :\laskot) 

ALEMDAR sinemasrnda 
1 - Cezair Sevdaları 
2 - Lorel - Hardi 

Hovardalıkta. 

Askeri 
Kamus 

Herkese lazım olan 
mühim eser 

Yeni çıktı 
ı.[ı, )1':"1. \ .\f\11 li.itnbnl 

NECA Tl PAKŞt 

Di, Doktoru 
l'aurdıın ın:ı:ıdo lıcrsün c;aa\ 

9da n ak,am 18,30 ıa kadar has· 
talarım kııbul ve lccl:wi eclcr. 
\ rlrcs: Galata Tünel meydanı 
Ttrsane caddc~l h:ı~mda tn 

!'o. lı mu:ıyenrh:ıııc. 

1 Dr. lRFAN KAYRA 1 
RöNTGEN MOTEHASSISI 

Türbe, Bozkurd Kıraatha· 

1 
ncei karpıında C$ki Klod Fa· ı 
rer tokık No. 8 • 10. Öğl eden 

s2nra 3 ten 7 ye kadar. 

E OS Yeni adresi : Bahçekapı Beyoğlu tramvay durağı karşı~ 

Şirketi Hayriyeden: 
Küprildcn Doğaziçinc 8 - 60 Ye 162 ve Boğaziçlndcn Küprli) 
81 ve 99 numaralı seferleri yapan vapurlarımız 5.~.fl4 
tarihinden itibar<>n 1{1lr,Uı.s·ı Plılj iöl{ı:'l<'SitH' !l'';raımyacnktı: 

z iN 
EKZE!\tANl'N lLACIDlR 

l 'ara ve ı: ıbanlarda kullanılır. n er eclanede kutu ... u 50 lmru~tıır 
..................... M pw 
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T.IŞ BANKASII 
1940 küçük cari hesaplar 1 

ikramiye Planı 
Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 

1 1kinciteşrin tarihlerinde yapılacaktır . 

Kumbaralı ve k-umlxtraırız hesaTJlamıda en az elli lirası bu. 
lımanlar k11r a11a dahil edilece1\lcrdir. 

1940 ikramiı ·nler;:-------

1 det 2 000 lirnlık = 2 000.- lira 
s " 1 000 •• == 3000.- .. 
6 " 

rıoo .. c:: 3000.- .. 
12 n :!:>O .. :::ır 3000.-

" 40 " 
1 ()() 

" = 4000.-
" 75 .. r;o .. = :1 7:>0.- .. 

210 .. 2:> .. == ::>:!;>O.- .. 
Türl,iye lş Bankasına para 11at1rmakl.a 11almz JJara biriktir 
miş nlma:. avni :nmandJı toliiııi::i rle r/encmfa '>lıır.-rıınıı::. 
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Ankara Caddesinin en işlek yerınde 

Kiralık dükkôn 
Vakıt IV- atbaa s ı idaresine müracaat 
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BAŞ, DIŞ, NEZLE 
GRi P, ROMATJZ. 
MA, NEVRALJi 
KIRIKLIK 

YE U ıDHı YO RIU Z 

. ..,. 

ve bütün ağrı/af 
derhal keser . .. Jı 
Lüzumunda gııfl 
3 Kaşe alınabilif· 

Baş, Diş, . Romatizmaı 
Siyatik ve Kulunç 

ağrılarmıı geçirir, gripe ve soğuk algınlığııı' 
şı iyi bir iliçtır .. Günde 2-3 adet alınır. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. __/ 

~ ' ,, • , • • ' • " ' r . . ... • , ~ ' ' · ~ 

K u 
't=::> 
c 
N 
L... 
u 
• ~\ v ~ 

r 

A 
-r 

<:J 
o 
E: 
L:m 

• 
1 

• 
M 
E: 
v 
o 
u 
A 
T 

ı, 


