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ilk Fin hattında küçük bir gedik açan 

ovyet kıtaları burada ancak 
irkaç dakika kalabildiler 

•rici ihtiraslar 

1 aarruz eden büqük kuv
vetler yavaş yavaş eriyor 
Sovyet taarruzu büyük bır şiddeUe deyam ediyor. 

arşısında 
lkanıar 
~:HASAN KUMÇAYI 
lllt eıı~llferaıısmın kararla.
~l l'esıni tebliğin be: .. auıı!: tarzda tesblt e

t l!tll"-~ utant dahilin
~e UllQelelerlni arttır-
\tt t'cot '8a.Ikan de,·lctleri a-

4M-: ~ ,.onıtk bağlar mükem. 
~ .. ~ettrilecektlr """'' .,. ~ etlerinin bu defa 

ll111 ID\i~terek karara 
lldllh &arlatanm da iştirak 
S ~ıldığına göre bu 
~ clerl içinde Bal

~llsadi 'e siyasi 
OIQ., yeni bir man

.-or. 

~ı te5kll eden se
lldlt~ı-. &rasuıda csuen 

""'tlll lktısadi saha.-
Büytık muharebelere aline olan Flalerln Mannerhaym liattmCJa bir ileri Jcarakol ... 

'- ~rinl temin 
~~~desi de , arcfrr; 
cıe·~ tQp lıer sene antan-
11; ~lk lantısmdan başka 
ı. ,,. ~Obspy içtimaı o
~K tUııı ~tant dC\ let
\~ ~ rük, münakalat 

"ıı..1ı, 4- ~~ti ahenk ,.e lrti-
11114 ""11. "- 1'1Dek meseleleri 
..._~ "- itibarla antant 
_--q ""=-ret ""- -"'-ttı mlibadelelerini 

Steklaolm, 9 (A. A.) - "Stok
holnı Tıdnlngen" gazetesinin Stok
holm muhabiri bildiriyor: 

Kuhmo mıntakasında Ruslar Fin 
mevzilerine birkaç kere taarruz 
e~şlerse de bu te§ebbilslerl mu
vaffakıyetsizlikle neticelenmiştir. 
Diğer cihetten Mannerhayıu 

hattına yapılan tazyikin devam f'Iİ
tiği anlaşılmaktadır. Rus kıt~)a.rı 
takviye edilmiştir. Yakında 4 fır
kanın birden taarruza geçtiği zan
nedilmektedir. 

~Ilı llacia1<1 ,~ Baıkan de\ Jet
'-eı bit ha 0nomlk bağlann 

tl!ııl Ol~ .,..!~ ıtetlrilmesl e-
lıete "'~ ıtnım tabii bir 8 şubatta Kareli berzahında ya-
lll1at~ ~~dl bu maksadın pılan taarruz bundan evvelki ta -

~lllQı ~ hl rar ilan edilme- arruzlar kadar şiddetli oıniamıştır. 
~ tı llıf?r seb('b bulunmak Bu taarruzda Rus k\taları topçu. 
~ • nun, hava kuvveilerinln ve hii-

t lıı ~ e bu 5eb cum arabalarıntn 'yardfrnile hat~ 
'r~ •lya.~lln 1'alka~~ ~' nı~a 1 kete, geçmi.ş oldukları için ancak 

't1b d 'e lktıııadi ~r a )a- birlrnç saat devam eden muha,re -
' lıer e'ı.t sıratııe a':U:ır.l belcrdcn sonra geri püskürtülm~ş-
~e ı "1rııı pe ro • lcrdir 
~ k lıq"4!ı ) 1Yeeek şeylere · • 
~ blltU:lan Almanya e- Harekat esnasında Sovyet kıta-

. t;;•!\a1't11ıı Balkanlarm ilk lar: ilk Fin hattına. kadar ilerle • 
~ ita nıuka kendisi ala- mege, hatta .kanlı muhare~Ierde11 
"-IL~bto~ bil tnb'iltere ,.0 sonra bu hatta girm~~ de muvaf
~~..._larla 11

: 11111 ile Almanya. fak olmuşlardır. Fakat Mımner' -, 
e 111 ilıaı1<u11ktısadi ınünasc- hayın hattının elemanları c suret-

ttı,, O)d ~ 
llıltıeı1e 'Yor. Bu ugq kadar le vücuda getirilmiıjtir l<i diiŞman 
'-trıı, l'lııln I< &rada Bal- bu hatta girmekle müşkül vaziyet

diitlinc11~'~ ha~ ati lh. te kalmııı olur. Bu~ iEibarla Sovyet 
(1) mııe yok. kıtaları elde C'ttikleri noktalarda 

evarnı 4 .. 
~ ~-u_n_c_ü_d_e_)~~---------(D __ e_va_m __ ı_4_u_·n_cu_··-d-e) 

'f ı ~ YlJfJZ.:E 

Ugosıav ordusunda 
.~~~-~irn bir tayin 
14lıtııu lllUfetuş .) - ?eneral Bogojub İliç, Yugoslav ordusu-
8ı ..... d1~ l>reng h rnuavınlığine tayin edilmiştir. Ordu umumi mti-

1J ... , lll:) • raul'u 
r 'l'ıtı... ahvaı . . n Uhdesinde bulunduğu malümdur. 

1 .. , tt\i) IÇtnde 
·il~ il rnud ~apılan bu mühim tayin, Yugoslav zimam-
O IO.ternıe1t~ra~l-'I azami emniyet altına almak hususundaki 
l'teki edır. 

lıtı... ~ teırıiaind b" k l d tıtıı"''""• a (.\ e ır Alman caıuıu ya a an ı 
de Jor7~lafede

0 

b~.)p - ~ir Fransız muavin kru\'azöril, Funşal'a 
12~0""'1 °1 adtnda ortekız gemisinde araştırma yapmıştır. Bu ge-

\1tt.. -· llu ve 47 
.: ~t 'dam p l- aşında casuslukla maznun bir Alman hu-

tliıert 1ı,/e l.izho~·a 0:1ekızlere ait Ye§ilburun takım a(lalanndan 
1't lte11",~anın bag _gıtnıek Uıere vapura binmişti. Fransız balı~ 
.\ı~ -ını aJlarını · 

1 "lla.ıı·111 lev1tır e 'Ve evrakını dikkatle muayene ettıkten 
~~ 111

' Sao Vı·lt derek knıvazöre gölilrmil§lerdir. 
~ ent' 

s l>ol'ttk:iı e gitmedf'n evvel casusluk yapmış olduğu 
Vapqruı Yoluna devam. etmistir. 

Şirketihayriye tenzi-
lata razı ~lmuyor 

=uıküdar hatbnm ucuzlatdmaıı taleplerinin yeri· 
· ne getirilemiye 'cbğini bildir~i · · 

L:iman· reisliği : te~zila~ . ya .. 
· pllniasında .isr.ar edecek· 

• • I -

Şirketin bir tllrlll tenz.UM yapmak lııtellJf'dlli t l sküdnr \ılpurlRnndan 

lkbıl körriid" (Yazısı 4 ü.,cüde) 

----------------------------------
Metaksas mühim 
bir nutuk söyledi 
"Başır.11zı eğerek yaşamaktansa 

başımız yukarıda ötmek kararu~1ızdı r- ,, 
~ ......................... ................. , 

OROMCEK 
HAYDUT! 

Bu yalnız reıimlerden ibaret 

fevkalade heyecanlı romanm 

neırine batladık. i kinci aayfa· 

mıza bakmı2. •• 

Atma, 9 (A.A.) - B. Metak· 
sa&, dün öğleden sonra Selanik" 

ten buraya gelmiş ve bütün Pire 

ve Atina halkı tarafından alkış

lanmıştır. 

B. Mctaksas, Selanikten hare· 
ketinden evvel bir nutuk irad e· 
derek şöyle demiştir: 

''Çok müşkül zam.ınlar geçiri· 
yoruz. Hatta bazı anlarda harp 
fırtınasına sürüklenmemiz tdıli· 
'kesi bile lıaşgöstcrdi. Bizi kurta· 

.( Devapıu 4 ijn,üde 

gelen Bu sabah 

Ekspres bir 
tehlike geçirdi 

Florya civarında 
makinist trenden düştü 

ağır yaralandı 
Bu ıabah gelen semplon eks

presi Florya ile Yeşilköy arasm
daıı geçerken lokomotif makini.ısti
nia aP.r yaralarunaaile neticelenen 
millim bir h&diııe olmU§, tren kı
aa bir müdd~t makinistsiz kalmış
tır. 

Bir muharrimizin yaptığı araş -
tırmalara göre hldiae şµ suretle 
olmuştur: 

Tren bu sabah saat dokuza doğ
ru Flo~·a geçit yeri civarından 

geçmekteyken treni idare eden 
makiniat Mehmet Savaşan, yanm
da bulunan atevçi Osman Fraka, 
lokomotifin yan tarafındaki bir 
pompaya bakmaııını söylemiftir. 

Ateşçi, bu pompadaki işini biti
rip yerine dönUnce makinistin ye
rinc!e olmadığını görmüş ve der -
hal makine başına geçerek, bu 
müddet esnasında kendi kendine 
giden treni Yeşilköye bil.' ltilomet-

(Devamı 4 üncüde) 

Saç levh~ buhranı var 

Bu yüz.den. gem~~eknetetinde 
tamir yapilamıyor 

-:~ ·Muhtemel kazaları önlemek için 

Eski gemileri seferden 
menetmek lazım 

Gemi teknelerinin tamirinde kul -
!anılan saçlar piyasada hiç bulun • 
mamağa bafl&mlftır. Halbuki yaılan 
çok eski olan ıueplerimiz her sene 
liman !en heyetinin muayenesi il~ 

tekneleriiıden tamir edilmekte ve saç 
levhalarından bazılan değl§tirilmekte 

dir. Şlmdl saç levha bulunmadığı için 
bu tamirler kabil olmamakta ve 11 -
nııuı ten heyeti mecburen bu eıkl ge. 
:milerin bu halde seferlerine mUsa -
ade etmemektedir. Fen heyeU eskisi 
&ibi hareket edip tamir görmlyen ge_ 
nuleri seferden menedecek olaa ya. -
kın bir zamanda bütün gemilerin 
muattal kalacağı tahmin edilmekte -
dlr. 

Diğer tar~tan bazı ldmseler elle· 
rinde, bulunan bir kaç parça saç lev. 
hayı da daha fazla fiyatla satabllmek 

için saklamıılardır. Hakikaten tek 
tük bulunabll~n ıaÇ levhalar normal 
tiyatm 6 • 7'- miıline tırlamııtır. 

Son günlerde yalnız ıta'ıyadan ve 
İngilterede,n ııaç levha getirilmesi i
çin teıebbUıler yapıldığı söylenmek -

tedir. Münµale VekAletl de bu mU -
hlm meselenin tahkiki ile mqguldUr. 
Vaziyet bu §ekllde devam ederse, bir 
çok gemileri seferden menetD1ek 
mecbunyeU hasıl olacaktır. 

Tırhan vapuru havuza 
alındı 

Kazazede "Tırhan vapuru nihayet 
dün KaaımP,qa havuzlarmm bir nu. 
maralıama alınmI§tır. Gemi bu
gün fen heyetleri tarafından muaye
ne edllecektlr . 
Tırhan vapurunun uğradığı kaza 

hakkında tahkikat yapmak üzere 
Münakale Vek&.leU tefti§ heyeti relal 
Cemal dün §ehrimize gelml1Ur. Ce • 
mal dUn akıam, Tırhan vapurunun 
ltazaya uğradığı yerde tahklkat yap_ 
mış olan heyet azalarından lstanbul 
\iman Telsi muavini HayretUnle De
nlzyolları iBpekterlerlnden Mtılt&!a -
dan izahat almııtır. 

Saç buhranı yUzUnden Tirhan ft • 

purunun da tamir ediler-lyecetı an • 
!aşılmaktadır. 

- ~Haha t!lm&rladık. Garp tCJt1İedae gldljo'-.ı....,. 
- Gilntillli ruii yazıldın? 
- Hayır, doktor sakin bir yerde ya§&blamı tavsiye ,etu • 

- Mlaır ka.rikatUıil. ~ 
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Yazan: Ü ı t.RO. f ercüme eden: 

Fakat Berlinde taliimin yine bana karşı çapkın
bğı tutmuştu. Bir aktam küstah bir giilümıeyİşle 
süldü ve karşıma benim mahud Baronu çıkardı. 

'Küt>tlnimi 'düşümüşüm! aiyı yalan ııydurmuştum. Uıaklar 
evin altım üstiinl ıttiriyorlardı. 

mek yerken konuştuk, şartlamnı 

söyledim ve lokantadan çıktıktan 
sonra derhal tiyatroya gittik, mu· 
kaveleyi imzaladık. 

Bir haftalık bir hazırlıktan ve 
reklAm devresinden eonra temsil
lere başladım. Her yerde olduğu 

gibi, Berlinde de dünyayı yerin -
den oynatmı~· Beş, on gün i
çinde ismim bütün Almanyada 
meşhur olmu,tu ... 

Baron Allstreder hepi yalnız ti
yatrosu için değil, aynı zamanda 
kendisi için istiyormuş. Bana Ber 
linin en kibar semtinde gayet mQ
ketlef bir apartman tuttu, döşedi, 
dayadı ve geceleri bana misafir 
gelmiye balladı. 
Hayatım tamamiyle baronla 

geçiyordu. Baron çon zengin ve 
c:&nert bir adamdı, Fakat parası 
istisna edil~ benim gibi bir ka· 
dırun ho§una gidecek cazibe ci • 
hetinden o kadar fakirdi ki. 

1 
Ekmek fabrikasına Balıklarımız kapa-
kat'ı lüzum var • 

Vali,Ankaradabu nın ~ elınde kalıyor 
mesele etrafında 

temaslar yapıyor 
1stanbulun ekmek derdini hal

letmek için belediyenin ekmek 
fabrikası açmasından başka çare 
kalmadığı anlaşılmaktadır. 

Esasen belediye de buna kat'i 
karar vermiıtir. Öğrendiğimize 
göre, vali ve belediye reisi LQtfi 
Kırdarın Ankarada mqgul oldu· 
ğu meselelerin en mühimlerinden 
biri de budur. 

Yapılan tahminlere göre bete· 
diyen-in açacağı büyük ekmek 
fabrikası 8 ay sonra iılemeğe 
başlayacaktır. Bir sermayedar da 
dün belediyeye milracaat ederek 
kurulacak fabrikaya ilk partide 
100 lbin Jira tahıiı ederek iştirak 
teklif etmiştir. 

Düşünülen fekle göre, fttmcı· 
lar isterlerse bu şirkete tesisatta· 
rile, fakat ayrıca para vermeden 
iıtirak edeceklerdir. Ancak bu fı
nncılar kurulacak fabrikanın çı· 
karacağı ekmekleri mahallelerde 
satmü auretile fabrikanm tubai 
1eklinde çalışabileceklerdir. 

KUtUphanelerin 
acıkh hali 

Kitap çıkannağa ü§ellİp 
halka "yok!" 
diyorlannıt ! 

Jılaarlf Vek&leU Jdltnpbaneler mO
dUrQ As1Z Berkin, !atanbul Jdltnpba. 
nelerinde yaptJlı teftlfler hakkmd& 
VekAlete b1r rapor 'YermltUr. 

Bu rapora söre. kOtupbanelertD 
plı ve tozlu, kltaplarm ciltab ve ldr
ll oldukları, kOtUpbane memurl&rmm 
tflerlnJ ı.ntm•mfyerek 1f1 WU:ıallllp 
vurdukları, dev&mlWığm b1r itiyat 
haline get1rtld1tf, JdltUplıanelerde dl.. 
atplln ıwnma bir ,.., mevcut olma • 
dJll gfbl oku)'ucu mtaWe gelen hal • 
k& da fena mU&mfle yapııca,aı. ı.te. 
d!klert kitaplar mer.euı o1411fa b&Jde 

tenbelllk yilzllnden halka "yoktur'' 
cevabı verUdtğl. mOdOrlere yapılan 

§lklyeUertn de cetlcells kaldJlı. mO
dUrlere vazlfelerl hatırıalılcJıtı zamu 
bu gibi ,eylere lU.zum olmJyan huau -
satta bile tahaiaat.mlJk, elemanmzlık 
ve kltayetatzllll Dert 111rerek blr ,.., 
yapılanuyacafmı 1dd1a etlikleri bU • 
dlrUmektedlr. 

Jılaarlt Vekill, bQtUn allkad&ı1ara 
bir tamim göndermi§, kOtOpbanelerde 
g«Srtllen bu kabil ;rolnZluk. pı.ıtk, in. 
nzammiık, dev•mmziık ıtbl ballere 
lllraUe Dlhayet verllmellnl ve &Uf 

halde Jı:Qttlpbane mlldtlrleriıılD pd -
deUe muul edDeceklerllıl l:dld1rmlftlr. 

M .f v ki·ı· • dünkü"• aan e __ ımn 
tetkikleri 

lııf&ar1f Vekili lluan .lU YUcel dDD 
'Onlveraltenbı ten fakWtelıl kSmya 
enstıtDBOne stderek meaa!71 tetkik 
etmıı ve derilere slrmlfUr. Vekll, 
öğleden IOm'& Sanyere sttmlt n S.. 
nyerWeriD orta mektep için ham' • 
ladıklan blııayı l'flZD1if n mUftflk 
görmtl§tUr. Bu mektep .&ıOmbdeld 

den aenealnden itibaren açılacaktır. 
Vekilin bugtlD tetkikleri haklunda 
gazetecilerle bir konU§m& ,.apmuı 

muhtemeldir. 

Ne kadar torik çıkaraa çıkam geçen seneden 
yüzde 60 fazla fiyatla derhal müşteri buluyor 

Balkanh tacirlerle İtalyanlar bahk 
alma yarışına giriştiler 

Anııpanm bugtlnkU YUiyetlnden iltilade için memlckeUmizle Ucarl i 
mUn.uebeUerlnt artırmak isteyen Balk&Dlı t&clrlerln buraya akını devanı 
ediyor. Bu sabah tam vakUnde gelen. konvansiyonel treni Yugoslavyadan 
dört tacirden mürekkep bir ' heyet gclmi§Ur. Diğer to.rıı.fta.n balık lhraea 
tımıa çok hararetıenmlıUr. Tutulan bUtUn torik balıkları derhal müşteri 
bulmaktadır. lılal. geçen aeııeden yüzde 20 kadar !azla olduğu halde dün 
toriğin çUU 40 kuruıtan muamele g6rmUştür. 

Fiyatların geçen senelere nlııbetlc yüzde 40 • 60 derecesinde yüksel< ol.. 
muma ve nıa1m en !azla çtktıg1 gtlnlede bUe fiyatın dU§mcmesine bUhaa 
• ttaıyanlarm plyaaaııuzda buldukl&n bUtUn balıklan aatm aırnuı sebep 
olmaktadr. Almanlar, memleketimizden, balık alamııdıklıınndan ltaly:ıdan 
kWUyeUI miktarda balık komervesl lııteml§Ierdlr. 

ltaıyanlarm piyaaamızdakt faallyeUerlDl artırmalarmm başlıca aebebl 
budur. Almanlar, ttaıya fabrikalarında konserve haline geldikten sonra sa
tm &ldıklan balıklarımızı çok be~ler ve ltaıyan tabrlkalaruıa. yenlden 
slparlfler vermiflerd1r. ltaıyanlarm blı kadar bararew aurette alıcı çıkma. 
111 ptyuam.ıal& Gtedenberi muamele yapan bazı Bulgar ve YUD&D tacirleri. 
Din flk&1etlerlne )'Ol &çmJfbr. Bunlar, balık plyaamıda.kt mU,terilertn fid 
deW nkabeU dola)'l8ile mal bulmakta rtıçlUI• uğradıklarını, Itaıya.nlarm 

daha yQbek tly&Uarla if yaparak keDdllerlne Wl mal bırakmadıklarm 

lddfa1a tı.ıJ•mıılardlr. 

Sanayi Birliğinin 
kongreai 

8an&)'I BlrUtt llenellk kongnat 
dOn Ucaret odumd& yapdmqtır. He. 
yet. bQtGe71 kabul ettlkta 80IU'& 

~ iplik n makan fabdkala • 
nam n tuccarlarmm da 1ıılnt Uml • 
ted Frbt lmrmalanm mUftfDı ıG
renk latlkamettea bu hlllU8U dilemL 
19 karar vermltttr. 

Zblclrleme abf TUl79tınde fabl • 
ralarm DOUan yapılmaınuı, Uıtlkln. 

meJd&D Yerllmemat kararl&f tınınu,. 
tır. Yeni idare hereUne tabrtkaUJr • 
lerdeD H&1ll Sezer, Sami Bealer, 1111. 
ld Naili, Kamhl. Huan Ali Te Ab -
du11alı 89Çllmiflerdlr. 

Küçük Sehir 
H ab erleri 

• Galata yolcu .ıan.u lnpatı ta • 
mamJanmıı stbldir. 8alonuD karplm. 
da yapılacak otomobD para ıç1n ya _ 
kmda tıumılkıen bqlanacaktır. 
BUDd&D 80Dl'a yeni ;rolcu lalonu açı • 
lacaktır. 

• tık mektep muallimleri 110D top. 
lantııarmda orta mektep mu&lllmJert 
stbl kendilerine de fazla aaUar için 
Ocret vertlmellnl lltemfflerdir. Jılaa -
ı:U KlldtlrlUIQ vul19tt nk&lete bll
dlnıoektlr. 

• 0tob08C1ller beled11819 mtıraca.. 
at ecleıü yeni sQserslh ~e 
fU mepur hurda araba1arUa her le. 

ferde Ud kllometn ful& ;rol katet -
tlklerlndea blleUenı um yapdmumı 
letemfllmUr. 

• ŞlrkeU H&Jrl1e ıaı.ecsutar u • 
mum! hefeU toplanbm martm do • 
"11sımcu cumart.t aat onda ,apı • 
lacaktır. 

• Kemlekettmlse plan Kolej dD 
mm protuGrtertndell maruf ına. • 
tepik Jloatpon db tlnlvenltede 

Belediye kooperatifi 
tasfiye mi edilecek? 
İlt&lıbul beled119 kooperti!lnln ter 

zlbanem Ue razos tm&l&thanem taall
yeUnl taW elmtfUr. Kapanan terzi -
hanenin terzllt mahkemeye mllr&ca
atıa mull&Telm muctblnce 200 Ura 
aylıpu lstemif ve bacJz yapmak te. 
,ebUIUnde bulunmU§tur. 

Belediye de kooperaWten alacağı 

olan 16 bin llrayı tahlil tçln koopera.. 
We borçlu olan memurların aylıkla
rmd&D tevkltat yapmağa batl&mlftlr. 

Belediye kooperaW yardım 1an • 

dıtı )'&l'lll toplanarak kooperaUtln 
Wah yahut tasfl~ai m81eleleriD1 
g«Srtl§ecekUr. 

''Selçuk! Türklerfnln Bağdada gtri§
lert" mevsulu bir konfer&DI verı:Wtı 

ve barareue allafl&DDllftır. 
* l'8kiDda g11mrtlklen memur a • , 

lmmak lçlıı ytlk.ııek mektep maun • 
14" aıumda blr imtuaaıı ~pllacak • 
tır. 

* Gllmı1lk memurlan yardml bir. 
ligi BeDellk toplantımız yarın l&&t 
11,80 da g1lmrQk bqmlldtlrUISQııde 
yapılacaktır. 

* Yeni Tllrk - Alman muvakkat 
Ucaret anl'tmasmm gUmrUklere teb
Ut edlldill hakkmda dUn bazı gaze. 
telerde verilen haber dofru deltldtr. 
* Alm&Dyadan kWllyeW miktarda 

balık komerveal ile gıda maddeleri 
lltenmekte 1le de bu maddelerin lh -
racı flmdtllk mllmkUn olaım;yacağı 
anlqılmlftır. 

* Bavagazi flyatlanıım 401 met,. 
reden 1000 metre mikA.bma kadar 
yUzde 28 ve binden fazla Arflyab 
için de ytlzde elli tenzil edilmen dU. 
fODWmektedir. 

* Tayyareclllkte ayn bir ihttauı 
tubul olan Ucart nakliyat pUotu Y9-
tl§Urmek Uzere lnglltere ve Fr~ 
ya talebe g&ıdıerllecekUr. Bunlar 
memur olmak evaatmı hala pilot dip. 
lomuı olanlar arumdan aeçUecek • 
Ur. 

H·AYDUD 

8ıuıll'lı'1 yer. VAIUT MA 

Ddğru 
,. 

Deiil mı 
Evveli. halkı 

nun etmeleri 

Bu salıah razetelerdl 
clük: OtomobiJciJer 

mütler, bunU'D için 
zammed=lmesini iı 

Geçen gün, yeni 
tramvay ücretleri 
ken otobüs ücretler~ 
buna müvazi bir mik 
dirilmesi hususunda 
yenin tetkikat yaptıJI 
mıttı. 

Otobüsçülerin 
racaatlan bu tenzil 
ıünü önlemek ve akidl 
mak gibi bir p~ 
yor.. büsbütün 

Çünkü yollarda her 
dan a)'l!'l tonda gı 
feryatlar kopararak, 
çaaı ayrı ayrı salla 
liyea ve aiinlerce 
Jibil bile prmeılea 
lan lıu ecel beıilddi 
ömürlerini çoktan .,: 
ler, maliyetlerini kat 
demitln-dir. ÇopOll 
ri hile tatmadıfı içill 
lardan birinci Yit•le 
ri cörülea ve ikide 1'ir 
vaya tosla,_., beD 
nrlanan lıu komycııd 
lan Ahiplerinin bilel 
istemek için evveli 

tamamlayarak 



ovyetler Mannerhaym 
at.tını y~rabildiler mi?' 

Askeri telefon hatlarını kesmek için Milletler 
Cemiyetindeki 
Sovyet katibi 

FiNLi KIYAFETiNDE SOVYET 
PARAŞÜTÇOLERi iNMiŞ lsviçreden çıkarılıyor 

Ilelslnki, 8 - Sovyet kıtaatı 

Summa mıntakasından Manner
haym haltını yararak kendilerine 
bir geçit açmak için kütle halinde 
son derece bir gayret sarfediyor
lar. 

Bu yeni taarruzda Sovyetler a
zim miktarda harb levazmu kul -
!anmışlardır. Şimdi 24 kilometre 
imtidadında bir cephe üzerinde hü
cum ediyorlar. 

Ruslar on gündenberi devam e
den son derece şiddetli muharebe
lerden ve beş binden afzla ölü 
Yerdikten sonra Vipuri'den 32 ki
lomf:tre kadar uzakta bir noktada 
küçük bir gedik açmağa muvaffak 
olmuşlardır. Küçük Summa köyü 
devamlı bombardımanlar netice -
:!!inde tamamile harab olmuştur. 

Helsinkide tahmin edildiğine 
göre, Summa cephesinde Finlandi
yalıların zayiatı düşman zayiatı
nın ancak yüzde onu nispetinde
dir. 

Finli kıyafetinde Sovyet 
paraşütçüleri 

Stokholm, 8 (A. A.) - Finlan
diya devriye kollan bu sabahtan
bcri Botnia körferlle Rovaniemi 
arasındaki mıntakada dolaşmakta
dır. Bu kollar tayyarelerden para
şütlele atlıyan Sovyet askerlerini 
araştmyorlar. Bu mıntakada 60 
kadar Sovyet askeri infüği tahmin 

ediliyor. Bunlardan mühim bir 
kısmının nerelerde bulunduğu tes. 
bit edilmiştir, 

Sovyet paraşütçüleri kiı.rnilen 
Finlandiya askerlerinin elbiselerini 
giymiş bulunuyorlar ve ellerinde 
askeri telefon hatlarını kesmek i
çin hususi aletler vardır. 

lngi lteranin HeJs inki 
setirı değişti 
Jlc>lsinki, 8 - Üç senedenberi 

!ngiltercnin Finlandiya nezdindcki 
orta elçiliğini yapan Snov vazife
sinden ayrılmaktadır. Yerine İn
gilterenin şimdi Moskova elçiliği 
erkanından biri gelecektir. 

Rus • Japon münasebatı 
ne safhada ? 
Helsinki. 8 - Usisumi gazete

si, general Stern'in uzak şarka. git
miş olduğunu yazmakta ve bu se
yahatin Rusya ile Japonya ara
sındaki rnünasebatm pek o kadar 
i}i olmadığına deliı.let etmekte ol
duğu suretinde tefsir edilmekte 
bulunduğunu ilave eylemektedir. 

Finlandiya için gönüllü 
amele 
Kopenha.g, 8 - Finlandiya için 

gönüllü amele kaydı bürosu kayıt 
muamelesine başhyalı daha iki 
gün olduğu halde 6000 amele mü
racaat etmi~tir, 

Cenevre, 8 ( A. A.) - Milletler 
cemiyeti umumi katibi muavini 
Sokolin. Sovyet Rusyanın millet
ler cemiyetinden ihracı üzerine 
vazifeshıi terketmiş fakat CPnev
redeki ikametgahını muhafaza et
mişti. Cenevre devlet şurası, fe
deral makamatla mutabık kalarak 
bu Sovyet memurunu, ay sonuna 
kadar İsviçre topraklanm terke 
davet eylem.iştir. 

Sovyet hükmeti mali 
kredisini yükseltiyor 
Vaşin~ton, 8 - Kim adındaki 

Sovyet gemisi 5.600.000 altın do
lar kıymetinde hamule ile San
fransiskoya gelmiştir. Bu hamule, 
N evyork bankalarından birine 
gönderilmektedir. 

Nevyork'un banka mahafili, bu 
altının harb malzemesi mübayaası 
yüzünden ciddi surette haleldar 
olmuş olan Sovyet hükumetinin 
kredisini yilkseltmeğe tahsis edi
leceği mütaleasmda bulunmakta -
dır. 

Yeni bir Kanadalı kıta 
İngilterede 

Londra, 8 (A.. A.) - Harbiye 
nezaretinden .bildirildiğine göre, 
KanadalI yeni bir askeri krt'a bu
gün !ngiltere:ve gelmiştir. 

General Veygand 
Mısırda 

Paris Sovyet ticaret 
mümessilliğindeki araştırma 

Yakın Şark Fransız 
ordusu ne kadar? 

Paris. 8 - General Veygandm 
dün resmen Kahireye muvasalatı 
münascıbelile iyi mıı.lfımat almak
ta olan mahafil, sadece Veygand 
ile İngiliz generali arasında bir 
temas temininin mevzubahs oldu
ğunu tasrih etmektedirler. 

Fransanın 
tarafından 

Moskova 
protesto edildi 

hareketi 
Bu mahafil, şarktaki Fransız 

ordusunun Sovyet propagandası -
nm tasvir ettiği gibi muazzam bir 
kuvvet olmadığını ilave etmekte -
dirl~r. Salahiyettar askeri maha
fil, Almanların veya Sovyetlerin 
Balkanlarda veya Kafkasyada 
yapmaları muhtemel taarruza kar
şr koymak için toplanılmış olan 
kuvvetlerden başka bu ordunun 
şarkta Fransız mandası altında 
bulunan mutad işgal kuvvetleri 
miktarına tekabül etmekte oldu -
ğunu beyan etmı•kted1rler. 

Paris. 8 (A. A. ) - Havas: 
Paristeki Sovyet ticaret mümes

silliğinde Fransız polisi tarafından 
yapılan araştırmalar hakkında 

Tas ajansının resmi tebliğini neş
rederken Alman D. N. B. ajansı 
bu mümessilliğin siya.si ma.suniye. 
le mazhar olduğunu iddia eyle
mektedir. 

Sovyet ticaret mümessilliğinin 
Paris merkezinde araştırmalar ya
pıldığı vakıa doğrudur. Fakat bu 
mümessilliğin siyasi masunivetten 
istifade ettiği yalandır. Müddeti 
geçen 31 kanunuevvelde hitam bu
lan ticaret anlaşması mucibince 
Sovyet sefaretinde de çalışan mü
messilliğin üç yüksek memuru şah
san siyasi masuniyetten istifade 
ediyorlardı. Binaenaleyh mezkur 

tarihten itibaren ne mümessillik 
ne de müme.ssilliğin hiçbir ferdi 
mezkür masuniyete mazhar bu -
lunmuyordu. 

Alman ajansının isnatlarına hay. 
ret etmek lazımdır . . Hususiyle ki 
bizzat Almanya Berlindeki Sov
yet ticaret mümessilliğinde vaktile 
müteaddid araştırmalar yapmıştı. 

Moskova proto.sto etti 

Moskova , 8 (A. A. ) - Sov~·et 
ınatbuatı, Sovyet Rusyanın Faris 
elçisi B. Suriçin Paristeki Sovyet 
ticaret bürosunda yapılan araştır
malardan dolavı Fransız hükümeti 
nezdinde prot~stoda bulunduğunu, 
mütalea ilave etmeksizin haber 
vermektedir. 

Gene bu mahafil. şarktaki Fran
sız ordusu mevcudunun Sovyetle -
rin 400.000 ve Almanların 100 bin 
olarak yapmış oldukları tahminin 
orlaSJnda olduğunu ilave etmek -
tedirler. 

GePeral Mısır kıtalarını 
teftiş etti 

Çemberlaynin yeni nutku 
Kahlre, 8 (A. A.) - General 

Veygand, beraberinde orta şark 
İngiliz kıtaıı.lı kumandanı general 
Vavel ve Mısır başvekili Mahir 
paşa ile sair lngiliz ve Mısır rica.
li olduğu halde Kahire yakintndrı
ki motörlü İngiliz ve Mısır kıla
atmı teftiş etmiştir. ' ' Bu btr harp değil, bir Veygand Şerefine yapılan aske
ri gecit rl'smi, havanın güneşli 
olması sayesinde, pek parlak ol
muştur. 1nglliz ve Mısır motörlü 
kıtaları kilometrelerce mesafelere 
kadar yayılmış bulunuyorlardı. 

cinayet, bir haydutluktur f,, 
Londra, 8 - Avam kamarasın

nın bugünkü toplantısında beya
natta bulunan başvekil Çembcr
layn, yüksl'k harb meclisinin pa
zartesi günü Pariste yaptığı top
lantı neticelerinin bundan evvel
ki toplantılardan da mühim oldu
ğunu söylemiştir. 

Finlandiyaya yardım meselesi
ne temas eden başvekil bu mem
lekete munzam yard ımlarda bu
lunmak işinin hall edilmek üzerf' 
olduğunu beyan etmiştir. 

Çernberlayn, Balkan antantı 
paktının yeni bir müddetle temdi
dinin, cenubu şarki Avrupaeında 
emniyeti muhafaza için ellerinden 
geleni yapmak hususunda antant 
devletlerinin azmini gösterdiğini 
kaydeylemi§tir. 

Ba§vekil, Dudgeonun şarkmda 

bir fener ~cmisinin Almanlar ta- Bursada böcek tohumu 
rafından batırılmış olması hadisesi 
mlina.aebetile de .şunları söylemiı:ı- yetiştirenler birliği 
tir: kuruluyor 

Bu kasden yapılmı~ vahşiyane Bursa ticaret odacıında toplanan 
bir harekettir. Bu. bir harb değil- Türkiyedeki böcek tohumu ~·elişti
dir. Bir cinayet, bir haydutluktur. rir.ileri aralarında bir birlik tE'şkil
Bu gibi hareketlerin namuslu in- ne karar vermüılndir. Bu birlik 
sanlarda uyandırdığı nf'fret ve is- ayni zamanda istihsal ve istihlfi -
tikrah, medeniyeti böyle ahl3.ks1z- kin tanzimi için teşckkül etmek 
ca hareketlerden kurtarmak için iizere bulunan koza salış koopera
mücadeleye devnm hususundaki tiflerilc miifüereken ve ticaret ve
azmımizi arttırmaktadır. kalelinin direktifleri dairesinde ça-

Nihayet ba.,'ivekil harb şartlan lışacaktır. Diğer taraftan Bursa i-
hakkında da demiştir k1: çin haynti bir mevzu ve refah va-

Muhasamatm şimdiki safhasın- sıtıı.sı olan bu iııln organize <'ciil
dan memnun olabiliriz. İı:;!ikb:ıli mcsinin büyük ehemmiyeti vardır. 
sükunetle, azimle ve snrs:lmaz bir j 1ııe ai.t formalite ikmal edilmek ü-
itim:ıtla derpi5 ediyoruz. zercdır. 

················································ .............................................. " 

-
Tifüs ve ista n b ul 

Yazan. H. OALKtll~ 

1 S.fıh'"llULDA tifüs belki de asla mühim bir salgın halinde 
de~ril. Fakat mulıakkal' ki, e\hamı ı.algm halindedir. 

Uugün koca şehirıle tifüsten bahsetlilmiyeo ' -e l,;orl,ulnııyan bir 
• yer ) ok. Herkes vchimlcrıınil1 bir lıallledir. Bwıun ı.ebelJi, Jıiı; 

şüphcı.iz, bu ha.stalı~ın elim bir teı.adüfle canımızı ) akan bir kur

ban ' ermiş olmasıdır. · 
lla.ssas ı~tanbul halkı, şimdi tifüs olduğundan ~ok daha kor. 

kuuç far.ıetnıek sinirUliği i~inde bulunuyor. 
\"akıa, gazeteler her !,'iin alınan tedbirleri yazıp durmaktadır

lar. !\leselii. halkın en kesif olduğu nalül \·a~ıtalan temizleniyor: 
ot-0büsler, tramvaylar. 

Fakat, mesela, ı:ıirnendiferlcr, oteller, l•ah\"cler 'e 6inema.lar 
gibi umumi yerler dezenfeksiyon rnccburiyeti:'ldcn uzak mı kala

caklar ? Eğer bu tedbirler esasen ihtiyati tedbirlerse şümuJfü :ra.. 

pılme.sı gerekmez mi? Hos, otobfü.lerin kendilerinden ziyade, !'JU 

kıyafetleri daima ga;ni nwdeni bir halde olmaktan bir türlü kur
tarılmamış olan insanlarınm dezenfekte cdilml'~i icab eder. 

Bize kalırsa sılıhlyemiz ihtiyat tedbirlerini (1aha gcnişletnrnkt~ 
hiçbir ma!ı:r.ıır görmeıııc:-11 ve bilhassa ısta.nbuln saran C\ hamı t(.'§
J.:in etmek için mliml<ünse resmen tebliğ ne~rolunmalıdır fikrinde
yiz. .................................................................................................. 

Almanyada Neler Hazırlanıyor? 
Nazi Şefleri arasında 

noktainazar ihhlafı mı var ? 
A LMANYADA neler hazırla- tin blitün kazançları imkA.nme: 'bir 

nıyor? Bir harb taarruzu hale sokacağını bilince sana)iciler 
mu, bir sulh taarruzu mu? başladıkları işlerin inkişafına ça-

Bunu tayin etmek biraz müşkül! lışmazlar.,, 
Fakat anlaşılması kolay olan şey Diplomasi sahasma gelince, o
Almanyanm dahilinde birtakım rada Finlandiya meselesinden beri 
şeylerin cereyan etmekle bulunu- P..ibentrop'la Göring arasındaki an
şudur. laşma.mazlık pek ziyadele.şmiştir. 

Almanyada Nazi şefleri arasın- Esasen Alman - Sovyet paktı im
da derin anla.Şamamazlıklar bulun- zalanrr imzalanmaz Göring bu iııe 
duğu haberi bize kadar geliyor. muhalefet edenlerin safına geç. 

Deniliyor ki: Göring kendi tarn- mişti. Sovyetlerin A vrupanın ı,i-
fında Rudolf Hes, ~,,.,,,.,,,,,,, ...... M .. ,. ,,., ,, .. :ım~~~ giriştik -
Dr. Friç ve erka- Yazan: lerı mucadela Sov 

ruharbiyenin ek- p .1 y E R ş A K R yet Rusyanm Al-
seriycti olduğu ~~~yaya .yapaca· 
halde Göbels !<'on gı iktısadi yaraı · 
Ribbentrop ' v e """"'"""" .. "'""""""" mı sıfıra indirin-
Gestapo şefi Himler aleyhine bı- ce Göring'in vaziyeti daha kuvvet
çakları kromdan çıkarmış - bu ta.- lendi. Onun arkasında esasen lıli
bir Fransız, İngiliz istihbarat a- tün parti münevverleri ve Alman 
janlarının Berlil.den gönderdikleri sanayicileri bulunmaktadır ve pek 
raporlarda kullandıkları tabirdi.r - muhtemeldir ki yakında Görin g 
bulunuyorlar.,, kendi tarafına efkarı umumiyeniıı 

Sovyetlere karşı kullanılan siya- bir kısmım da alacaktır. HiUcrin 
set Göringi fon Ribentrop'a düş- mua\'inindcn ilhamını alan bir mli
man etmiştir. Muhakkak olan şey cadele Nazi matbuatında kendini 
şudur: Kendini Nazi rejiminin tah- göstermeğc başlamıştır. Bu müca
tma varis gören Göring daha bu- dele Molotof - Ribentrop anlaşma.. 
günden Almanyanm mali, iktısadi, sının gizli esaslarını, noktalarını 
iç ve drş politikasına hB.kim olmak faş etmektedir. İfşa edilen esra-
istiyor. ra göre Almanya·Sovyet Rusyaya 

Bütün bu noktalarda mareşal yalmz Finlandiyayı z::ıptetmek için 
onda dokuz tatmin edilmi§tir. O değil, Norveç ve Danimarkayı ~a 
iktısada ha.kimdir. Fakat heniiz istila etmek için yardım etmege 
mali kuvvetlerin üstüne el ala- söz v~rmiştir. İsveç Alman nüfuz 
mamıştrr. Bu şey onu Rayşbangın mıntakası olarak kalacaktır. Buna 
müdürü olan Dr. Funk'a da düş- mukabil Rusya da Almanyaya İn
man etmektedir. giliz İmparatorluğunu parçalamak 

Halbuki Dr . Funk'u bizzat Gö- işinde yardım etmcği vaadetmiş
ring halketmiştir. Dr. Şaht'm ye- tir. Nazi şefleri arasındaki noklal 
rine onu geçiren kendisidir. Bu nazar farkı ne merkezde bulunur
hareketi yapar ve Alman devlet sa bu~unsun ve ~stcrs~. ~e . Nazi 
bankasının basına onu geçirirken şeflen arasında bır degışikhk ya
kendi bir ada~ını oraya koyduğu- prlmasınr intaç edecek bir derece
nu zannetmiştir. de olsun, hatta isterse Hitler ye-

Halbuki Dr. Funk'un da mali rini Göringe terketsin. Biz bunla
ve hatta iktısadi işler hakkında ra kanmıyalım. Ne olursa olsun 
kendi şahsi fikirleri varmış! Ve üçüncü rayhı idare eden düşünce 
bu fikirler de Göringin fikirlerine ve kuvvet değişmiyceeklir. 
hiç uymuyormuş! .. Bu fikirlerdeki Uyumamalıyız. Bilmeliyiz lti 
mübayenet bilhassa geçen cuma Hitleri iktidar mevkiine yükselten 
günü bütün vuzuhile meydana çık- Alman milletidir ve iki Almanya 
tı. Dr. Funk açıkça Göring'in pJa- yoktur, tek Almanya vardır. Ve 
nma tamamile muarız göründü hiçbir z:ı.man unutmıyalrm ki: 
ve: "İnisyativi masif t:ıkslarla öl- Hitler, Nazizm ve bugünkti Al-
dürmck do!tru değil dedi. Devle- manya bir vahdet üade ederler. 

lzmirde 
Şiddetli yağmurların 

yaptığı tahribat tesbit 
edildi 

h:mir, - İkincikanun ayı zar· 
fında yağan şiddetli yağmurların 

ika ettiği zarar miktarı tesbit e· 
dilmiştir. Bun-a nazaran kış ekin
lerinden Bcrgamada 500, Foçada 
300, Menemenrle 1250, Tirede 
55, Seydiköyünde 180, Torbalıda 
50 hektar vi.ıs'atinr\e cııazi üze· 
rinde bulunan mahsul tamamen 
mahvolmuc;tur. İzmir civ"lrındaki 
sebze bahÇcıerinin zaraıı da bü· 
yüktür. 

Ren sahillerinde 
buz kütleleri 

Am~ti'rclam, 8 - Buz kütleleri 
nehirleri kapamakta devam ediyor. 
Dündenberi sahillPr boyunca mü
him hasa.dar vukubulmuştur. 

Dün gece Ren nehri Alman hu
dudu civnrında mua!:zam buz küt
leleri sürüklemiştir. Bu kütleler 
denize doğru mütemadiyen sürat -
lr>ri nrtnrak ilerlemeğe devam ey
lemiştir. 

Nehir boyunda otumn halk, buz 
kütlelerinin çatırtılarından sa baha 
kadar uvuyamamı§tır. Birçok nok
talarda vapurlar buzların tazyikı 

---o- ~ltınna parcnlanmışlardır. 

füra lsllhlrtkl ııon on sene lc;lnl.l P. Mü!-le nehri ü1.!'rindc 750 met-
biç bir yıl 3 mllyon litreyi bıılmaılııtJ ı re boyundıı buz kütleleri saattE.' 
halde son altı ay zarfında :!,5 milyon 15 kilometreyi bulan süratle deni-
litreyi geçmiştir. ze doğru akıp gitmektedir. 



izmir, Amasya Muğla ve Kastamorruda 

Rı uhtelif yer sar-
Evladını görmek 
istiyen bir baba 

Bu sabah gelen ekspr 

sıntıları oldu 
1..: astamonu orta mektebinin 

temelleri çatladı 

, 

Muğla, 8 (A.A.) - Bu sabah 
~.30 da Muğlada hafif bir ze1ze1e 
olmuştur. Hasar yoktur. 

Kastamonuda ıkı zelzele 
General Did 

Zelzele sahasında 
yapılan barakaları 

gezdi 

Karısı, kaynanası ve 
kayinbiraderi tarafın· 

dan dayakla karşılandı 
Dün EyUbdc gaı ib bir hadise 

olmuş, evladını görmek istiyen bir 
baba karısı, kaympederi ve kaym
lıiraderi tarafından yaralanmıştır. 

Silleymaniye mensucat fabrika-
sında memur olan ~Iünir Işık. E
yübde J<ızrlmescitte oturan karısı 

Cavideyle iki aydanberi ge<:imsiz
lik yüzünden ayrı yaşamaktadır. 
A~Tılmak için mahkemeye müra -
caal etmislerdir. Birinin Rdı Mü
nevver olan iki de <:ocuklan bu
lımmaktadır. 

bir tehlike ge~irdi 
(Baş tarafı 1 incide) 

re mesa(edeki makas başında dur· 
durmuştur. Ateşçinin ııompa ile 
meşgul olduğu bir sİrada makinis-
tin lreııdcn düşerek ortadan kay
bolduğu anlaşılmış ve za\•allı n ~ 

d:ım, Flor.ra geçit yeri civarında 
başından ve be>linden ağır yaralı 

bir halde bulunmuştur. 

ben dC' bilmiyorum. ~Iakinist. 
Florya ile Yeşilköy arasında bana 
makinenin yan taı afında \"azife 
verdi- Yanından a:nıldığım zaman 
halinde hiçbir gayritnbiilik yoktu. 
Biraz sonra döndüğ·üm zaman hay
ret ve heyecan içinde kaldım. 
Çünkü birkaç dakika evvel sapa· 
sağlam bıraktığım makinist yerin
de mevcut değildi. 

Derhal can kurtaran otomobili Arkadaşımı aramadan en·el ma-
çağrılarak bir hayli kan kaybet- kineyi idare etmek laznndı. Makas 
miş olan yaralı makinist Gurabn ba~ında makineyi durduruııcn ~ 
hastanesine kaldırılmıştır. Tedavi ' kinisti. diğer 'tren memurlarile 
altına alınnn yarah baygın bir 1 birlikte aramağa koyulduk. Evve -
halde olduğundan henüz ifadesi 1 la bulamadık. Niha:ı.·0t Floryada 
alınamamıştır. Bu hadise dolayıı:ı.i- gl'çit yerinde bulduk. Baygın bir 

'd~ halde olduğundan ~Jııı. h. 
olduğunu henüz ögren 'Ull 

:Makineden düş~rc.k ~ lir 
müddet başıboş gıtın 0 olan makinist. devlet 
idaresinin birinci s.W~şdlf 
rindendir. 42 yaşların 
Şimdive kadar ,.~ 

vapmakİa tanınmış, v ~ 
lir bir iıı<:idir. Yaln~ 
bazı arkadaşların:ı ~ tit 
rardrğından bahsetrnı.ş iJI 

· eıı hakkuk ederse h~dıS ~ 
zadan ibaret olduıiUJlıı.0. bilir. Şimdilik mahh'f 
rak malum drğildir· 
de\•am ediliyor. 

Kastamonu, 8 (A.A.) - Ka:;
tamonuda 4 Şubat Pazar günü 
saat 20,20 de ve 20,32 de orta 
şiddette iki yer sarsrntrsı hissedit· 
diği bildirilmişti. Bu hareketiarz
dan sonra kız orta mektebinin 
temellerinde ve bazı kısımlarında 
mühim çatlaklrklar husule geldi
ği görülmiiştür. Yapılan fenni 
keşiflerden sonra mektepte tedri· 
satm devamı tehlikeli görülerek 
derhal tahliyesine karar verilmiş
tir. Bu mektebin talebeleri mu -
vakkaten liseye yerleştirilmiş ve 
çifte teerisat usuliyle derslere de
vama baslanmrştır. 

Samsun, - Felaket sahalarını 
gezme:<te olan İngiliz yardım ko
mitesinin mümessili general Did 
dün akşam şehrimize gelmiştir. 
Bu sabah valiyi makamında ziya· 
retten sonra belediye, parti ve 
halkevini, kııılayı ziyaret eyle· 
mis par tide A tatürk'e ait tarihi 
daireyi ve Gazikütüphanesini 
gezmiştir. 

Münir <'ocuklarım özlemiR. bun
ları görebilmek maksadil<:' dün E
yübe giderek karısmm evi önün
den ge<:miştir. Bu ııtrada ki.içtik 
~lüne\'vflr sokakta o\'namaktadır. 
).lünir Münevveri görünce iştiyak
la yanına yakla!!mış ve scvmeğe 
başlamıştır. Fakat bu vaziyeti ev
den gören karısı. kayınnederi. ve 
kaymbiraderi derhal soka~a <:ıka
rak üzerine atılm!fılar ve adamca-

!o Yrışilkö,·e kadar Avrupa treni- ----------

Dığer zeJzeJeJer 
lzmir, 8 (A.A.) - Evvelki ge

ce saat 2,15 de hafif 3,45 de biraz 
şiddetli olmak üzere şehrimizde 
iki zelzele kaydedilmiştir. Bu sa· 
hah da saat 5 de bir yersarsıntısı 

daha olmuştur. 
Dün Dikilide de bir zelzele 

hisse..:!ilmi~tir. 
Am..,sya, S (A . .l,.) - Dün şeh· 

rimizdc saat altıyı üç geçe çok 
şiddetli bir zelzele olmuştur. ha
sarat yoktur. 

Kaliforniyada da 
zelzele oldu 

Saııfra.n isko, !t (,\, A.) - Kn.
lüomiya'da yeniden zelzele ol
muştur. Zelzele büyük bir panik 
f:lvl!d etmişse de hiçbir hasnra se- / 
l1cb olmamıştır. 

'iadiselerin 
~ef siri 

(Baş tarafı 1 incide) 
na vazife tabii ol-ırak Balkan 
ılcl'letlerinc dü!}üyor. lşic Ilelgrad 
konfernnsmda anUuıt dahilinde ti
caret nıübıı.ı!elelcrini arttırarak 

Balkan tlC\·lcUcri ara':iındaki eko
nomik ııağlan miikemmcl f?lr hale 
~etlrmek kararı llalk:ın de \ lctlcıi· 
"" düşen bu mıişterck 'azifeden 
tıkmı5hr. 

Ilallmnlan kf'nclilerinc Jmynt 
... :ıha!Oı yaparak bir müstemlclce 
haliııe diisUmıck btiycıı luı.rici ilı-

1 iraslar karşısmdn. l egiinc knrtu. 
ıus ç:ı.rcsi, Bulr;nrlar da iliıJıil oldu
ğu lıalıle ,.,nJhte bütün Balkanlı 

mllletlerlıı el clo 'ererek her şey. 
den en el kendi ibtiyu.çlarmı tat· 
mln vo temin etmeleridir. 

HASAX KUHÇAYI 

Şikayetler, temenniler: ____ ..._._ ................. 
Bir mahalle halkı 
Sokaklarına Arnavut 

kaldırımı istiyor 
Orta.Jdiy Taşmerdiven mahallesi 

halkından aldıg-rmız bir mektupta 
denlllyor ki: 

" - Mahallemizin Karabaş sokağı 

senclcrdenberi bakımsız ve gcçilemL 
yecck derecede bozuk bir bıı.ld<.'<llr. 

üç senedir Beşiktaş kaymakamlığuırı 
Halk Partisine, Parti Reisliğine, 

lı:ılk mUmcasillerindcn, belediye reis 
muavtnıno muhtelif mUrncatıar yap
tık. Hiç birisinden mli..cıbct bir netice 
:ılıı.ma.dık. ŞikJtyctıerimizo aldıran j 
olma.dl. lcabmda §ehrin iman için 
milyonlar sarfeden allikadarlrırm 10 
metrelik bir amavut knldırnnınm 

tamlrtnl daha fazın geciktirmelerini 
loğru bu!."Iluyonız. 

my:mcUI valimiz Lütfi Kırdardan 

hu ıtkAyctimizi nn7.an dikkate al -
nmsmı dileriz." 

ı ğızı adamakıllı döğerek yUzilnden 
Samsun vilayeti dahilinde zel- de yaralarnıf:lardır. fş ıwlise ak -

zele tahribatı ile felaketzedelerin selmiş. Cavide," babası Etem ve 
ziyaretleri hakkında çok yakın C:wiclenin C'rkek kardeşi yakalan
aliika gösteren general, dolaştığı mıştır. 

ni ateşçi idare elmiş ve orada ih-· 

tiyat makinist Ali Çekn'e makine 
t~slim edilerek trenin on beş daki
kadan faıla vakit kaybetmeden 
Sirkeciye gitmesi temin olun.muş.. 

tur. 
Bir t.ıraflan zabıta. diğer taraf

tan devlrt demiryolları A vnıpa 
h:ıttı müdürlüğü işe el koyarak 
tahkikata girismi.oılerdir. 1lk iş ola
rak sorgusu yapılan ateşçi 0-;man 
'JUnları söv lem.iştir: 
"- Hadisenin nasıl olduğunu 

zelzele mıntakalarında hükume • ------------------------------
tin ve Kızılayın yaptığı yardım 
İ§lerinin son derece iyi olduğunu 
görmekle çok mütehassis olduğu
nu ve Türk Milletine lngiliz 
Milletinin sempatilerini söylemiş· 
tir. 

Japon Diyet Mecli
sinin müzakereleri 

Amerika siyasi mahfelinde 
Erbaa, - Dont İngiliz generali 1 

yanm:la Taymis muhabiri, tercü· 
manı olduğu halde Tokeıt valisi ] 
ile birlikte dün Tokattan şehrimi-

ze gelmişler ve merasimle karşr •• k " ti k 1 d 
!anmışlardır. General öğle yeme· SU une e arşı an 1 
ğini partide yedikten sonra mai· 1 

yetindeki zevatla buralarda ya- ı \.a ... iJıgt.oıı, 9 (A .. '\,) Japon Dlyct 
pılmış olan barakaları gezmiş, ınecli:ıinln nıUzakereleri ile 9 devlet 
akşama doğru Ladiğe gitmek ü • muahedesinin Japonya tarafından tek 
zere şehrimizden hareket etmiş· ta.raflı olarak feshi ihtimalleri bak • 
lerdir. kında Arltıının beyanatı, siyasi mah. 

Harp başındanberi 

Müttefikler ne 
kadar qemi 
kaybetti? 

Alman başlrumandanlı
ğının tebliği tekzip 

ediliyor 

tellerde bUyUk bir stikiınetıc ktırş1 -
lanm~tır. 

Aynr mn.hfcllerdı: hl'ı.kim olan ka -
naatc. görl!, bazı Japon mebuslarının 
ayları s<falerile tehd!Ueri Amerika 

j hUkiımetinin l.'zak Şark meselesine 
knr.§t tarzı lmrekctinde bir değişik • 
ilk husule ı;cUremiyecektir. Bu mesc. 
le hnkkınJaki Amerikan nokta! nn7.a
rı Japon hUkümetine tevdi edilmiş o
lan 31- 12- 1938 tarihli notada izah 
cdilm~tir. Notada. dokuz devlet mu. 
aht'desile Çindc Amcrikaya verilen 
hakların muhafaza edildiği ve Va _ 

şington hilkOmetinln bu hakların Ja
ponyanm tek taraflı bir hıı.reketııe 

ih\Aline kar~x müsamaha göstermi -
veı·eceg;. kaydedilmekte ld!. Amerika. 
nın vıızlyetlnde hlr değl§lkllk husule 

, gelmediği bUtun mııhfel!Prcle söylen _ 
mektedir. 

Japonya ile nUedilen HH ı tııribli 

ticaret muabedcslnln feshi neticesin
de Amerika htikOmetinln temin etti· 
ği menfaatler bu hükumete \'aziyeti 
enınlyeUe derpiş etmek lmkA.nını ver. 
mektedfr. 

.Rcııml mahfellcrdc Diyet meclisinin 
mllzakerclerl pek az tefsir edilmekte 
\"C bu işin her şeyden l!vvul Japonyıı_ 

nın dahili siyasetilo al~kadar bir me
sele olduğu söylenmektedir. 

Londra, 8 - Harbin iianqıdan 
beri müttefiklerin ve bitarafların 
ceınan 1.493.431 tonilatoluk 409 
vapuru K anunusani sonuna ka
dar kaybetmiş olduklarına dair 
Alman başkumandanlığının teb · 
liğine sa!ahiyyettar İngiliz maka· 

Sovqet-f in harbi 

matı bugün cevap vermektedir. 
Röyter ajansının salahiyettar 

mahafilden öğrendiğine göre tn· 
giliz ticareti bahriyesi harbin ba· 
şrndan 4 Şubat gece yarısına ka· 
dar ceman 505 tonilatoluk 143 
vapur ve Fransız ticareti bahri· 
yesi de ceman 76.689 tonilatoluk 
14 vapur kaybetmiştir. 

Bitaraf memleketlerin ticareti 
ba.lıriyeı:;i 342.357 tonilatoluk 
117 vapur kaybetmiştir. Binae· 
naleyh batan vapurların adedi 
274 ve tonilatolan da 925.044 
1e1ür. 

Yugoslavya 

(Baş tarafı 1 incide) 1 BİR İSV1<;Ç i1'1<'AİYE MÜFRl<~ZE. 
ancak birkaç dakika kalabildikten 8t 1''fXLA1''1>İY AYA GlTJ't 
sonra geri püskürtülmlişlerdir. Stokholm, 9 (A. A..) - Son sis-

tem malzemeyle mücehhez bir ts.. 
Jt'iN TEBLtGl veç itfaiye müfrezesi Sovyet bom-

llelsinki. 9 (.\. .\.) - Resmi 
tebliğ: 

Kareli be rzahmd.a Summa mm
takasm<laki tazyik ı;iddetini kay
belmiştir, İki hücum tardedilmiş 
ve dört Rus tankı tahrib olun.muş
tur. 6 ve 7 şubat tarihindeki taar
ruza topçu kuvvetleri, tanklar ve 
tay) arelerle birçok Rus fırkalan 
iştirak etmiştir. 

Sovyetlcrin zayiatı, bin kişi ka
dar tahmin edilmektedir. 

Ladoga gölünün şimali şarkiain
dc Finlıindiya kıtaatı, bütun taa.r. 
ruzlarr tardetmişlerdir. Bu kıtaat 
Kuhmo istikametinde mevzilerini 
ıslah etmişler ve Suomusalmi'de 

bardımanları dolayısile çıkan yan
gınları söndürme işlerinde kulla -
rulmak üzere Finlil.ndiyaya gltmi§
tir. P<'k yakında başka müfreze. 
ler de scvkedilecektir. 

Fl:\'Lı.\....VDtl" A İS\'J<;~TE?'ııı" 
MUALLİM İSTEDİ 

Helsinkl, 9 (A. A.) - Muallim
lerin silah altına alınmaları dola
yısile Fin!D.ndiya, İsveç \'C Nor-veç
ten 100 bin talebeyi okutabilecek 
miktarda muallim gönderilmesini 
islemişlil'. 

BİR um GÜ:SÜf,LU ORDUSU 
Iı'fNLANDİYAYA Gtrrt 

Macaristana bir ademi bir müfrezeyi püskürterek mühim 

f,ondro., - Paristen a1ınan bir 
habere göre, Fransada teşekkül 
etmiş olan Leh ordusundan bir 
kısım asker gönüllü olarak .l<'inlan
diyaya hareket etmiştir. tecavüz paktı teklif 

edecek 
Belgrad, 8 (A.A.) - Budapeır 

teden verilen haberlere göre, 
Yugoslavya hükumeti, Balkan 
antantına dahil diğer hükfunet • 
lcrle muta:bık olarak, Macar hüku 
metine, ademi tecavüz ve ekalli

yetlerin himayesi hakkında mün· 
fer~d bir anlaşma yapmak tekli· 
finde bulunacaktır. 

1 miktarda malzeme elde etmişler -
dir. 

7 ~ubat tarihinde Finlandiya 
tayyareleri, birçok Sovyet kolları
m ve otomobil depolarını bombar
dunan etmişlerdir. 

Sovyetlcrin avcı tayyareleri, 
Finlandiya kıta.atma karşı mitral
yöz ateşi açmı~lar ve memleket 
dahilinde birçok kasabaları bom • 
bardnnan etmişlerdir. . 

Eksperler, La.doga gölünün şi
mali şarkisinde ve Kunıbo mrnta-

Hareket etmiş bulunan gönüllü
lerin sayısı gizli tutulmaktadır. 

Bliyiik bir kısmı A.merikadan ge
len Lehlilerdcn ibaret olan bu 
gönüllüler, bilha..s.sa teknik harb 
işlerinde ihtisas sahibidirler. 
Diğer taraftan Leh hariciye na

zın Zaleski de, başvekil Çember • 
layn, lord Halüak.s ve diğer hüku
met erkanile milzakerelerde bu -
lunmak üzere, Paristen Londraya 
gelmiştir. 

... KAlı~~~oA SANCAK ~ınemasııııııı~~mr • kasmda vaziyetin memnuniyete 
')ayan olduğunu kaydetmektedir -
!er. Sovyet kıtaatı, tedrici surette 

(Fin - So\·yet harbine dair daha 
evvel gelen lıaberler 3 neli sayfa .. 
dadır.) 

-1- PASTIRMACIYAN ve. Sürekası; 1 . r.~·i<~H.RAMAtr KöPEi< i 
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erimektedir. İyi malumat alnı.ak -
ta olan mahafil, cepheden pek u-
zak olan Sorta - Valla - Ulaborg 
demiryolu üzerinde kain Kajani -
de Rus krt.a.atmın mevcut olduğu 
haberini tekzib etmektedirler. Bu 
haberin bu noktanın Sovyet tay -
yareleri tarafından bombardıman 

e iilmesi ilzerine ortaya çıkmış ol
duğu tahmin edilmektedir. 

Bir kadın denize düştü 
Yedi kulede oturan Krrklarelilt 

Hadiye, d!in Valde hanı iskelesinden 
denize düşmüş, kurtarılmıştır. 

KÖMORDEN ZEfilRLEND1LER 
Ye§llköyde Bahar!stan aıoıratmda 

bahçıvan Ahmedfn kansı Naciye ve 
kızları mangal kömüründen zehlrl«m
ml!Jler ve hastaneye kııl<lınlmrşlıır _ 
nır. 

Şirketihavriye terı 
ıata razı olmuyor 

1 
1 tan.bul Mıntaka Liınan Reisliği 

:MUnaknlc \'ekll.letinden ı;elen tczke -
re Uzerlnc Üsküdar, Beykoz \'C el _ 
vıırr halkının Şirketi Hayriye bilet 

ı ücretleri hakkında yaptıkları şikAye_ 
ti tetkllce başlamıştır. Şirketi Hayri. 
ye idaresi bu husustn kendisinden 
sorulan suallere dtin uzun b!r yazı !le 

ce\'ap vermiştir. Şirket bu cevabında 
alll.kadarlarca yerinde görUlmiyen 
bazı noktalardan bııhsetmektl' vr. ne-
tice itibarile de halkın mebu3:ar \ :ısr. 
tasUe Münakale VeklUetine yaptıg-ı 

şikftycUcrc karııılık bugün için bilet 
Ucrellerini <l<'ğiştiremiyeceg-tnl hlldlr. 
mekledir. 

Şırketln bilet ücretlerini inı.Jirmes! 

beklenirken bu şekilde cevap v.ırme
si U7.erine Liman Reisliği de kendi 
mUtalAasını hrızırlamn~a başlamış -
tır. Bu mlltaırı.anın şu §ekllde olacağı 
anlaşılmaktadır. 

1 - Şirketi Hayriye Köprü _ Us. 
küdar ve Uski.ldar - Beşıktaş Ucr~t
lerinln paho.lılığmı kabul etmekte fa. 
kat aynı Ucretlc Vanlköytine kadar 
gitmek kabil olduğ'unu ilen sürmek
tedir. !lk na.zarda haktı görülen bu 
itiraz işin içyUzü incelenirse tama -
men 11-.J.isine 9lacıt-ktır'I Çüakıi UskU _ 
dardan ııonrıı Vaniki>yüne kadar o _ 
lan iskelelerin s;ok az yolcusu var _ 
dır. 'Ve güntin her saatinde en çok 
nakliyat I<öpri.l - Usküı.Jar _ Beşiktaş 
arasında. yapılmaktadır. Bu suretle 
)'ukarı iııkelelerden gidip gelen bir • 
kaç yolcu normal ücretle gidip ge _ 
Urkı:ıı di.!ter taructa Ü:ıküdarlıı. Beşik 
taş v~ üı;kUda.rht köpr\l arasında 

binleı·ce kişl fazla para ödemeğe 

mecbur olmalıtadır. Beş dakikalık bir 
yol olmıyan Üsküdar _ Beşiktaş ara
sındaki ikinci mevki blletler bile 10 
kuruştan !a7.ladır. Bu vaziyet her za. 
man şehre inme~" mecbur olan fakir 

Csklidar hıılkını müşl<~nı 
sokmaktadır. Sandallar 
Be~ikta, nru!lında vııP0\_, 
den ucııza adam taşııııs ı-

2 - Şlr ket, tl'ıını'·aizılı 
etmek için köprüden J3t tiJ 
~ott ucuz bir tarife tst 

U tilf• olduğunu iled .sllrm ş ~ 
lsllfçi bu noktayı da )e 

mektcdir. ~\i.nkü ŞirJ<ell~ 
faali için ya.plığı bir t# 
dı n diğer sahıllrrl.ı. ~ 
iki misli fazla para a ~ 
le hakkı yoklu!". .ı) ~ 
Köp,·u _ Bebek arasr lıil il 
mal surette a.rtırnıgSI 
Hayriycye mUsnaC:c ve uJ" 
l<at mukabıllnde (ıslı pli 
fakir halkının dilekleri 
~etırilerek Osktidar tS 
mal ;;ıekılde ııcuzlatıl 
mclcteJir Nilıavct kÖP . . ı 

kı:ıcıar olan sahıl )ls.11<1 

ıla. seyahat edebilirler. 
c.lar ve cıvaıı halkının 
çln vapurdan başkıı ,. 

3 - Sırket halka 
çok kola;lık'ardan bllll 

!Jık tenzilatlı kartlar · 
MlrmüştUr. Fakat bU ıı 
Ufa.de eden hali< umuffl1 

re pek azdır. 

Her giin !stanbula ~ 
fakir Bo~az halkı Uç 
parasını birden verecelı 

. ' ğ!Jdır. Esasen şehrın ,'J 
ye ihtiyacını karşıla.>'ıı.c ~ 
nln yalnız bir ktsı!ll il~ 
mumun menfaatini dll~ 
der. lJll 

İşte Ltman Reisliği rJP1 
Zt>rindeki nokta! nıı.ı~e 
dileklerini MUnakııl~ 
gUnlerde bildirecektir· 

Metaksasın 
(Baş tarafı 1 incide) 

ran ve bizim harbe sürüklenmemi 
ze mani olan amil, başımızı eğe
rek yaşamaktansa başımız yuka· 

rıda ölmek için vermiş olduğu

ğumuz karardır. Sonuna kadar 
harbe mani olacağımızı söylemi· 

yorum. Harbe mani olmağı ar.zu 

ediyorum ve bunun için olanca 
gayretimi sarfedeceğim. Benim 

söyliyebileceğim şudur: Harbe 
sürüklenmenin önüne geçsek da· 

hi herhalde işin içinden herkes· 

ten hürmet ve riayet bekliyebite· 
cek insanlar gibi çıkacağız. Bet· 
graddaki mesaimiz, muvaffakı· 

yetle neticelenmi§tir. Bu muvaf-

Bu sene yoğurt 
bol olacak 

Bu sabah T rakyadan 
mühim miktarda 
yoğurt geldi 

Geçenlerde hüküm süren §lddeUi 
soğuklar yüzünden Trakyadan yo -
ğurt müvaredatı azalmış ve peraken. 
de fiyatlar 40 kuruşa kadar yüksel -
nıiştır. 

Fakat soğukların şiddetini ı,aybet.. 
rucsl sUratıc vaziyeti değiştirmiştir. 

Bugünkü konvansiyonel trenlle 
şehrimize yenl sezon başmdanberi 

görUlmeınJ~ miktarda Silivri yogurdu 
geUrlld!ğinden fiyatların dU,mesi bek 
lenlyor. Bu sene yoğurt boldur. İBtih
salAtın 400.000 tenekf'yi bulacağı u ~ 
ml~tı. 

Jj~ 
fakıyet, orada toPtlefl 

bütün Balkan deV~e tıif 
si11erinc aittir. Ilı) ıııl 
mücadele etmek iste ıı 
kimseye fenalık ettıleııı'" 
değiliz. Bilakis kaP' tJe' 
dahil olmayan d~v~e i 
havzası devletlerın .~ 

·r • 
duruyoruz. Sıkı b~ 
tehit olduğumuz .. #' 
tınası ihtimalini ~,. 
1undurmağa ve sı.ı _.cıl 

.k M'. 
etmeğe azmettı · Oİ 

her zaman mevcı.ı.,.)"ı 
milli istiklalimize rı-' 

• • • v de ka! 
sını ıstemege 

italyan bd 
elçisı bu 5 

dön~ 
Bir hafta kada.t' e 

temas etmek uzeto~J 
ttaıyanm A.nkfıl'8 b -,J 
Peppo Ottavyo bil f'.J. 
ek.spreslle şehrlın!S8 ef',;/ 
garında konsoıosıııl' ıı' 
kolonisine meı:ı.SUP oıJftJf• 
raimdan karşd&Jl~ 

Pek yorgun gö .,, 
kcnd!sile görüşen ~ 
yecek bir şey oıııı 
ıııekle lkU!a etıtılf~ 

Elçln!n defittır'11 
alar henllı! te•)~d :ıı•,ıı' 

M. dö Peppo ı:ıu 
gidecektir. 
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ldi eriıniz henüz dol mutlu ki, ais birdenbire 

!e tekrar kendim izi gilneıli bir · denizin 
'laerinde bulduk. Deniz çıplakb. 

&lr '!ı..:~\'Vül şayanı hayret· 1 metimfade . sisten ~ı~tı~ıru gördü · 
~ evveı gilneşli bir de- • ğüıne yeının edebılırdırn. Hemen 

? ÜJJeri.nde koşup duru· Kurt Larsene baktım. O anda sise 
~ 'Pemizde masmavi bir iyice gömülmüş bulu~uyorduk. 
~ (l. dal~e ufka ka· Başını salladı· Onu o da görmüş
'- bir deniz vardı. Du· tü. 
~it.et kusan bir vapur çıl· Macedonia Kurt ~i~ ma -
~Sürat 'Ve tehevvUrıe t17.eri· nevrasmı tahmin etmiş, l~ın ~nu 
~u. Halbuki şimdi, karşılamakta bir lahza gecikmış • 

tili-.; llçrayışıa güneş orta· ti. Bizim onlar tarafından görül • 
1 ~ ~ökyüzü kaybolmuş, memiş olduğumuza §üphe >·oktu. 

erinıizin tepesi bile Kurt Larsen: 
bet ~u. Elbiselerimi· - Bunu uzun müddet idame 
n,::,~ 8açlarmuzın her ettiremez, dedi. Gidip kalan san • 
.~~imdi kristal hab- dallarını toplamak me.cburiyetin· 

lııı.-~ obnuttu. Çarmıh· de Mister Van Veyden dümene 
~.'CICJaki rutubetle Sirsıklam birini yollayın v~ şimdilik bu yo

er, Kü.verteye iplerden su lu muhafaza edin. Vardiyaları da 
~ ~anuştı. Serenlerin hazırlasanız iyi olur .. Bu gece yo-

'11 UZUn bir bat ha· lumuza devam edeceğiz. 
· ~an toplanmış ve Sonra ilave etti: 

satlantşınrla bunlar _ Beş qakika kadar Maoo:lo-
laneıen gibi güverteye niada olup kardeşimin savurduğu 
~~tı. Havanın küfürleri d~e~ebilmek için beş 

d:ıı.:...cu hır hali vardı· yüz dolar verırdim!. ·w· 
'-~ )'ararken çıkar Dilmene başkası geçtıgt vakıl 
Ga..:~ ifa tabakasına çarpa- tekrar bana hitap etti: . . 
";~ _nasıı fırlatdıyorsa - Mister Van Veyden, şımdı 
~~~erinin de ayni §ekil· bu yeni gelenleri ağırla~ıyız. 
Olu~ırla~dığını hlssedeı Avcılara bol viski . v~rin· Bır k~ç 
h.ı Dımağ, etrafımızı şişe de tayfalara gıtsın. Ba?~ .~1-

0ld lalaJc tülün dışında bir rerim ki yarın onlarpı hepsı olum 
,,,,_ • ...._.'1. ~ kabul etmek iste· Larsene hizmet ettikler~ aynı te • 

~ Ya, k!inat bundan halilkle Kurt Larsene hızmet ede· 
ij ~hududu o kadar ceklerdir. 
ibxıeJc ellerini uzatarak Ona sordum: 
'~ f~lamak ıztırarı- _ Ya Veyn Raytm yaptığı gi-
~ ır....:_· ... Bilinen öbür şeyle- bi kaçarlarsa?.. . 

s~A~lann arkasın· Kurna.1.Ca güldü: . . 
bir~. Onlar bir _ Bizim avcılar ıstemedikçe 

\'a_' • r1iYanın hatırasından bunu yapamazlar. Yeni avcıların 
,Ol\~ vuracakları her deri başına onl~ · 
~ hrip, adeta meşum bir ra bir dolar venneği vaadettım 
S BtQsıere baktı~mı Bugilnkil gayretlerinin yansı da 

Old~ da aYnı hissin zıebu- bundandı. Benim avcılanm var · 
. b:ıı...antadu:n. Sonra Kurd ken onlar kaçamaz. Şimdi si.z ~~ 
bit~ Onda böyle de- taraftaki hastanenize gitsenız ıyı 
~ Yoktu- Onun bQ - olur. Her halde şimdi sizi bekleyen 
dtia...... ~ baıe sapianmııtı. koca bir koğuş olmalı. 
~~· Ghostun her İ· • • • 

e l'Çen dakikalan he- KISIM XXVI 

....._ ~: ~uldQ. Yavaş bir Kurt Larsen viskiyi tevzi işini 
• il~ benden aldı ve ben baş kasarada 

\>e rtiıglr ~~en baş tarafa yeni yaralılarla meşgul olurken 
}'a haztr lStikaınetinde ala - şişeler arka ar•-1 ya gelmeğe baş -

·~e l'elklan, ~~i. Ondan ev !adı. Ben gece klüplerinde soda 
~:_nu:ennın alt köşele- ile viski içildiğini gönnüştüm a • 
~~ iskotatara adarn ma böyle, bu ada.mlann içtiği 
1 t t!Qi • tıkırdamaması- gibi şişeler ve itrikler havaya di · 
~ Clııiacbnn. liıç patırdı çıkma· kilerek iri!diğini hiç görmemiştim 

t RA.. ltlı? )' 
r-r h (Devamı var) 

~ a!a~~rlandıktan sonra 
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- 125 - Yazan: L. IJuıch 
3~ yılını nııışıler arasmdıı artırmış bır Alman ~yyabJ 

Ormana girmeği giindüze bırakarak, Cavadi ~e 
en yüksek bir ağaca uyumak üzere brmanmaga 

batladık ... 

Bu tehlilceden şimdilik kurtul - 1 nediyors~ ! Ağ~ç dall~n üstünde 
muş olduğumuza memnun olarak tünemey~ ben ~ılrnem.. . 
ortalık tamamiyle kararmadan Cavadi benım bu alayımı hiç 
Cavadinin söylediği küçük nehir anlamamazlıktan geldi. Dehşetle: 
boyuna kadar geldik. - Nasıl? Ağaca çıkmak iste -

Böyle derin arazi içinde su, da· miyor musun sahih? dedi. 
ima bir nevi projektör vazifesi - Ağaca çıkmak istemiyor de
görür. Su en ufak ziya büzmeleri· ğiliml Değilim ~· bütün g~ 
ni aksettirdiği için daima etrafına uyumadan mı agaç dallarında tü • 
her yerden fazla bir aydınlık ve - neyeceğiz? 

rir· Cavadi hemen elini beline attı: 
Vadideki bu küçük nehir de bu - Yok sahibi Sen uyuyabilir· 

nevidendi. Biz nehre vasıl oldu - sin .. Fakat benim gözüme uyku 
ğumuz zaman ortalık tamamiyle girmez!. 
kararmış olmasına rağmen nehrin Dedi. 
etrafı henüz binnisbe aydınlık ol- - İyi ama nasıl uyurum. Ca· 
duğu için nehri kolayca geçtik. vadi? llk gözümü kapar kapamaz 

Küçük nehrin öbür. sahilinde o kadar yüksekten yere düşer, ah
hakikaten Cavadinin haber ver - ret yatağına uzanırım!.. 
diği gibi gayet yüksek, uzun a - - Neden sahib? Bunun pekat~ 
ğaçlar görülüyordu. çaresi var! Sen istediğin gibi uyu-

Böyle yerlerde de böyle çok yabilirsinl 
yüksek ağaçl:ırdan daha mükem - - Çaresi ne? 
mel bir sığınak olamaz. Cavadi hemen belinden geniş 

Cavadi, bu ağaçların altına var· Hind kuşağını ç5zm~e başladı: 
<lığımız zaman hemen ellerini gü· - lşte bu kuşak var ya! dedi 
neşin battığı istikamete doğru kal· Dallara kendini bu kuşakla bağla
dırarak en hararetli dualarını u - yıp istedi~n gibi uyuyabilirsin! 
zun uzun mırıldandı. Koca Hindlinin bu pratiğine 

Anlaşılan buraya sal salim eri- hayret etmedim delil, hakikaten 
şebildiği için mabutlarına ~ - yüksek. büyük bi. ağacın üstilndf 
kür etmekteydi! uyuyabilmek için bu en makem • 

insanlarda, bilhassa şark in • mel bir çareydi· 
sanlarındaki (kablelvuku his) de- - Ver bakalım şu kuşağı, Ca
nilen duyguyo.ı hayrete ~yn bir vadi!.. Hadi öyle olsun hemen tır 
şeydir. manalımt 

Koca Cavadiye bu ormanJarda Filhakika sabahtan akşama ka -
gelen can korkusu da bu neviden dar yaya yürümekten geçen hayli 
garip bir hissikablelvuku teşkil heyecanlı hadiselerin asabım ü -
etti. zerine yaptığı tesirden o derece 

Bu adama bu kadar aşın bir yorgun düşmüştüm ki, ben de bu 
can korkusunun düşmesi hakika • semaya doğru uzanmış amudt ya

ten yersiz değilmiş. taklarda şöyle bir uyku kestirme • 
Cavadi duasmı bitirir bitirmeı ye can atıyordum. Cavadi uzun 

hemen bana döndü: siyah kuplnu çıkardı "Ve bana 
_ Sahih! Çok korku .• Oh·. Çok verdi. Kalm, eğri gövdeli uzun a

'<orkulu bir gece geçireceği%!_ He- tcıca tnmanmaya ba~adı. 

men ağaca tırmanalım!. Arkasından onu takip etilin. A-
Dedi. ğaç gayet büyük ve bol sarmaşık 
Gözlerlle de ağaçları muayene dallarile sarılı olduğu için üstüne 

etmekte, içlerinde en uzununu, en tırmanmak pek kolaydı. Bununla 

yük~ni aramaktaydı. . . . beraber bu ağaca yılandan başka 
Bunların içinde bir tanesını bu· hiç bir vahşi hayvanın tmnan. • 

!unca adeta sevimniş gibi: masına imkAn yoktu. Onun içın 
- Oh! işte! işte! dedi. Benim pekru~ müsterih olabilirdik. 

geçen sefer tünediğim a~ç bu! .• 
Buna çıkalım, sahibi·. 

- Pekali, Cavadi ! Dediğin ol • 
sun! Fakat bu ağaçta nasıl uyu • 
yaca~ız? Zannederim sen tel~şın· 
dan beni uzun boylu bir karga zan 

Yılan tehlikesine gelince Cava· 
di benim altımda, diğer bir çata
lın arasına yerleşiyordu. Orada 
hiç uyumadan sabahlıyacağma ka 
tiyen emindim· 

k~ kuınandası ku -
h.teictı \ıe ~Ultınduğum yere 
~~ l>atlrd host hemen he -
. ~darı ısız İskele alabanda 

............ P .D R~ 
~-----;;~------·························· 

Hind ormanJarmm en büyük 
tehlikelerinden biri olan bir yılan 
kokumuzu a!arak ağaca tırmana • 
cak olsa cavadi onun hakkından 
gelebilirdi. hat· \ıe ~ utlartnm bir ilci çır 

0 ıf Rlctrt ~lardan çı
kesif ört~ ~se etrafunızı sa
~~un içinde bot a -

8ls bt ~ henüz dolmu lce r~b· ştu 
· 1ldİllıiıi ır~ inceldi ve tek . 

buı~lle§li bir deniıin 
.~ Deniz çıplaktı. 
~ ~ lle llıevhur bir Ma
lbı lbns·ne de sema o te-

ltllrt · JYa}ı dUJnanile ka • 

~&enu 
~lla.rı Yi tamam siıı 

~saclı nda . Sevketmeğe 
· t· ıtbgaı- üs ~ardı. Sise 
k~ ~ \raı>ur tu lstik~tındt' 
~ •

0nu Yakalamak 
la. tth.L ne sıse daldı>r. vak 
·~~on . gı ıt 
~~Ar altı is-

~ dıearı gınneıc ilzere 
~~~- ~ktnış~ı. Bun

..-~-ıi b~ 1~ takdırde ı;a-

~ni aratnak darbı· 
.,.,_.......... n onu buı--'- . 

QOlc '"4UCIK tın· 

ltllrt L.~ daha kolay ka· 

~bu ,,.,.-ı 
~·-ıyette uzun 

""--~~· Prova ve 
~ do)~ RAh iskel~ 
<laı.."". ~!'ak ve Pbye . 
\a~ St2 ,;,ıs kürneSinin ı . 

... ,rn erken kocaman 
rGzıtr OstU istika. 

Bu haftaki lik macları Tufan insanlarının ant bir ta • 
arruza uğramaSJ ihtimali ise he • 
men yok gibiydi. Zira onlarm 
nehrin bu tarafına geçmeleri pek 
mümkiln değildi. 

lstanbtu futbol ajanlığından: ( 15,30 hakem Refik Top, yan ha. 
kemleri Necdet Şarman, Selfunl 

11-~ tarihinde yapıla - Akal. , 
cak maçlar. 

Taksim Stadı: 
Karagllmrük - Y. Davutpaşa 

saat 11,30. hakem Tank Öreren_ 
gin, van hakemleri Ha.kkı, Re. 
şat Erte. 

Bevoğluspor - Galatagencler 
saat 13.30 hakem Bahattin mu. 
öz, yan hakemleri Hakkı, Rahmi 
Atasa var, 

Bevkoz - Topkapı saat 15,30 
hakem Halit Ezgü, van hakem. 
leri Halit Ürer, Salabattin. 

Reref Stadı: 
Feneryılmaz - Galataspoı 

~aat 10. hakem Necdet Geren. 
Yan hakemleri Tarık Bulay, Sa
drk Cevlan. 

Anadolu - A. Hisar saat 
11,45 hakem Basri Bütün. yan 
hakemleri Fahrettin Somer, Sa. 
drk. 

SUleymaniye - Hılal saat 
13.30 hakem Şazi Tezcan, yan 
hakemleri Fikret, Ziya Kuyum. 
lu. 
Beşikt~ - Vefa saat 15,30 

hakem Ahmet Adem, yan ha . 
kemleri Muhtar, Müeyyet GU 
redin. 

Fener Stadı: . 
Gı.latasaray - Altmtu~ saat 

13.30 hakem ·A~ıköney, yıın ha • 
kemleri Samih Duransoy, İhsan. 

Fenerbahçe - lst. spor saat 

Mekteoler aras,nda 
Bundan dolayı tam bir emniyet 

içinde bu garip amudt yatağımız 

üzerinde kuşaktan karyolamı ha -
zırlamaya başladon. 

Ağacın en tepesine yakın çatal· 
daki sarmaşıkları bir koltuk şek • 
tinde mümkün olduğu kadar dü

lsta.nbul m6ktepleri futboZ ve zelttim. Sonr<! kuşağı belimden ve 
00i~~~~~":ı gUnn koltuğumun altından geçirerek 

Futbol ve Voleybol 
maçlan 

yapılacak maçlar: dallara sıkı sıkı;.ı bağladım. O 
Taksim Stads: şekilde ki, en derin uykuya d~I • 
Saha komiseri Nuri Örs. Ta.k. sam, hatta korkulu rüya görsem 

sim L. - Haydarpaşa. L. saat verimden kendimi fırlatsam dahi 
14 hakem T. Özeren~in, J 

Hayriye L. - Itık lisesi sa.at düşmeme imk!n yoktu. 
15.10, hakem Ş. Tezcan. Bir sirk canbazı gibi bu muva· 

Sere/ 8tadıı zene emniyetini birkaç defa tecrübe 
Saha komiseri H. R. Yalım, ederek sağlama bağladıktan sonra 

Boğaziçi L. - YUca ülkU L. sa. altımda dalian bıcı,rdatmaktan bi· 
at 14 hakem A. Adem, Darilşşa. ""' 
faka L. - Kabatq L. saat 15.10 le Orkerek yumulup kalmış ve hiç 
hakem A. Adem. şüphesiz yine o bitmez tükenmez 

10-2-1940 cumartesi günü cin dualarına koyulmuş olan Ca
yapılacak voleybol maçlan: Be. vadiye: 
voıYJu halkevl salonu: "'-! N 

Saha komlsteri Z. Koplu, Er. - Ben hemen uyuyacaguu ~ 
kek M. mektebi - Galatasarav hal bu yahu? Gözümden uyku a· 
L. saat 14. hakem T. Oker, Sa.. kıyorl Sakın bu ağaç bir uyku i
nat mektebi - Ti<'aret L. sa!lt !Acının ağacı olmasın? 
14,30, hakem T. Oker, YUca ül.1 O" seslendim 
kü L. - Şişli Terakki L. sa.at ıs ıye . (D ) 
hakem T. Oker. ....... "" 

5 

.~E. 
~ 

Çirkin bir kız 
Nakleden : L. L. 

Nuıret te, Hakkı da LeylAnın r mi bir toplantıda tekrar gördU
çok güzel ve akıllı bir kız oldu· ler. Bu defa kusurlar görmek 11· 

ğuna kanaat getirmişlerdi. Ma· rası Hakkınındı; bir aralık Nus· 
lumunuz olacağı gibi, böyle bir rete: 
kanaate varmakla bir kıza işık - Bak ta söyle, dedi. Afn 
olmak arasındaki mesafe pek te çarpık mı, değil mi? Ha, §imdi 
büyük değildir. Neticede ikisi de gülerken dikkat et; daha iyi 
Leyliya işık oluverdiler. Fakat belli oluyor . . 
ne biri ne de otekisi kıza hiçbl. Nusret, kurduğu pusuya arka· 
fCY çıtlatmadılar. Çilnkil, evveli, daşırun düşmesinden memnun o· 
Lcylanuı. bu !ki erkeğe aşk hede· )arak bu iddiasm1 tastik ediyor" 
fi olmasından lı.ı.hf'ci yo'<tu; son· du: 
ra da, ıid ır"adaı aym hzı ı:ıev- - Evet, evet r Dişleri de çar-
diklerini a.n-lamış, icabeden ilanı pık kaçmış, görüyor musun? 
atkı yapmadan önce birbirlerinin - Elendim, bu kız ağzının 
ayağına karpuz kabuğu koymağa kusurunu gizlemek için adama· 
çalıpyorlardı. kıllı boyanmasını bile bilmiyor. 

-Ya ellerine dikkat ettin mi? 
Aynı vaziyete düymilı bazı - Ellerinde ne var ki? 

kimseler davayı daha doğru, da· - Baksana ne kadar kaba ve 
ha açık bir tekilde halletmi~ 

kalkışırlar : 

Hasım, arkada!t bir kenara 
çekip: 

- tlıcimia fU kızı ecviyonu. 
Bu olamaz 1 Birimizden biri vaz
geçmeli t Tarzında fi.kirlerini ler"' 

dederler. 

Fakat Nusretle Hakla mesele· 
yi diplomatik bir yolla halletme
yi dU§ilndüler. Herbiri Leyliya 
aşık olduğunu belli etmek istemi
yordu. Nusret blltUn zekasını 

kullanarak Hakkının ~dan soğu· 
maaını temim: çalı§ıyÖrdu. Hakkı 
da Nuıret için aynı ıeyi yapını· 
ya uğraşıyordu. Bu doğru bir 
hareketti. Afk neye istinat eder? 
Bir kadınm gll.zelliğlne, zekbma 
kaqı duyduğumuz hayranlık ve 
takdir hislerimize. Bu hayranhk, 
bu takdir bulunmadı mı afk di· 
ye bir his mevzuubahı olamaz. 
Nusretin nazarında Leyla sevim· 
B ve chı1> bir kızdı, gilzıellerin 
gllzeliytdl, delil mil Hakkı lSyle 
bir kurnazlık yapacaktı ki, Nus
ret yavaş yava§ §Üpbelemniye 
başlıyaeak nihayet Leylinm hiç 
güzel olınadığına kani olacaktı. 

Aynı ıeytanlığı Nusret te Hakkı 
için tatbik etmeyi dUgUnUyordu. 
Şimdi soracaksınız: Naaıl olur, 
ikiııi birden aynı kurnazlığı dU· 
şünsUn·ler? Ee, bu, izah etmiye 
muktedir olmadığımu bir tlt1'dır 
işte ... 

Bir ~ ilzeri fkl dost LeyU· 
yı Pa;kta g8rdiiler, Kendisile 
biraz konuıtuıar. O ıynldıktan 
sonra Nusret: 

- Hakla, dikkat ettin mi, diyıe 
saze batladı, bu kız ne kadar de-
ğitmiı f Rengi bile atDUJ. Benzi 
ne kadar solgun, gördUn mU? 

- Dikkat etmedim • 
_ YilrilyüıU de ağır ve zevk· 

siz. Bak, dikkat et nasıl yilrllyor 1. 

iki ırkadat o tarafa d8nerek 
gCSılerile gldipni takip ettiler. 

Hakkı, arkadqrnm görüşünU 
taıvfp etıniye bagladı: 

- Haklısın biru-. 

-HattA, bana öyle geliyor ki. 
bir ayağı öteklnden blru da tiı· 
mani. 

- Buradan farkedemiyorum. 
- . Muhakkak öyl'-. Şimdi u· 

zak. Yakından görürsen biraz 
dikkatli bak. Yanılmadığımı gö· 

receksin...; 
Bir başka giln kendi sini sa.mı· 

Tebliğ 

İstanbul su snorla.n a1anlı~ 
dan: Yaklaşmakta olan su spor. 
lan mevsimine idmancılarTmı~n 
hazırhklt bulunmasını temın 
mak!!adile 12-~940 tarihin 
den itibaren haftada iki def.t 
Galatasaray klilbU salonlarında 
antrenman yaptlacakttr. 

Bu antrenmanlar Pazartesi vı 
~amba e11nleri saat 16.30 dan 
18 3o a kadar devam edecektir. 

Su sporlarile iştie-al eden v.P 
yeniden etmek istfven klUn'er
m!z idmancılarmm bu ~alışma 
tarda bulunmalan ehemmiyetle 
tebliğ olunur. 

çirkin; el itlerile meKUl oluyor 
muı gibi. .• 

- Zaten başka iyi bir tarafı da 
yok ki. 

Bir iki gün sonra tekrar bu
luştular. Bu defa da Nusret hOcu· 
rna geçti: 

- Ne keşfettim biliyor D11llW2. 
Hakkı? 

-Ne? 
- Şimdiye kadar tannnalclrfım 

kızlar arasında Lcyll kadar a
kılsız ve aptal bir kız gö~ 
Dün aktam onu teyzesinin evin· 
de gördüm. Söylediği maaaau; 

sözleri işitsen r Bugilne kadar da 
onu zeki bir ku diye bilirdik! 
Ne yazık, ne korkunç! 

- Kendiainden fazla bir fey de 
beklenemezdi yani. tyi, aıd.amala1· 
h bir tahsil gördü mü sanki? u
ıe diplomasım da ona naa1 nr
diklerine şaşıyorum. 

Aynı mahallede oturduktan ı· 
çin Leylayı sık sık ~örürlerdL 
Her defumda da kendislnde y~ 
n1 bir kuaur meydana çıkarıyor
lardı. Bu tekilde Nusret, daha 
sonra Leylinın hafifçe bir sakalı 
bulunduğunu kamburlaftJtuu, 
renkıiz g5zlerinde hiçbir canlılık. 
hiçbir ifade bulunmadığım gör
dü. Hakkı da diğer taraftan, çe· 
nesinin büyük, burnunun çarpık. 
kulaklarının uzun olduğunu ve 
fakat saçlarile gizlemlye gayı:et 
ettiğini, keıfetti. Bulduktan bü
titn bu vasıflarla, iki c:kıet, ıdiln" 
yamn en çirkin kadıruıu y&ratmıf 
bulunuyorlardı. Buna ratmen 
Leyli güzeldi. 

Şimdi soracabınu: Acaba ilci 
arkadaştan hangisi talihli çıktı? 

Hiç biri t Çilnkll Nusret, Hakkı
nın Leyla için sıraladığı bir ıilril 
çirkinlikleri duyunca sevgilisini 
daha yakından ve dikkatle tetkik 
etmlye bagladı, arkadaırmn fikir• 
teri.hl kendisi de dolru buUu. 

öbür yandan Hakla da kendi he· 
sabma aynı kapana kapılarak 

Nuaretin haldı olduğu neticesine 
vardı. ikisi de bu suretle iki ay 

içinde, Lcyl!nm dünya U.erinde 
en çirkin kadın olduğuna kati
yetle kanaat getirmlşlerdL Hatti 
son günlerde, onlan Leyli ile be· 
raber görenler: 

- Maşallah, bımlar da ıevecek 
kız bulmuşlar 1 

Gibi sözlere mevzu olmaSUllar 
diye Leylaya hemen hiç yansı
maz oldular. 

- Yahu, ben bu kızı nuıl 

sevmittim, hayret 1 Allah kuluna 
göz vermif, zeka vermiş. Bu çir
kinliğini göremiyecek derece kör 
mil_ydilm? 

Uç ay sonra Basri isminde bir 
tan1dıldarı kendilerine, İ&tanbu· 

lun en güzel kızı ile evtendilini 
bildirdiği vakıt büsbütün hayret 
etmişlerdi: 

- Kiminle evlendin? diye sor 
dular. 

- LeylA ile. 
İkisi de müstehzi blrer bhka· 

ıa savurdular: 
- Zavalh Burit Gösf1 ıarmo· 

yor galiba t_ 
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ınşe·k·e·~ hastallklarına ve diyabetıere ve zavıflamak istiyenıer 
360 altın madalya ve nişanlarla dünyada eşine tesadüf edilmiyen büyük mevkiler kazanan, birinciliği diplomalarla tasdik olunan 

Tazeliği ve nefaseti ve sanat sahasındaki mevki ini bilhassa Glüten miktarının fazlalığı sebebile bütün piyasada ne kadar ecnebi Glüten rrıs.%' 
! latı varsa silip süpürmÜ§tiir. Meşhur Fransız ve Yunan marka Glüten mamulatı Türkiyeye gelemez olm\ışlar, Hasan Glüten Makarnası, >/ 1f 
~ riyesi, Bisküvit, Un vesair bütün müşteriler seve seve kullanmakta ve her şeye rağmen mutlaka HASAN markasını tercih etmelidirler· l\r 
1 HASAN DEPOSU: Yeni adresi Bahçekapı, Beyoğlu tramvay durağı karşısın~a ~ 
•
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Pev,et Demiryolları ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 
. 
Muhammen bedeli (31250) otuz bir bin iki yilz elli lira olan 500 ton hur-

la dökme demir 22-2-940 perşembe gUnU saat 15 de kapalı zar! usulü ile 
.\nkarada idare binasında satm alınacaktır. 

B u' İlie girmek lstiyenlerln (2343.75) iki bin Uç yüz kırk Uç lira yetmiş 
beş kuru, teminat lle kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni 
ş;Un saat H de kadar komisyon reiııliğfoe vermeleri llzımdır. 

şartnameler (156) lturuşa Ankara ve Haydarpaşa vezncl~rin,de satıl

'llaktadır. (8891 
--~..--- --------...--

istanbul Belediyesi 
ilanları 

Blnbirdtrek meydanının bahçe haline i!rağ1 için yapılacak beton kordur 
inşaatı açık ek.~lltmeye konulmuştur. Keşi! bedeli 909 lira 93 kuruştur ve 
ilk teminatı 68 lira 25 kuruştur. Keşif ve şartname zabıt ve muameıa.t mU
dUrlilğü kaleminde görülecektir. !hale 12-2-940 pazartesi günü saat 14 de 
rlaimt enciumerule yaptlacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mek. 
tuplarını ve ihaleden 8 gUn evvel fen işleri mUdUrltiğUne müracaatla ala. 
cakları feıµıt ehliyet ve 940 ytlme. alt ticaret odası: veslkr.: arım hamilen ihe.. 
ıe gUnU :!J1.Uayyen saa.tte dalmt eneümende bulunmaları. (674) 

~ 
T.IŞ BANKASI 

i94o küçük car.ı hesaplar 

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

l lkinciteşrin tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ve kumbarasız hesavlarında en az elli lirası bu. 
lımanlar kuraun rlııhil edilece7cler<lir. 

-'~4,') ;krnrr>; ~ ,.-»f er;: 

1 elet 2000 liralık = 2000.- Ura 
!l .. 1000 

" - 3000.- n 
o .. 500 

" = 3000.-
" 12 .. 2:;0 ,, - 3000.- n 

40 .. 100 " = 4000.-
" .. - ;;o 37:>0.-' ·> " .. - " !!10 .. 2G " - 5250.- " 

T.~rfti"e iş Bankasına para yatırmakla 1/alnız para biriktir 
mi~ olmrı <:, 011rıi erımnnrltı t<ıliini:i tle denemiş olurs-ımw~. 

Ankara Caddesinin en işlek yerinde'\ 
ıı d.. a 

Vakıt Matbaası idaresine müracaat 

• 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

Cinsi M lktan 

Nihayetsiz ~erit 4000 adet sif 
Kereste muhtclft ebatta 400 MS 

" 
Şişe ambalAj kA.ğıdx 

1042 " 
30.000 Kg. ııll 

. 
Mııh. Bedeli 3 7,S Te-miııntı Ek siltme 

Lira l{r. Lir:ı. K r. Şl'kli ııruı.t 

1831 50 137,36 Açık ek. H 
Pazarlık 15 

15,30 
4050 - 303,75 Açık ek. 16 

I - Şartname ve kereste eb'adx listeleri mucibince yukarda yazıh 3 ka
lem eşya hizalarmda gösterilen usullerle eksiltmeye konmuştur. 

lI - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hl. 
zalarmda yazılıdır. 

m - Ekslltme 1-ill-940 cuma günü Kabatıt§ta levazrm ve mubaya
at şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve kereste eb'at listeleri, şişe amba!Aj kA.ğıdı nüınu. 

nesi her glln sözü geçen şubeden pare.sız alma.bileceği gibi şerit numunesi 
do görillebllir. 

V - t steklllerin eksiltme için ta.ym olunan gUn ve saatlerde yüzde 7,5 
güvenme paralarile blrllkte mezldll' k omisyona gelmeleri. 

VI - Kerest e slt olc.rak ta teslinı olunabilir. {1009) 

BAŞ, DtŞ NEZLE, GRtP ROMAT1Z~s4 
SOGUK ALGINLIGI 

' " t • .. 1"'. • • • ·' 

• 
EKZEMA.NIN lLAClDIR el 

fara ve çıbanlarda kullanılır. Her ecıanede kutusu 50 k1Jrtlş 
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9- 2 940 Cuma 
12.30: Program ve memleket saat 

ayarr, 12.35: Ajans ve Meteoroloji 

l 
haberleri, 12.50: TUrk Müziği (Pl.) 
13.30/H.OO: .MUzik: Karışık müzik: 
(Pl.) 18.00 : Program ve memleket 
saat ayarı, 18.05 Ti.Irk müııfği, ı -
Okuyan: Mustafa Çağlar; Azize Tö. 
zen, 19.00: Serbest saat, 10.10: Meın. 

leket saat ayarı, Ajans ve Meteoro
loji haberleri, 19.25: Türk müziği: 

Halk tUrkU~rl, AdanalI Aziz, Sadi 
Yaver A taman. 19.40: Ti.Irk MUziği, 

20.00: Konuşma. (Milll kahramanlık 
menkibeleri), 20.15: Temsil: La Tos. 
ca, Yazan: Victorien Sardou. TercU. 
me eden: Ekrem Reşit, Pucci'nln 
Tosce.'da.n parçaları piyanoda, Ce. 
mal Reşit tarafından çalmacakbr. 
21.15: Konuşma (Sıhhat saati) , 21.25 
MUzlk : Radyo Orkestra.sx (Şet: Dr. 
E. Praetorius), 22.15: Memleket sa.at 
ayart, Ajans haberleri; ziraa t, eş. 
ham . tahvilAt, ltambiyo • nukut bor
sası, (Fiyat). 22.35: Müzik: Operet.. 
terden seçme parçalar (Pi.) 23.00: 
Müzllt: Cazband ( PJ.) 23.25/23.30: 
Yarınki program, ve kapanış. 

ŞEHİR TİYATROSU 

Dram Kısmı: 
Akşam 20.30 da: 

O KADIN 

• • • 
Komedi kısmı : Akşam 20.30 da: 

. OGLUMUZ 

Hı\LK OPERETİ 

Bu akşam saat 21 de 
Bilyük Operet 

L ı\ MO S KOT 

ALEMDAR sinemasında 
1 - Casus İntikamı 
2 - Küçük Prenses 

Or. Necaettin Atasagun 
Sabrıhl:ı rı ı.t3U a kadar; akşam

ı:ırı 17 den son ra UHeli Tayyıın 
-\ p . Daire 2; No. 17 de hasta larını 

l:shnl eıler. n·,.ı,.tnn : 2:1!153} 
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