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B gar·stan Ve Macaristan alka 
Ko seyinin iç imaına Müşahit Gönd 

Antantı 
cek • 

mı 
·~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Hariciye Vekilimiz dün akşam Belgrada 
gitmek üzere · Ankaradan hareket ettı 

,, ,, . . • • ,, ...... .. . . ._... . 
Bir Balkan ve Tuna ittif a· 
kı yapmak kabil midir? 

BapnlciJı ıiyod rı• ••o le ü 1 c ey ı f ıcrt:ar İfind11, 

lıilhoua oroz.i mculelcri hollcd:lmcden, Tuna 
o• l!ollıan '1eo!etlerini lıirlıirine cond. n lıaflı bir 
lılclı haline ,etirmeh miimlıün delildir, sanıyoruz. 

Yazan: Abidin Daver 

Cuma günü Belgradda Tuna, Balkan 
devletlerinin va z i ~eti_ görüşülecek. 

1 
Macaristan ve / 

Bulgaristanın va- ı 

ziyeti ne olacak 

r Hitl~rin nutku 
1 ~;,:, d;y~;~;: ;, Ş~~~~. Ç~;..b::.-~~n'a 

harp vaziyeti nasıldır diye sorulsa 
acaba nasıl cevap ver-ecektir?,, 

Alman Devlet Reisi 
İngiltereye hücum etti , 

Münih, 31 (Radyo) - Füh
rer bugün NasyonaJ Sosyaliz
min on beşinci yıldönümü do

, layı.siyle Bcrlinde kış spor sa
) lonunda bir nutuk söylemi~ 
\ tir. Merasimi doktor Göbels 

açmıştır. 
Bu milleti şcliııden ayırmak 

imkfos.zdır. Bu saat ve da;..ı. 
kada bıle Alman milleti Füh
rerinln arkasındadır. Demiş -

(Arkan 3 füıcd saufada) 

~·--------------·-------------' 
Balk•n Konseyinin, bu defa, 

'bUvük ehemmiyet atfedilen top
lantısmıı birkaç gün ldı. Ha • 
Tas Ajansının Bcl;rattan verdi
li malumat, Yucosıavyanın Bal· 
kan Antantı hakkındaki düşün· 
eelerini ve politikasını izah et -
mektedir. Yucoslavyeya göre. 
- " an devletlerinin bitaraflı • 

ı!Jlı idame etmek için en uygun 
(are, Bulgaıis~ ve Macarist~n 
da dahil plmak üzere, bütun 
Balkan devletlerı arasında, kar· 
4ılıklı ııaranti ve hatta, taarruz 
halinde, askeri muavenet kaydile 
tlir blok teşkili olacaktır.• 

1 
yaya karşı a~ağı yukarı, ayni Iİ· 
yaseti takip etmektedir, 

1 1 - Alman ordusn için, garp 
. cephesinde, harbin başlangıcın· 

da Polonyaya karşı yaptığı ı:ilıi, 
Zigfrit hattı gerisinde Fransız· 
larıa İnı:ilizlere karşı müdafaa
da kalarak Yugoıuavyaya t.arruz 
etmek imkanı mevcut bulunduk
ça, 

Ankara, 30 (A.A.) - Balkan 
Antantı daımi konsey:nin Bel -
gratta ak~ed ceğJ toolantıya iş
tirak etır.ek üzere Hariciye Ve
kili Şük.-ii S:ıraçoğlu refakatin
deki zevat ile birlikte bu akşam 
Anadolu ekspresile lstanbula ha
reket eylen,i•t:r. 

Hariciye Veki11m"l' !stMVC"1· 

Şarki Galiçyada 
Alman askerler 

Haberin bu kadarını okur oku
mu, hele ükür, Balkanlıların 
mühim bir uzvu daha işin ruhu· 
nu anladı; buna (alışacak, dl
)'orııunuz. Fakat hemen arkasın
dan şu satırlar geliyor: •Fakat 
böyle bir blokun teşkili şimdilik 
iınUnsız olduğu gibi tehlikeli • 
dir de.,. İmkansızdır: Macaris· 
tanla Bulııar:stanın Romanya ve 
Yugoshvyaya karşı olan istekle-
11 sebebile. Tehlikelidir: Zira, 
Romanya, Yunanistan ve Türki
)'eniıİ muhariplerden bir grupla 
mkı bal!lan vardır ve bunlann 
iştiraklle b!r blok teşkill, Berlin 
Ve Moskovada kendileri aleyhi· 
:ııe müteveccih addedilebilir.-

Belerııt haberi, bu imkansızlı
iı ve tehlikeyi kt>)·dettikten son
Ja ne yapmak lazımgeidiiini de 
IÖyle izah ediyor: 

•Yugoslavya ricalinin kanaati
:ııe göre, Balkan konferansının 
Uk hedefi. Balkanlar arasında bir 
Yaklaşmıya mani olan engelleri 
~rtadan kaldırmak olmaJ,dır 
t'~er taraftan konferansa işti -
?ak eden devletlerin, muhar;p • 
ler hakkında, kat'! bitaraflıkla
rını tesoit etmeleri icap edecek· 
tir. Bununla beraber, Belgmt, 
'l'ürkiyenin İngiltere ve Fransa 
lle anlaemas:nı muhafaza edcbi
leeeıtini teslim etmekle beral:er, 
dif:er Balkan devletler:nin Tür
ki~enln misalini takip etmeme
leri icao edece(;i kanaat'ndedir.-

Belgradm fikrini hüliı•a eder
ıek şu neticeye vanrız: 

•Balkanlılar Bulgaristan ve 
J\loearistanuı da isl'raklle kendi 
:ralarında anlo malıdırlar. fa -

at Almanya ve Ru,yn:vı ku~ku
i~ndırmom~~ .iein bir blok teş
d 1 etınemeııdırler ve mlinfc.ri • 

en tamrnı'le bitaraf kalmalı • 
drr1ur .• 

Almanya ile komsu olduktan 
".e ltalva Arnavutluıj'u i~ııal •t
tıkten sonrP, cesareti kırılarak 
çok. ~a i{ ve uy•al bir b:taraflık 
takıbın~ başlı,·an Yu~o,Jav,·a, 

1opun ~l!;zında kendi.·i b ılundu
gu cin, 11tk haklı ol•rok Alm•n· 
Yanın münferiden veya Sovyct
lerle berrber Bnlkanlara taar
nız etmesinden korkuyor ve bu 
tlevletll"rio süpl>t>slni e gazaı.ı-
111 t•hrik ederek Mr Balkan blo
}~ ll'$kilini tehlikeli buluyor. 
Nıtekim, Romanya ıla, Alman • 

% - İtalyan siyaseti, tam bir 
arahll1 ve kat'iyyet arzetmedik· 

çc, 
Yugoslavyanm korlm.•u de • 

vam edecek ve bir Balkan blo
ku teşkilini tebiikeli addedecek
tir. Filvaki, bir müddet ~onra 
değişecek ol a dahi bugünkü va
&iyet şudur: Harbin başındPnbe· 
ri ve bilha a Lehi tan seferini 
ikmal ettikten sonra, yaptığı ha· 
zırJıklar ve teşkilatia Alman or
dusu, bugün daha kuvvetlen • 
mi~tir; Zıgfrit hattının eksikleJ'i 
tamaml•nmı tır. Hatci Sovyet 
Rusyanın tiili yardımı olmaksı -
zın onun yainız nza ve müzohe
retile Balkonlara karşı taarrnza 
ge~bilir. Bu taPrruzu, en muva-

da B. M. Meelisi Re!si Abdülhalik 
R<ında, vekmer, meb'uslar, Riya
se~Jcumhur başyaver:, Hariciye 
Umumi Katibi, Büyük Elçiler ve 
El~iler, Hariciye Vekaleti erkanı, 
yerli ve yabancı matbuat mü -

1 
messmeri tarafından uğur lan • Miilıim toplantılara sahne olacak olan Belgraddan tir mı .zara •• 
m:ştır. 

Bel!(I'at, 30 (A. A.) - Havas 
Balkan Antantı konfer.ansının 
ruznamesinde esaslı noktalann 

ı A rkcsı 3 ıincii. ıayfoaa) 

1 REIS(CUMHUR 
INGIL[Z ELÇiSi· 
LE GÖRÜŞTÜ 

fık scvkülce ·~I şartlarla Yugos- Ankara, 30 ( A. A.) - Reis!-
lavyadan ba~iıyarak yapabilir. cumhur lsmet lnönü, buqün 

arp cephes;rJde 

Dündenberi hava ve 
piyade faaliyeti arttı 
Birçok t[caret gemi 1 eri torpillendi 

İngiltere ile Fransa, Yugoslav - atla yaptıklan mutad gezinti-
yayı garPnti etmemişlerdir. Et - ı den s'>nra lngillz sıfcıretine .uğ- ı Par:s, 30 (A.A.) - Öğleden sonra şiddetli kar ya(ınıadan ev-
miş olsalar dahi, İtaly:ııım ne nııarak büyük elçi Sir Hu.qhe vel kara ve hava kuvvetleri cephede bilyük bir faaliyet gösterıniş-
yapaea&t m~ktik kaldıkça, met- Montgornmery Knatchbull- !erdir. 
hali hu devletin elinde bulunan Hugessen Ue bir müddet gö- FrPnsız batary:ılan muhtelif noktalarda biiha>.a Vo.ı:es'de -.e 
Adriyatik denizine girip Yuıı:os- TÜşmüşler ve istirahat buyur- Rhln nehri sahilinde yemek taşıyan ve başka işler gören Aıman 
Javyaya mühim kuvvetlerle yar· m~lardır. müfrezelerine ateş açmışlardır. Alman topçuları mukabele etmiş 
dım edemezler. Büyük Harpteki ...., _______ __, ve neticede iki taraf arasında düellolar yapumıştır. 
gibi, se;anikten yapılacak bir as- - • ı Havada her iki taraf da fotoğ-
keri yardım, yine Büyük Harp- v • raf almök üzere düşman hatları 
teki gibi, Yugoslavya ezilmeden • üzerine tayyareler sevketmiştir 
evvel, t irini gös

0

lereınez. Ne o r o ş ı o ı n Orta ke.%fettc ola::, kar tabaka-
yapacağı ma!Um olmıyan İtal • sı bütün y.:lları, keçi yollannı 

(Arkası 3 iincii soııfada) tahkimat: ve siperleri iy'.ce teba· 
in rüz ettirdiği için pek müsdt şe-

AB İN Dı\ VER h • • t t • rait altında fotof(raf çekmek im· 

K 1 B 
. , . cep es 1 ne g ı 1 ~~rnıc~~:!~;m~l~~~~~;.aaa hiç· ı 

ra Orls in Londra, 30 (A. A.) - Gecen 
t€'Jnmuzda silah altına davet edi· 
len 1920 doğumlu İnı:ıliz kur'a 

46 ncl Yılı 
d.aı!ının ilk müfreze"eıı cephe-
ye sevked!eNk daha yaşlı as

( ArkaS1 3 iinr1'i str ıfnda) 

Eütün Bulgaristanca 
merasimle kutlulandı 

Soiya, 30 (A. A.) - Kral Bo
ris'ın d<ıli'umunun 46 ncı yıl dö
nimıii, bugün bütün meınkkelte 
dini ayıruerle kutlamnıs.ır. 

Sofyadaki dini ayinde, hüku
met ~zası, kordiplomatik, saray 
erkanı. Yüksek devlet memur
lan. c i vetll!r miımessijeri ve 
büvuk bır ha.'k kütle.si hazr. bu
lunmuş ve Sofya garnizonu kıta
ları da bu ayine iştirak eylemiş
tir. 

Gazet • r, bugünkü bayram 
<kı}avısi J.e kralın vüksek şahsi
yetini ve bulün mıJI.,tin kendisi
ne bajtlı lığını tebarüz o<Uirmek· 
kdir. 

Patinaj talimi 

Moskova, 30 (A. A.) - Harbive 
Komiseri Vorosilof, :r>efaka1inde 
general Sapasnikof ve Meklis 
bulunduP:u hakle Terioki'ye gel
mi~tir. VC»"oşilof yo.'una devam· 

• ..... 
yapan askerler ... 

Ja buradan Kareli ve Ladoııa 
ceo~J.enne ın tmiş\ir. 

Helsınkı, 30 {A. A.) - Resmen 
verilen maliınıatıa göre, Sov)"e't 

(.lrkası 3 ünC'Ü aayfada) 

' 

Yabancı kaynakların 
verdiği asılsız haber 
GJ. Veygand Erzuruma 

deği 1, Suriyeye gilti 
Ankara 30 (A. A.) - Fransız 

Yakın $ark orduları kuma'!ldanı 
orgeneral Wevgand'in Erzuruma 
ııittil!ine dair bir ecnebi ajanı ı 
tar<ıfından n~<>hmım haberin 
t-~onaanen uydul'Jlla o.ldu~unu be- ' 
yuna Anadolu Ajansı mezundur. 
O ""'1eral Wevgand. dün ak am
l<i ~foros eksııresile Su:iycye ha
reket el.miştir, 

Ce:ınauti, 30 (A. A.) - ·Havas• 
$&ki Gtl'içyada !llnan 'kıta
larınm mevcudiveti hakkında 
Sovy<otler ve Al.mani.ar wafm
dan vapılan ukıio!ır ~ 14arşı lyl 

haber alan mahfılleroe şu nok
talar i'e.ri sürillmektedir: 

1. - Ünlforına!ı Alman zabit 
ve askerlerl Galicyımın muhtelif 

(Arkası 3 üncıl sayfada) 

Lwow şehrinden bin monzara... 

Yeni yardımlar 

Her taraf ta yapılan 
teberrüler artıyor 
Yeniden zararsız zelzeleler el u 

Ankara, 30 ( A.A,I - Aldıf:ımız malumata göre Jıareketiarz fe
laketzede.lerl için iagiliz milleti ve hükumeti tarafından yapılmış 
olan geniş mikya ta yardımlara ilıivet~n bu defa da İngiiz harbi~·e 
nezareti tarPfından 800 ton mevadı gıda iye gönderilm 1 tir. Dost 
memleket Harbiye Ncxorelinin felılketzedcler için ı:ii terdijti bu 
yakın alaka muhitimizde büyıik bir sempati ile kar~ılaıımııtır. _ 

BUDAPE$TEDE 

HEYELA 
'"' .. 

Budaı>eştcden bıldirildıj:tine na
zaran, Budapeşte beled :yesi ha -
reketiarz felaketzedelerine bir 
yardım olmak üzere 50,000 Pengö " 
tahsis eylemiştir. lzmir, Sinekli mınt·ıka-
tsKENDERiYEDE J - l h / 'k t iskend~riyeden bild'rildiJi!ne ıınr.ıa e l e ar ı yor 
nazaran halk:n ikinci kanu?ıın 
ilk haftasına kadar hareketıarz 1 
felaketzedelerine yardımları 820 
Mısır liras•na varmıştır. 1 
KÖSTF.NCEDE 

Köstenceden bildirildijt'.ne ıırı
(.1rkll3I 3 <Lııcü 84!1fada) 

İzmir, 30 (A. A.) - SineJı:li 
m.ntakasında bir müddettenberl 
hafifçe baslıyan lH!vean dün i· 
1erleyişkrini a:rttırmış vezi,· ve 
Osmanağa suhırının ana borula-

(Arka.n 3 üncı1 sayfwfa) 



BOYOK TARIHT ROMAN : 07 ._mtı. j:'!- ~l1T- . 
~ ~ uo~:ıı·u . ÇO A 

Yazan: M. Sami Kara yel 

Can Bohşanın vücudü hurdehoş, 
yüzü ala al moru mor o!muştu 

Bazı mali urın 
lfiatları 
!}er.iden düştü 

1c1'p "f k · - ''Ti/ üs,, ile 
it· ası orunma-;, . .. d 

1

: ı genış muca e-
da yaş haddi le başladı 
( 15 e indirildi 

- F.u.t; Nur yüzlü. Evliya
~llahd:ın ~ .;:;.;.: degiı n:ı?. 

1 
Bu muhill:;.k.. llıi.nyadm 

elln ayagını çeı;.mış .. Tamamiy.e 
M hına vermiş kcndıni. 

- ıx>; Wlll ioadet edıyor ve 
okuyor. 

h. ~ 11ğası da meraka diiş
rn w İkide bırde harem daı
rc ue ge;ıe.rek cariye.ere ı;oru

yo: du: 
- Şeyh efendi çıkmadılar mı? 
- Hay .r aga nazreb.eri. 
- Su.ilan hanımdan bır haber 

yok mu! 
- Hayır, Ağa hazretleri.. 
- Alıalı, A.ıah !.. 
IDivıp ıers yuzune ııidiyordu. 

Ar;;ıl>Ul aklına hiç bir 'liakit fe
nalık gelmıyordu. Hıı; Şeyh eten
dıden ·ıenaill< wn~lur m1ıydu? 

Merak. ar.alığı ,;:ır,,,ış:ı Her
kes, Su '4!l hanını~ ne .,,~u? Ne 
var dıye kanuya diiş."TIÜŞ°!ü. . 
Şeyh eıendı, her ne kacıaı· irs- 1 

desıne sanıp ıcliyse de o ,ı:ı S.ıl
tand:an a Hılma.< is .emediği için 
va:kü uzaLroış~ı. 

Fakaı; Aoa ... lkad;: efendinin 
tıiracnbıre Q:J<Jı oaşrna ~~lcı. \ak
ıtin çok uzadı~:nı ı:u•ıe:;;ın guru
ba doğru m€-;•.ıE<iışinden ama
mışıı. uerh.ıt kıonaını ıoµarıadı. 
\le o.duğu yerde dogru.arak: 

- S.u.arum. b.ı;!Llltiuı< illıl 
Pe<li. 

l::ın Bahşa; y:ı'varır bir tan-
da: 

- Şeyhim biraz daha!. 
- \t a&ıt ~-ok geçmış Sultanım. 
- o:sun .. 
- Sa.avı meraka vermek doğ-

ru değil. 
- Ne cıkar?_ 
- Suıt:anım, sizi füda'.e davet 

eJerirn ..• 
- ..... . 
- Bu,günhlk ka!i • - ...... 
Can Bahşa: Şeyhine ~at ede

rek .vallıılı yerden do~ruıdu. Bi
tap bir h:ı.de idi. Şeyhi onu bir 
iki kere daha okşadı ve: 

- Üstünü giyin Sultanunl 
- Ruhum sıkı;ıyor .. 
- Şımdi ;ana r.Ef~s ederim a-

çılırsın?. r 
Can Bahşa üstünü giyindi. Şeyh 

efendi de lopar
0

ar'111(ı. Kalkıp 1 
gidecekti. 

Fakat; Can Bahşanın vücudü 
hurdahas. yüzü alı al moru mordu.\ 
Kızcagız ıh tırasWını kendı ken
dine yenmiş hey-tcaru için.le 

kalmıştı. 
Abdülkadir efent!i; Su~'.anını 

bir iki nefCS.:edi ve: 
- Sul;-;:nım; Eey gidiyorum.. 

Bes vakit mürakaceni unutma... 
- l;yvallah Şeyhim!_ 
- Verdii:iın haplara devam 

et! .. 
- Eyvallah Şevhim!. 
- Ben, beş gün sonra yine ge-

lirim_ 
Deyince; Gözleri dola:oak: 
- Uzun deı!il mi Şeyhim!. 
- Yoo .. İvidir .. 
- Cema:inizi ııörm:?dikçe ıab-

!'ed.emem Şeyhim!. 
- S3bırh o mak ~erektir .• 
- Hiı; olmazsa i:<:i gün sonra 

olsun ... 
- Biraz s:ıbırlı olmanızı tav

sive ederim .. 
- Çocu~ o'.maj!a başladı 

mı dersiniz Seyhim! 
- Tam kıvamına ı:e'dl.. 
- O.acak demek.. 

- Muhakkak, yüzde yüz.. 
- .Efendımizin dı,(:er Sultan-

larından çocuğu olmuş da neden 
benden omuvor dtrsiniz? .. 

- Bu bir emri ilahidir. 
- Artık. olacak mı dersiniz? 
- İnsdlah[. 
- h.endıınde çok hırs duyu-

yorum Seyhirn!. 
- Ço~ iyi_ 
- Sıze sıiylemiye utanıyorum .. 
- Nenizi sık.ar..anız Şeybnlıe 

malümdur. 
- ..... . 
- Şeyhiniz en yakı.nınızdır .• 

S:>yleyıniz!. 
- ..... . 
- hirafı zümro eylemezserıiz 

çaresiz ka.ırsınız~ .. 
- Hı!mem. nasu sciyliyeyim? 
- Söy-eyiniz!. 
-Beş vakümürakabemi. mane-

vi çevreden ayırmış bulunuyo
rum. 

- Ne gibi? 
- Tam sizi rr.ü:akabei manevi-

ye daldığım zaır.an, aknına baska 
şeyler gelivor .. 

- Benden gayri seyler mi? .. 
- Hayır, yine siz ... 
- lyı ya, o da mürakabe çev-

:resindedir. 
- li'akat; Maneviyetin bari -

cinde .. 
- fasıl o'ur?. 
- ..... . 
- Cekinmeyin!z, itiraf edi 
. ' nız .. 
- Bilmem nasıl söy\iyeyirn? 
- Söylemezseruz caresiz ka-

l.rrsınız? .. Ceyh.ere her şey söy
lenebilir~ 
- ..... . 
- Söyleyin iz, vakit geçiyor, 

ç<M g..ç kaldık .. 
- Kını hakim olabilir bize 

Şeyh;m! .. 
- Evet, doi!:·u fakat; Muvafık 

o 'anını tercih ey.emek daha mu
nasıp~ir 

- Şeyhım, söyliyeceğim cok 
ayıp bir sey! .. 

- Olabi.ir .. Sövleviniz .. 
Kurnaz Şeyh, her şevi b>'.di~i 

ha .:ic mahsustan Sultanı perde· 
biru. ı ı:e söyletmek istiyordu. 

Can Ea.':sn '- 'e büzüle tn'ıtl
mıya basladı: 

- Sey:tirn, sizi mamundı görü-
yorınn.. ı 

-İ~yL ı 
- Fakat: Başka türlü.. ı 
- Nası'? 
- Visal ha1inde ... 
- Eındinize malik o:ınu~ bu-

sunuz? 
- ..... . 
- Her aksanı mı? 
- Ne va.kit gözümü kaır..sım 

sizinle maddeten bir.eşmiş bu -
lunuyorsunuz? 

- Meseıa ııeced:! kac defa beni 
rüyanızda ,ııö, üvorsunuz? 

- Dört, beş. .. 
- Mürnkabe halindeki hill-

tınız nedir? 
- Manevivatırrnlan lırtulu -

yorum .. Size maddeten bağiaru-
yorum.. 

- Gözünüz avdan Su'tanmı! 
- Ne icin Şeyhim!. 
- Dedivim eibi emellerinize 

tam maniisivle muvaffak o:.muş 
bulunuyorsunuz? .• 

- Övle ise sevindL-n .. Fakat; 
Beni affediniz 8eyhim ... ! .. 

- Bun<!a afledi~ek hiç bir 
şzy yok_ 

IKDAM'IN Ede b i Tefrika::sı 

BOZGUN 
~:ı~~ ::~~E~-~~ ~eoireıı: ~~LAMf ~ZZET-:\ 

~· . Ho. 2'l & 8 
Şulo, uzaktan uzağa. Şampan

yan•n looz kırlarına, ıssız ovala -
nna bakıp: 

- B<rbat bir ır.emle!<et! Di -
yordu. 

K.rec'i toprak alar.a göz ala
bclıı:(!ı~e yayı!:yor, k.reçli va;ii
lerdeı. .oı:ra ı:er.e kıreçu va<Ller 
başlıyordu, ne köy vardı, ne b, 
ııe de cın ... Ancak kargalar bu 
gu.rı:u'ü vadiyi karcr.ıyordu. 
~olc.a. ta uzaklarda çam orır.an
ları, kovu bir yesiliik, ·ufkun dal
ıınlı çercevesinı süslüvordu. Çöl
de sağda, sıra s:ra ağaçların al
tında \"clın ak.ıt:ı anlşılıyordu. 
Tii ö'rd"· yamaçların arkasında, 
tıır fersah mesafrde, kalın bir 
dumar. vüksel:ycr. havalarda bı
rucr. duruan dalgaları ufuklarda 

bir yanl!ln varmış hissi uyandı
rıt·ordu. 

'Her taraftan sesler duyuld:ı: 
- Orada yanaıı nedir? 
Bu sualin cevabı, kafilenin ba

şrr.u: 1 nihayeLne kadar, ağ z -
dan a:t!za, yayıl:lı. İki günden -
bcr>, imı:aratorun emri ile, Şalon 
hrargahı yanıyordu. Düşmanın 
cl:r.e l:ir {ev bırakmamak için 
ateş vcrrn~s!erdi. 

Bir süvari fırkasına <San ma
ğaza• adlı büyük -bir dükkanla 
cii~er hır depoyu ateşlemek em
ri ver:lmişt!. •San ma,ğaza• ça
dır, pike, örtü ınaı'!azasiyd~ be
po yüz bin ld<iyi giydirecek md
zeme ile doluvdu. A:eş verilen 
büyük saman a-ıbarlan da m~·a
le gibi vanzyoıdu. 

Buna ecnebi ş:rketlerın 

ihracatı sebep o"du 

( Nokıl va.)ıtaları geceleri 

ı Her .. ·atandaş ·umu- i!aclar.acak 
mi ders görecek >-'ehrimizde tifus hasta'ıgmm Pirine fiyatları ye:rnkn 3-.\ ku

rus kadar düsmü::·:ür Arpa !i
yaUarı ayni vaziye.te 6 kuru~ta.n 

\ Zehirli cv.lerden koruıımn 
ı ve pU:f :niid•faa ted1ı:rleri -

ni ö~tme mecbtP'iyetinin 

sirayel.ine meydan vermemek ü
:rere .kazalarda fa.aliy<ııe geçilmiş
tir, 

rlütün otel. han ve bekar oda
5 kuru~ 60 paraya inmiştir. Bu
nun sebebi Anadolud:ı.ıı fazla ınal : 
11a mesidir. Bu vaziyc-te de ec
nebi şirketlu sebep dJ!lıuşl3rdır. 
Aralı:rında eski elektrik sirketi
nin de lruhınruğu bu şirketler 
!>ermayıe.lerini barice çıknrma:< i
cin şehrimiz<!en külliye~li mik -
tarda arna ala:ııak Be'çik•"a gön
dermişle.r, bu vaziveti gören A
nada ıudaki müstahsil de İstan -
bula çok mal sevkelınişlir. 

~ kiiçlik yaı;takilere de teşmll 1 
1 olunması kararlaştırılın1'tır. ' 
1 Gaz Genci Komutanlığı ta
rafındaıı vilayete ;:-ünderilcn 
bir eroirie 15-60 yaş ar.ısında 
bulunan tekmil V?ta!lC! ., bra 

' ları sah:•ı.crine tebliğat yapıla
rak fenni tathiralın 3 gün zarfın
da dikkat ve itina ile icra olun
m.esı bi. diri.lıniştir. 

Fakat sirket:.arin bu ilr.<:catı 
de\•am etmedifrinden Anad:ı:u -
dan. ge'..:n mallar piyasada bi
rikmiş fivatlaT da a·ıcı olmama
sı yüzünden düşmüstür. 

AV DERİLERİNE TALEP 
FAZLA 

Anadoludan son giin1erde mev

1 •Pasif korunma• hakkında ve 

1 •Yaugın s:>ndürme• için de a- \ 
me'i ders ,.e konferarslar ve- j 
r:•mesi tebliii' olunmuştur. 

Evveice ş•hrim'z~' rrJl-ıs ı' 
olan pasif müı!afn lntnlarına 

1 
lM yrsındaTI yukan elanlar gi· 

· d~rler~·en bu ve,,i rm:,..,f' yaş 

1 
hadrl; 15 e indirilmös bulun 
maktadır. 

\.. ~ ~,._., a· - ,,,, 

Yedir.ci ceıa mahkemesin 
sim_ icabı faz.a av der~si gt'lmek- de bir re..:ldı hakim la' 2 bı 
tedır. Amerika ve dıı:er mem'.e- 1 
ke!.erden de fazla talepler var- iDün As:iye Yedinci ceza mah-
dır. Sansa:· derisinin çitli 45 - 60 kemesincie bı: darp davı.sına d.e-
lira, zerdoların cifti 60 • 6j •ira, vmrı edilmiş.ir. 
tavsan derisinin taııesi 33 kuruş, J)avacı H.amıde adında bir ka-
tilki derisinin çüti de 4 - 6 lira- dın ve aav:ı eJiıen.cr de Hanife 
dır. ıoı.mli tir hdınla Jueiıme, adın-

Ziraat Bankası pamuk fiyat - da bir adamdır. 

Beka: ve tasralı halkın mes
kun bulundugıı semLerde de 
müteaddit doktorlar tara!ından 
bıt muayene.eri vaoı.iınakta, şüp
he o· unanlar hemen hıı.mam.J.a'a 
sevkolu1>ma ·tadıria-r. 

Ba!;at ve Kıısımpaşa halk ha
man,~:...nnm hemen açı:ması oto .. 
büsierin laakal haftada 3 er de
fa, geceleri son sefer~ıerini n•Ü
tcakiP leınizhan-e.e. e götüı-fuüp 
temizlendiri'meleri, tren. vapur, 
tramvay ''e t:..::.:;i d1"~i1!eri .. 
le hu::;usi arab.'.l~arua üJ. teJJ1i · .. 'i~c 
azsırı i iJna olunması \':ıl: ve B.:
lwive reisi LıHfi Kırdırın reis
liğinde toolanan cSıhhi komis
Y'-'r. dJ. k:ır;r as~1:1Jn1~tr.. 

Diller taraftan Be.e<li '<' r! 'lc
torları da be ü.ı semtle d1 sıkı 
ve daimi kon..rul;er yap.>ea!L.ar
dır. 

Her hanııi en kücti bir sari 
hasta:ı~ı bile hab"·: vt . miyenler 

h.rında nazım :o. ü oynamak ü
zEre Adana ve hava!isin<len kül
liyetli pamuk toplamakt~dı;'. 

Dav~oı Ha-mide muhakemenin .Sıhh;ılı un-umi;·evi tehlikeye 

a ... LLUI)& 

Gazi köprl:sü pzrke'eri · 
Be'E<liıe imaI müdürü Hü:;nü 1 

i:.C Fen müdürıi r-;\.ir, ciUn c....a.:..Ü 

Köorü3iı• ne .~iderek. ıem kv.;
rün~ vaziyetini ter.Al~~ e~n4 er
c!ir. 

diın~u ~t~de bir .istida ve-
1 
düşürmek• cürmiyle cozıi:an<iı

reıeK tıakmıı r~'Ude.ır.ış..ır. Ken- ı rı acali.lardır . 
dc;ıne bul}lln seb.,bi ""rulan Ha- -----0-----
micle şunu söyleıni;lir: , M ;.. A i( J F 

- Geçen ceL;cierde vekllıınin 
ifadesi z.::ota avllf:n ~eçi:i mea.i
j!ı ~lW. saı..ı-'ere ci-.: ~ayrı nılına
sıp oır muame.ede baıu •. u.ın ş-
tu_. Bunun ıcin c.r .. d...ı ha.A.Un~ 
ı._,ebir«ie bU.:umıyor.ım. 

l\lih.1-err.e, bu husJ.ta karar 1 
vermeuın "Ag1r cez.:ı. mah~~i .. 
11ın sal[ı)\ivet ve vazıfeleri dahi- 1 

.iinde bu\un:i:ugur.'1an oosy.:.nın ı· 
beraber teJtlki i:-e ağır c.zaya 
ııönde;i'erek bu husu, a k· ~r a-

Hasan 
lef~, : 

A 

Ali 
ı n 

Yücel dün 
d ıarn etti 

Ev\.·L!ki Si!UU şchrinuze ı?eldı ~i
ni haber verdi,itinıiz ;;L~ril Ve!ü
li Hasan Alı Y i1~~1, dün hu•usi 
i:..~)2'.İ i'e me"ö!'Ui olm!.!ştur. \ 'e
kil bu ara bazı tetki:d~de de 
bulı.mmustur. 

BLll'a<la kısmen bozulan tahta 
pa, keı~in tamiri ile yerlerine 
esme: renkte parke konu:!m::sı 
ı a ı:iye:ın~ , . .:.kında ba~ana.-ak 

tır. 

l<cdi ve köpek'.cr!e 
mücadela 

\ lınması i~in mu:ıakeme:;i başka 
J giıne bırak.mış\ır. 

Cht.ıMI 

Dün gelen i:ha'at eşy..-s 

Şiddetli kı. yüzüm!~n ş~hire 
u.2ıı köP:::..u Hürriyet Ebediye 
Tenesi v2 civ~rı:.ı k:ı-tl:ır sJkcl
ıııuc;'trdır. l ay içind ~ B:yoğ'u
ıw:G 71 köpek ö.dii:ü mıiş.ür. 
Avrıca yiı:e Bevoiiluı:da 790 ke
di ele tophtlırılmıştır. 

1 
Yargın baş'an~ cı 

Fatih:~ Kab:ıku!alı: ead:lesinde ! 
Karaı;ii:nrük camii imamı Mah- ı 
mı.dun evind:ın mangaldan sıc;n-

Şehrimizin cijier kazalarında 
da Hl köpzk itlaf olur.muştur. 

-
Dün bogaıda fpi çık!ı 
Tırhan buğün ge'iyor 
Dün aksam üzsri 1stanbulda 1 

hava güO:eşıi iken Boi:az ıı;ır.de \ 
bir kar tipisi ~ıkmış. Karader.ize ı 
çıkacak vapurlıir Büyükderede 
k.al.mışlardır. Şirket vapun...rı 
da bir müdiet i;.iyememiştir. 

Alanyadan İzmire ve o . .adan 
Çamıkkaleve ge ·en kazazede Tır
han vaouru dün Ge.iboluya uğ
rıyarak akşam üzeri li:ınanımı
za doğru hareket elmişlir. Ya
nında Alemdar tahlisiyesi bulu
ruın vaour pek yavaş volla gel- 1 
dıüinden ancak bu sabah lima
nı.mıza var::cak ve köorüden doğ- 1 
ru Ha lıce ııirerek Kasım paşa ha- 11 

vuz!arına a' ınacaktır. 

Yemek için r.ihayet •dur. em
r: ver.i.l.:.r.ce, eri.er ~a.r.t:..ların!n 
üs:une oturorak bi~ lokma ek -
ır.ek yediler ve r.cş'e.eri ı:clcli. 
Büyük rek.<irr.etler çorbaya bat
ma~a var:vor 1ardı, laktt küçUk 
yuvarlakların tadı enfesj, an -
cak insanı fazla sı.:sa:ıyordu. 

Paş'a ~arkı söyletti:cr ve bü
tün bö'.tik or.a uydu, bır ;::~:z -
can söviedi Jan ses ç:l.annıyor, 
Mori; de bu ilk gür.ün int.:zamı
nı görerek sev.n:yor, .timadı ar
tıyordu. Bundan sonraki rrer -
hale:eri de yorulrr ad arı 111it.lar. 
Ar.c•k son sekiz kilorr.t • ·ey ı aş- • mak çok ağ:r ge!Ji. Pron küytinü 
sağda b:rakmı~!ar, şcscden ç1!-t- J 
mı~ltr, çcrak bir vadide yürü -
me~e ba_:l.1m:.-Ia .. dı. Qı:r-d!klcr"i 

tir .-aın orn:.tn:ndn ayak:a. l:i
leklErıne kat!~r topr .. ~a görriilü
yodu. B-.r.dun so.-ra çci! b~a
dı. Kara bt:' kö~~j'fn bekled:gi 
bir tek s!ırüyc rastla ılzr. 

Nihnvet 105 ııc> •ı:Jt dörtte 
Sü.p kıyısı::dakı DQn:rien kö -
yunde durdu. K~·ük r.eh:r a,i!aı;
larcn aras>ndan akar; eski kifüc l 
mezarl.:~.n orto.sında, büyWı. bir 

van kıvılcımla yanııın çıkmış • 
ve siray-e~ine meydan veri·meden İ 
söndüri.'!ınüştür. l 

Küçül;: h~berler 

* Müna'rnle Vekaleti müsteşar 
muavini Mahmut Nedim ş..nrı -
ır.= ı;eiınış.ır. Llm..mlar ışkt
me..i umum müı.ilirlu.,ünün Deniz 
Ban;.'-'n müdevver pürüzlü iş
.erini -tetkik edecek ve bun"1·.ın 
halline çalışacaklır. 
1< Şehrimiz.in her l:.ııza .ıda it
fai}'<! efradı i'e de k;.k\'iyc oıun
ma!: üz~re .Kar ekipleıi• t~kıl 
olunmzsı kararlaştırılmıştı~. * Binbirdirek meydanının bah -
çe haline ifrağı faaliyetine gaciJ,. 
mis<ır. beton koridor inşaatır 
na b~!aııacaktır. 
* Maarif müdürü Tevfik Kut 
dün Nafia müdürü ile temas e
derek yeni ınekıeo!erin insaat mü
nakasanamelerinde tadilat yapı'.
ması etrafında Jı5rüşmiıştii:. 

Son harp vaziyeti üzerine mü
nakı:s1l:ırına talin cıkmadıiiından 
bu ta<Llit zaruri ııörü;'müş'.ür. 

çınarın gölgesindedir. Bö:ük, neh 
rin soJ k•v·ı:·,....: "r.cy:lli b.:X ça
yırda çadır kura~. 

..:> ..... ua..> , ...... , 1.o.Lı .. ~ .r..olordur.un ne
hir boyunca orduyeri kuracak
larını sıiylüyor;;::rc~ 

God derhal, erza..< dağıt ldı 
ğını borusile hı<btr ,;ereli, Jan 
herr.rn koştu. Lapulu ı:a yanma 
alrr.ışlı. Y~r,;.m sz:at sonra ·anlı 
yanm sığır ve bir yığ n odunla 
gelciiler. B.r mefe altında arka
dan ııelen süriidcn üç hayv•nı 
kesip vüzmiişkrcii. La>:ul Don
trien'c!e öğ!eder.teri f:rdarda 
pı ır:lır ekte olan ekır.~klcri al
ma a ıı:t i. Bu ilk rün her şey 
boldu; valr.ız ~arzp 'lie tü un yok
tu, r•asen bir <!al:a da tevzi edil
medi. 

Jan 2vdct ei!:~ce I'a•m yardı
m.!~ Şator.un ça:!:r kum-akta ol
duğııı:u gördü. E!r müddet on -
!ar', t cc hli \;!r ası:er gözile 
bal:t. ve a .Jlıi:l:rı iŞ:n metelik 
etn::edii!i.r:i !h!~s e!ti: 

- E:rd:eı bu gece hava iyi o
lacak, Yoksa rüzgar eser. nehri 
bovl3rız! .. Size usıl çadır ku -
ruliuğwıu Öı!fe(eyim. 

i\amız bandır:ı.ı Te,:ılil Gotye 
vapuriyı~ d.in schri:ı ite Fran
sad:uı mühim mikbrdıı. ilha12. 
e.vı:.sı Peımış.ır. Bunl:ır ura -
sında bilhass:ı tıbbi mi:stahuıııı.t, 
balık yağı. telefon ıile'1eri. yün 
esva. n.a:muk mensuc~t. te:-nıoi~n 
ı:az cıhazları ve = ·ardır. 

Dı..n da 200 bin iiralık 
ihracat y<"pıldı 

Dün muhte'if memleketlere 200 
bin lirıı.:ık ihr:~2t yapıhnı~'ır. 
Bu aradl İngiltcreye fınd1k', ke
ci lalı, Kendr., kestane. cevız, 
Frtnsava kelen lifi. ııacavra gön
deri'.mislir. Ya,i!lı tohurnhr ü
zerinde hariç-ten fazla '.2Jep var
dır. Keten tohuınhın Ui kı.· u
şa kadar yükselmislir. 

j,P L tW'ti. .... __ --
11 yaşında b:r kr;;,:ı kir1e 
ıen 15 )aş·ndaki çccuk 

kıf ed.IJi 
Kasmıpaşada 1 l yaşlannd., Ha-

nife ııd.ında bır kıza ıasa• 1 ut eden 
ve kir~ten 15 yasbnnda Meh -
mel dün Birir.ci Sulh ceza mah
kemesinde sorııuya çekiluek 
t.ovkıf o.ı:nmustur. 

Morisin eline bcd<ın u venp su 
ald1rmaj(a göndermek ist.yordu. 
Fakat Moris çayıra olurmuş, kun 
duralar:nı çıkarını$ sağ ayaı1:ını 
muayene Ediyordu. 

- Ne oldunuz? 
- To:ıuğwn yaralandı ... Knn-

dur.:larım esltilill!iti. Remsde bun
ları givdir.ı ... Postal l(iyınelı ım:
şim! 

J an tömelm~, ayzj!_ eliı:e al
mı-;. :O.r ço~uk ayağ! tı.tar gibi 
ihtıyatla elliyor, başını sallıyor
du. 

- Bu yarayı pek be,i!enme - ı 
dim ... D kkat ed:n ... .ı\ nks:z bir 
rr silk,,ıp a'.ılır ... İtclyada ku· 
mandanırn. harbin bacaklarla ka
zaı:ıld~ nı si: v lert!i. 
Paşa re ~ip su ~~tinr.es~ni söy

le~i. Nen.r eLı rr.eıre ötede akı
ycrdu Bu s:ra:la b:r del:k ka
zır atcs yakan Lube tencereyi 
o:urtT.uştu. Suyu doldurdu, etı 
attı. On dan sonra afal :fal çor
banın t'ı•mesıni beklediler. Bii
tü:ı bölük, yüklerinden kurtul
mus, ateş:n e rlfır.a uzanmıştı. 
Heı-siri'l ı:özü kayravan ten -

i!ee idi. l Arkan var) 

Soförlerin h'1kkı var! 
• 

ht.lillbul belediyesi yakışık 
alır bir iş yrpmıı,tı: Taksi ote>
mobillerinl bir renge boyalı) or-
du. Şoförler ~ikayet etlilff! 

Yok yere harice boya parası ve
riyoruz, iüzumsuz yere para har
cıyoruz, beleJ:ye bu kararından 
dömiin! Dediler. 

Belediye meciL<indc uzun ko
num>alardan, miiııakaşP !ardan 
•oııra ~eförlere ekseriyet hak 
verJi. Artık taksi otomobilleri 
ayni ren,...., boyanmıyor. 

ı 

Son günlerde ,,oförlerin çok 
dah" hakiı bir istdderi var. Plit
ka resmi pııhalıdır, ind:riniz! Di- i 
yorbr. 

Otomobillerin plika resmi on 1 
iki lıucuk liradır. Bu hakikaten 
çoktur. Twilerin sahipleri, bir 
•andan otomohiilcrin taksitleri .. 
nj ödcnıek g[t;lilğilndc i?;en, bir 
yaudan da belediyeye on iki bu· 
euk Jir:ı -.~rı:mez1 er. Ayda ııi
ha~'l!t altmış y:ıtm"ş l:ra kna -

Vapur az'ığı 
yüzünden 

Deniz) olları sef ır.eri 
zor idare edLiyor 
Deniz Yo'ları ıd.resi vapur 

azlıgı yüziiıY..i.!:"n .lıı.ınan'..ar ara -
sııı.Mki s-ı:fer.eri giı.;'.uk.e ida. e 
e..mekledu·. Umum Jııüdür mu· 
aı·ını Yusuf Ziv:ı f:;tlefato~:u 
dün İııtinye ve K.sımpaşa ha-

vuzlıırını dcb,mıs ve tamird,p bu- ı 
hın.an vaouriar!n bir nn evve' iş
_:er bir hale ııetı:ilır.esı iı;in a:la
kada ·lJra emir1cr vermistir. Biı: 1 

miiddetter;beri tamirde bulunan 
Kemal \•apurunun d}n tecrühe
leri yaoılmıstır. V:.pur. bugün 
sefer· ere baslıy acrak 111'. 

M .ısiehce:ı neş-:yat da
vası beraetle net ce:endi 

Eski cİkd.1,,, , ııazetcsinde, Ke-
ma·edd:n Sükrürün cHaı.reti 

.Muhı:mnıl'dir. Hayatı. nd3n ba- ı 
t.is tefrikıwnın l:i. ziyafet sof
rasını ta~vır cC.:· .. n kısnu. müs- ; 
tehcen mahiı<>:t<> cduğu idJıa il 
e<liie;ek, gazetenin e.ıd n~rivat 
müdürü .ı\li Naci ve muharıir j 
Ke'1llaıExUiıı Şükrü Seki:irc; ~ 
live ceza mahkemesine verilm~ 
le~dL Yanıl4.Il muhakeme dün 
bitmis ve e!ıli vukufun raoorun
da bi:od'ircliği ve miiddei-:muımi
nin .ta,,..,bi veçhile, bu yan milı-

' 

tehcen mahivet·ıe ı -~lemedıi(in

den, maznurl~arın beraeUcrine 
k~r~r VCTitmı~lir. 

YAŞ VE BAŞ 

llESELESİ 

Eski nesil dedikleri mn!ıar
rJ1<.T ... 11 ):ış.tarı.....ı.ı u.rlaya ~ • 
) UL.&...:.ı, b4.;..fa.es bUC:li. ..l.\aD2.W,O)• 

lıuUia liC>ıDUya lıaşlaııı.ş: 

- Yahu sahi söyle. Elem 
:b:ıct Lo-..;.u.tt."\!, bc•-.uıi lzu-L, 
~ a·l'fÜ, CC•P f a..ıl, Peyami 
~afa .1.teıı Jur~t.;ıa e.~a.,ı > ... ,ta 
m rıh.az r ,.r ,e.J' ıw. ! • 

o, 
- Evet.. 
De.ı-u.u, yine sonn~!= 
- B.z on.arı LU lık 'I" li!t 

cıuharr~ler 56i:nırdı"". D\;.u... ... ..., 
hepsi harp 50Dll 1."->li.. 

O, yine: 
- E.-<>t.. 
Ceval;ını vermiş ve muhave

re şu şekilde devam e:nıj~: 
- O halde hemen hemen 

üç beş ya~ fark.a ve ycnı ne
sıl idd.ıası ile ortaya çılı:alhar 
ne dıyc ouların şöhrellcrı a
lcyhiude b:ıınnoyorlar?. 

- ll~r nesil 1-11) tezadı lç'n
de bir saHa iş tutarlar. Bun -
lar da l:u yuş tezadının m>rdi
vcnlcri içindedirler, fokut, hep 
bil" ik• yıl mcaafo (arkı ile ya
zı yazınıya lla.şlanıış~ar:.tır. An· 
cak ı;öhret, raiibet ve mnvaf• 
fokıyct kazanıp p:;riı~ anlar 
tan,nnıış, ötekiler de doğ1na• 
dan ölıniişkı dir. Ş mdi bir 
•Basii.badelıncvt• iddiası ve 
hırsı içinıledirkr. llat':luki, 
mesele yı>.şta ı!cğ.I, baştadır ev
lat! 

BELKİ TURŞU 

it U & ~1 A li: t Ç i N D t R --
Balkanlarda ~mdilik lıarp 

olmıyaca2't muhakkaktır. Baş-

nan bir insandan on iı<i buçnk 
Lra istemek aşağı yııkarı lınk • 
sızlık ıla sayııahil~r. 

SonrM l 0u yiizden d:ı!ıa biiyiik 
bir baksızLk bı.ş;::öslCL"nıiyc baş
ladı. Kar!ai, Maltcıı~, Ş;Jc, <ôjiliv
ri, Çatalcada kPyıtıı otomobil • 
terin plnkalım ucuz olduğu için, 
piya:;ada böyle p'&kalı otomo -
bi.ıl"r çoğaldı. Fakat bunlnrııı 
ekserisi, ayda on iki buı;uk lira
yı vereb:lecek kimselerin husu
si otom~'ıilleridir. Kazançları 
şoförlerden çok daha yerinde .,. 
lan birçok hususi otomobil sa -
bipleri on iki buçuk lirayı ver
memenin çaresini bu suretle bul
daltları halde. ,,..förler bunu ya
pamamrktadll'iar. 

Belediyemizin bu sefer t"'lı: 
haklı olan şoförlerin i•t-!;'ri :ve
rine ~etirmesini ve p'"lii:a ücret• 
!erini ucuzlatmasını yerinde bir 
hareket savarız. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Bit pazarı 
kaidırı ~acalc 

Be:eciiye seyyar eskici. 
!iği de yasak ecicc~.<. 

Müs!.amel elbi.e ve palto sı>tııp
larını d:.lıa s:kı hır sıhhı kor>.ro~ 
allına aıma~ ı karar.aş.ıran Be.& 
d.ı_ye, cSeyvıar eslı:iciJi~ ve .ku ... -
tUACU.iU~"J• c!.1 t .. !'ru..ID~n kaldır• 
nıaı< ıcın n.a.ekcte gecmışt,r. 
MU..~amel eloı.;e. ııal~o ve eş

ya salış"arının r.a ~ ıl ve n..?re.ıtrx.ı.e 
yapılabilccc.i?i, b.m;...ı.ın ve s1tı
cı,ar1nın z~:J .... 1 ı..l-t..-ı.1'~arı sı.1ni 
kavit ve şartı:ır ıı~,;J 1da - he
men Şehır .P.Ie:'ı ır .evkolun -
mak ü.o:re - yeıü :lınıalııa
me haı.ırlanmasın:ı ..ıoş.anınış~ır. 
Bu ta:imatname i' e kapa:ı carşı 
ön~ı.ı.dcki clı~~ Pazzrı• nın da kal
wruacai!ı anl~lm:.kt:ıdır. Bunun 
verine Belectı v"nııı daımi mura
J<abesi altın<la Sandal Becksıe
ni 11ibi Lir .S.ıtı> maha.li. açua
~aktır. 

20 liralık pul çalan 
.yanke~ici 

Rooeo tdınd~ tir yankesici 2() 
lira.lı.k drurlHl'.a oul.ı c:ı<ıarak bunu 
Zanek adında 'birin-~ 16 'i'.a ;!() 
kuruş~ satmıs. ve her ikisi de 
yakalana-rak Sult.:mahmet Birin
ci Sulh ceza mahkem osine veril
mislc~dir. Ropen ve Za~~ sor
ııuLanndan sonra biri hırsızlık 
die.eri rahnmLS nıalı bi~erek sa .. 
tın alm~k suclanndan tevkif o
lunmus'arclır. 

La bir hadise d .. yolı:tnr. O hal
c!e altın fıalları ııi .n ıs l.ra· 
) a kadar çıkmıştır? 

Bu suali b ıtim NanemollaJ& 
c!a sordum da: 

- Belki f ur•u.sunu kıırmak 
isli)enler vardır-

Dedi, ciimle$lni bitirıli: 

- Altının yalnu: turşusu 
tecrübe etlilm m.şti! 

O ZAllJAN tıtE. 

SELE DEC.tşJr. 

BU. arlı:ıufo~: 
- \' en1 cu. p, eski edip ka V• 

gası yok. \'cru t<'laA.l<ı, e•k.ı ıo 
}..1&il!.J mücaaellsı \~r. 

!Jıyor. ll.zım Nııncmolia: 

- O z:ıınan mesele değışir_ 
};ıyerck cı.evı:ın dl.: 

- Sıuı':ıt tel '•kki•ı, ıcfckkür 
''C cemiyete baı.ış tuz.ı ayni 
) :ışlakılcrı br~:ı başu hcı.ef 
"' mcsahalara çckeh.ur. O 'a
l. t de ancıık buı:unl.ü ş;ııırct
J.riu içtimai teiellür.cri ıle 
ı.,....rı ı.uaıılarLı ve l.cndile
ı-.ne güre blr san'at cerel·auı 
y •. ratnıak isl.i)·cnlcrin e<.ebi 
\c ıçtımai ıçtılıaılarma a)rı 
ayrı adlarını verme.en ı:crck
t.r. Ta kı .. hü\·ileilLT ıneyria .. 
na çıksın, le alik!lcr tzz)·ık.i 
içıue gırsin \'C müıı.ıkaşa c!ü· 
~cwne girmiş bulunsun. Seci• 
) c.sıııi, le' iıkkı \'" hedefini s:ık-
1-.ı ıp da 5"c!ecc ş:ıluslara \:t -
taruara cd.p ve ,,air dC:il •ce
L~u ve ccn~n· denir! 

Bulamak •uda balık a,·Janma
sına müsaade cucıneyiz.. !itil• 
arızJarımız.d2n bu ınedeni c~ 
sareti ve inanCı~~.'aTı san'at 
davR!ır.ın adını. (c'scl:c.:,·ui. 
sos:val '~Lcsıni t:w:Jı • • 
lcriDi u:.tı) o~ 
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Almcnga Ram~n petrolünü 
nakletmek için 120 lokomo
tif 2000 vagon !JÖnderdi 

Bü'l<reş, 30 (A. A.) - Hükfı
ınetın yenı petrol ko:niserliği bu
aün ilk i(;,imaıru yapmıştır. 

Mil.li i.ktısat nezareti aşa-ğıdaki 
tebı.ıgı m:;retmış.eraır: 

Bundan s.nra evveliı hububat 
ve sonra da madenle: icm buna 
benzer komiserlil>-'e.r ihdasına 
mecbur o "acağıroız şüphesızdir. 
Zira istihsal ve tevzi icin büıü.1 
otodteyi haiz bwunmaklığımız 

Uızımdı.r. 1 
Bükreş, 30 (A. A.) - Emin bir 

mell'!ıadan öğrenildi~ne gcire 

etmiş ve demi:;tir ki: 
cMüsıü'iih kuvvetk•.:-,ıizin ve 

iktısaod.iyatımızın ih.iyactaırını kar 
şılamak için kiıfi miktarda ıx>l
rol istihsa' elmeyi taahhüt el -
mek ınE!<!buriyelindeyiz. Pet.rol 
istihsalatının daima dev:etin hi
maY<si altında bulunduii.ı..ııu his- 1 
seunesı Jiızrmdır .• 
Bükreş, 30 ı A. A.) - V;reme 

gazetesinin Bükreş muhabiri bil
diriyor: 

------

lnönü ile Kral Jorj 

arasında teati 
edilen telgraflar. 

Ankara 30 (A. A.J - E!enler 
kra.a ı.ıı~ Rei.5icumhur isme< ln
Cınü a. asında aşağıdaki teıgraf
ı..,. teatı oıurunuş,ur: 

.t.11.Seı<i.ns ısmeı lnönii. 
'l'ürk.ye R.is,cumhtıru 

ANKARA 
Ekse' iınsınıza, amcaın Elen 

prensı lAıris.oplıe'un ö.ümunü 
btMO..U'mekie mü·~~ıimim. 

G.l!:ORGES 
.Majeste lkinci Georges 

E•enler Kralı 

t KD A M 

Belediye, yeni yapılan ve h"
nüz duır.anı üstünde, çiçeği bur
nunda olan Gaz.J kupru.,, ........... u. V.<lf• 
kelerini, yakında tamir ettirecek-

• 1 
nuş. 

Ilu, neye benzedi b'.Hr misi • 
niz? TerL:dcn 3''eni alınını~ 1~
marlama b.r elbisenin, daha b;r 
ı:ün bile giyilmeden, ya ayni ter
zi) e, yııhnt brşka b:r terziye ta
mire götürülmeskıe ... 

Mahut eibiscyi, ısmarlama o
larak uzun ölçüler, biçkiler ve 
provalardan sonra, bir akşam ka
ranlığında ve sizin de yorgun ve 
daıgın bir zpmauınızda, teni: 

- işte size mükemmel bir kos- · 
tüm! 

Diye teslim eder. Fak?.t siz, on
ları bir de eve getirip eı-tesi sa
bah giyince mübarek kostümün 
kusur.arı hemen sıntmtya baş
lar. Ya koltuklar dar, ya omuz
lar düşük, y~ kol dik>şlcri car -
pık, ya pantalouun ütü yerıerin
lcn biri: 

- JCalk ~:delim! 
Diyor, öteki: 
- Halt etme olur! 

ce,·abını veriyor. 

l~Tıi'T.§4-sıgfl.TJ.4ı+ı7t;z~- yJ_+J.4J.TJ_T.....;;r.i.TJ.T~fi 7.L4.i.T.rll~ 

~· Hitlerin Nutku .: 
(Baş tarafı 1 incide) [ !Mister Çörçil son nutkunda ~ 

' tir. Bilahare Hiller kürsüye Ahnanyavı ir, ·a edebi,ec:ği ve 
c•karak son ser.e!erin siyasi Alman mil etıni sınırlarının dı
hiı.d!selcrini hü:asa ederek Al- sına cıka.rabi!oc: ıl:ini sövle
man millet'.nin doğuşunu an • mişti. Bugünkü Almanya 1648 

\ ıa:t•ktan sonra ezcünıle de - deki A::ınanya demektir. Bü-
miştir ki: tün merkezi Avrupad1 A!-

• - Düşmanlarımız yeni bir man nüfuzu vardır. Y€ni;·;,ş-
Avrupa kuruJaca.i(ını, adaletin mıs yüse·ımek is:iven iki mil.et 

• yer.icen te;is edeceğini eko- vardır. Bunlar da İta.ya ve t 
" ı r.ominin inkişaf ve t""aretin u- Almanyadır. 46 milyon ngi-
mumileşeceğ:ni söylediler. Düş- lizin 40 milyon kiloım.tre mu
manlarımıza şunu hatırlatmak ·ıabbaı arazive yereş'.iğini u
ister!m ki, Almanya ııibi böyle nıutmarna.!ıdır. Almanyada ise 
büvük bir dost yok Edilemez. kilome-lre başına 80 kisi düş-

S~ 1918 de de İngiltere oyn! bu- mekledir. I.:;.;;a mukabil 80 1 
günkü vai:ler gibi vfütlerde milyonluk A'.mam-a 600 bin ~j 
bulur.mu•tu. Fakat bunların '-'kı lrel"k l ., "'- ~e ı bir sahaya ye. rleş- · 

·; hicb!r'.si yerine ge:irilır.edL mıstır. Fakat bunu dl sımdi- . 
Bilakis Alman m'J'.,:tine harp k 1 
tazmin2t· vükletildi Ek-.ıo - ve adar ha"bttii!imiz bir çok ' 
mik ır.üşkülatlar çıkartıldı. ve mese'eler gibi halledeceğiz. ı 

1 bu vazivet'er Alınan mi •:eti- Bugün de. dün nasıl çarpış- ! 
·' ni s~stı. Versay rııuahe:iesile tık ise ayni vaziye:te çarpışa-
f.j dPmokrat Almanya vc.k oldu. cağız. Dah'li carpışmalarımız-

~ ls:e bu vazivet brşısında. da dostlar mıza ne cevap ver
dik ise vine avni cevabı vereNasyonal Sosya'izm hareketin-

ij de ihtiyaç gördük. ı:u bir çok c•"'ı. ı~n m'icadelesi zanne- 1 

.temellere istin:::t ediyordu. Bir dildi/;i kıırlı.r kolav bir miica- r 
del" r'Pl''ldi. T•nı 12 SPne sür- ·ı 

~ darbımesel vardır. Bcn.a yar- dü. KP••vrt'endik. 15 senelik ' 
' dım et Al' ah ta sana yardım 

~AVl'A - S 

lngilterede 
fena havalar 
devam ediyor 
Birçok kinıseler aç!ıg 

leh.ikesi geçiren 
Londra, 30 (A. A.) - İııgı!teı-e 

de havala:: iena gii.·mt.:~e devam 
eLmektedır. Halk, büyük bir 
zaruret karşısıncia kalrrıa.dıkça se-
yoah.at etmen..,,;e daı~t -edi.n1-ck
ted.ır. hkoçy.ad.a.n hareket eden 
bır tren zıı saat teahhiırle Lond-
raya gelmiştir. Diğer bır tr(n 
de kırıarda kara saplana.ak kal· 
mış evi şimendifer hattı üzerin
de bulun.an bir l;öyiü bir d:nı.a 
kesip kızartarak yo."cu"arın açli
~ını gidermiştir. Başka bir tren 
de 100 lııadar çocuk sof(uklan ı;ıcık 
muzlarip bir hale sıeldıği için bir 
çok müskilattan sorı.a hadise 
mahalline gelmiye muvaffak olaıl 
bir yardım treni bunları ırhp en 
valLın şehre kadar götürmüs ve 
cocuklar lı.sa1ahaneye yatırılmış
tır. 

Bu sabah bir cok şehirt!rdıt 
tren"erin ve oto:..üS:.erin ge<!ilane
si vüzün<len isçiler fab.ikalara 
gidemem islerdir. 

Rumen petrollerinın Alnt.ı.nya- ı 
ya naklini tesri etmek üzere 
Alman demir yo 1J:u idaresi RJ
!rul.nyaya 'ok<mıotif ile 2000 sar
ruclı vagon sevketmişlir. 

Gelecek av Be\.ıırad:ia yeni Ru
m<'n - Yugoslav ekonomik mü
"akereleri başhyacaktır. ATlNA 

Ma}2stelerin büyük yası, beni 
derin surette müteessir etmiştir. 
Majestelerinin kede. inc an J..Va
rak iştirak eder ve en hararetli 
ve en samimi taziyelerimi bildiri
rim. 

Bu vaziyet ka~mnı'a, yarıla
cak iş, onları hemen derieyip top
layıp daha b"r gün bile kı:•ı~n -
madan, yeniden tamire golür -
mektedir, İşle zavallı l'nkapanı 
1--öprüsünün hali de buna dön -
dü. ı::u yrpyenl, taptaze ve du
manı üc;filııdt-. ci<"eğ:i bumunda 
körrikiik. ilzerinden henüz ~ir 
tek rraba bile geçmedı" tam·re 
ihtiyaç rö•lerdi. lJari hu tam'~ 
cnbuk n.-ıl•a da ~·ıllrrdanı,,.rı 
hem \r~ndi a;'!'ır vıt7.ife~ini gör • 
mrl·. hrm de öteki arkadaşına 
vek5iet etmr' le pek ~ıınalmı. o
lan Gr?ntn köprıi~•t bıraz nefes 
abrok ]·cnd"ne gtl•e! 

~ eder zihniydi yok t-tlik. Ve ;:"i~-·~~:::rr~~:r~:~tr c~~~: 
d'.!'.ha' faaliyete geçerek la_m rr··- '·'~ <P~n~ocid'r. 
bir A:manva meydana getır- ln33 de mevk!i iktid•r~ ıre-

l ı -
~ İngiltere sefiri Şubattn 

Bükres 30 (A. ı\.) - Umumi 
petrQ. komiserliği dün aksam res
men tesekkül etmis.ir. Umumi 
komiser. profesör Netta, bu mü
Jl.a.9'!lıetle bir nutuk ira1 ederek 
bu teşekkülıin gayelerini tasrih 

Gecen kanunuevve'de iki mem
leket arasında kli. ıng sistemini 
ilga edzn bir anlaşma aktedi!miş
tir. 

Öyle anhş!Jiyor ki döviz o1a
rak tedive sis!.emi iyi netice ve:
memiştir ve klirina sistemi tek
rar esas ohrak ihdas edLecelı.
lir. 

Alman tayyareleri düız de 
Holanda üzerinde uçfu/,ır 
La Haye, 30 (A.A.) - Dün ak.ı;am Alman tayyareleri <ırta 

Holanda üzerinden uçmuşlardır. Tayyareler dafi lopJ::.r:le hava 
devriyeleri tarafından tsrded:lmiştir. 

Bu hususta Eerlin nezdinde bir te~cbbüs yapılacakt;r. 

İ$.\'IET İNÖ?'-ı'Ü 
.ı'.nkara 30 (A. A.) - G!usc-;oe 

Motta'nın vefatı münasebetıvle 
Reisicumhur hm ·t İnönü i'e !s
virre konfederasyonu reisi Pilet 
Golatz arasmda telı::raflar teati 
olurunustur. 

Ankaca 30 (A. A.) - R Y<ıt
ta'nın vefatı mü~oa'f·betivle H1-
riciv-e vekili B. Sa7arofr.·'11 ile fs
virre federal n.:.i>aviri B. Bau
mann arasında telgraflar tea~i 
olunmuştur. 

• 

OSl\tAN CEMAJ, KAYGILI 

'giitere~e yal:ancı'ar 

W di!·. Fakat dünya bu Aırn&rı- k 
il cr!"t' l\"c•vonal Sosval'zm l>a-
' yayı çe){em-t:di. rE""lre~i l;-1.,.,.'11 id2 re «? ... 1....,, /.1 .. 

lJ33 de ı\ımanya Millet'er 
...,,.~., l"'fJJ,.•;n~n T'l"Ps'uHv"finf 

ı;.r Ceıniye .. ınden <--xkı.ıdi, 1934 de Ü7e!'i""P ald~ ....... Röv1~ ,.1 ...... rc:a 
·ı 'la .. cLdı te~Jtut konf2ransın- idi Al,,.,nn ıriJlntı~e l>"r 1-fm _ 
: ' dan r,eki.dı, li1J5 d" Mecburi '" •·a~rmak hakkı vernıivP -

\e umumi ss~erligi kabu.ı elti, rrl~ti · 
}JJO da Li...;ıplınıı bir orduya rend""n <"""nra lfi•,,,,_ ft .. l"'l- l 

t kuvveı verdi. 1937 d~ l.Jört Sf'· A!"""'.,,... \'!"' n,,c _ ft • ...... :-Y'O ~,...,.,~- ,. 

ne ı~ o.anı tatbik et.i, 1938 de ,.,,,Jo•• ı-,kkında izah2tla bu- / 
s:ıctet:er m.-sc esine nihayet lur~ ... ve: ,i 

~· vcrv..ı 1939 da Ravş hüküm.e·ti JQ:19 ı:p-~-; .... ;n P'n rrı'~)..:- h.;.. r 

M hfıkimiyetini tanıtmık i,in ır.Ü· cı•~ ... c'. r .. p .... , ''"'YR , ... f,. ... iCi~ 18 •, 
'.l dafaa vaziv· ... tine geçti. \' f.. bı- / ~"' f ... ..,··i., \"P F""""!C'7. ~a -
:ı lahare Alınanyıa için elzem ""' t!l~ri i'e l'""ii,r!lf.h rl 0 n b'r 
'ıi~· olan h•,,at sahasını · ::.ramıya ~il1 P' yok edilmişt:r. Yine de ,, 

ba.•.l:.dı. "a,.~·z. t. 1 
t Ben bilaisti:n:ı bütün dün- f'in"'dh·e kac'tr frfTil'ere ve r; yava müstı::'"l'It!ekesır bir Al- T"-.. ,.,r., rP ~·~ .... t 11 "~'..l !·,.. .... C':.,.,i 

Lüksemburga inen Almanlar İngiliz Harbiye 
Londra 30 ( A. A.) - tnı;'te -

rede bulunan 74.000 düşman te
kasının v.aziye;ini tetkik etmek 
li:nere hır. bin bidavetinde te,ek
kül eden 109 mahkeme mesoile
riııi il--n::ı.: edı>rek R1nodarını ne
zarete göndırmişlerdir. 

t manya olô!Inıvacoğını anlat- 'ih·r.,•ı. F 0 !·ot 11.1'••'" r··--n 
( rn9k ist::ri:n. Fak:ı.: bunu an- 'l-•-'"'"ln ne yapt:ğ'nı l>ı - ~-1 
~- 1amak söv"e dursun din1emedi r,-n ... rrıu? ı· \ 
'ı !er b:le. İn~il'.l' c Fransa mü- /> ln-~r"a üc dn-i•o't rtn-;. 
1" c:de.eve k.a:ı::ır vcrdi'er. İngi:- dle r'• ı·-··•·r r,ı.-at f-rtilt•-
lj tere Avrup:da cok vahim bi' "" ,.r;t·lrriri• Almar tnn·'"e- I 
~ vazivet doiıurdu. ŞJvet bugün '"r'.le kar:>rd·l"< m J!Ö!"t'~cj'i•e 

Lüksemburg, 30 (A.A.) - B:r Alman keşif tayyaresi Alınan hu· ı • h f 
duduna Üç kilorr.e.re mesafede bulunan Hosingenda _k&raya _in_mi~- nazırının !Z :ot a I 
tir. Tayyar~ıler Lüksemburg lopraklarınca oldugunu gorur.cc ı Londra. 30 (A. A.) _ H:ırbiye 
tekrar havalanmış ve Alm~qaya dör.müslerdir. nazırı bu~Un Avam Kamarasın- Bu raporbrckın anl0;ır:a.~ına 

göre slındı ve ka.dar düo<nan te
baasm:bn tak:iben 500 kişi tev -
kıf edilmis 8000 kisi s:hsi lıür
dvet takvii:ılına tabi tutu 'muş 
ve 59.000 kişi de hic bir kayıt 

a "tına alınmamıştır. 

~ Mösyö Çember:avnc h1rp vazi- t~:Tr-0 dr !n•rn-zhi·r. Piz ·f; 

Şarki Galiçyada: 
Alman askerleri 

( Ba~tarafı l incide) 

noktalarında ve bıınassa Lwow 
kıc::!.ii.Ullw..;.a ve bu şCJ.4.t_d ... .ki 
clioLCı ı....eıges. de gorü.m..ı;.ı.ı ... 

:l. - ı .. l!ı..:u~v..·ıır.:11r e nu~.ıl.')uµ ı.J.· 

biu..erı ve a.-.l•<r uı taşıyan l.r<n· 
lerın şark veya 1\.ı.ac.:ı.rıs.an ı.>~i
ka:motınde gittik.eri lia-içyada 
l!Örülmüştür. 

~ - ı;ır kaç gün Alınan kıta
lan na;kıedııırken siviılı;.in baza 
Yoı:l:ardan ve şimendıfcr hat arın
dan ge"mcı.eıi menedilmiştir. 

4. - lvıuııım mı.. lanıa il. !man 
kuvvetlerinin Po.onyad1 Ru,ya 
lıe A!many" aNsıııd.ıh.i huaıut 
hattınd~n geç.ıJuer,ni kal'ıye,le 
iddia eLımk imkanı yoksa cta Na
ıuerin ıekniKcı, m.ıd im veya di
lter askeri t.e~kküiıere m.Jısus 
üniformalar.a şimdiye kad1r 
Sovyet kıt.'1~a.ının ışı;ali altında 
bulunan mın . .akalara yerkş~ikle
ri şüphe götl.Lfmez bir hakikat
tir. 
Müşahidler Rus - Rumen ve 

Rı.ıs - Macar hudutlannda:ki Sov
~t muhafızlarının iyice takvi
Ye edildigini görmüş.erdir. 

Diiler cihe'1.ı:n öı:trenildii!ine 
RÖre Galiçyanın muhtelif şehir
!el'inde mahalli miisle:·, chak 
.du~ınanları tarafından yapılan 
$ahrikatı lüzumundan faz..a bir 
~ddeUe tenkil ettikleri icin • si-

hlanndan tecıid edi"mişlerdir. 

'f eni yardımlar 
( Baş'.arafı l incide) 

re ıc t ı,; os encede mukim vaLandaş- · 
.a ll'Kda•lar .mız ve hayırse - 1 

re~ zevat tarafından harekelıarz 
eıak:_tzedeıerıne b;r yard_m Oi· 

:nak tızere 8:!,700 ley tebeaü <>
Müu,u.~Lur. 

Ah !tanı<.on yardım k<>mitesi reisi 
L meı_ lbrah.m, Curnh ur Rei.;ı 1 

r'::et lnor.uye ı:or.nerd.f(i bır .el
:. I.a hareke,ıarz felakeo.zedele
l70~çt ltanııon halkı laıafından 

_ ng~,~ ıırası lebnnı. e<iil _ 
nıı• oıo.ugunu bildınd -ı-r 

Us• - t h b • .. AUp en a er verıJdığine gö-
te h_areı<etıarz felaketze.:ıeleri içın 
Yenıden 13,350 c!ınar i.e muht<lif 
e:;y~ teberrü olunmu~tur. 
fii. Karahi.>ar 30 (A.A.) _ Dün 
aecc saat 21 de ka•abamızda ha
••rstz haf:! b;.r zelzele olmuş _ 
tur. 

Amasya, 30 (A.A.) - Dün A
nıasyada saat 18,35 te 3 sanive dft
Vaın ' · ' ' t eo.eıı lı<J.! lıır z~ı.~ıe olmus ur. 

• 

Voroşilof Fin 
cephesine gitti 

ı Bas ıarufı l inu .sayfada) 
hava k..ıvv~Leri, Finlar.-0.ıya si 
vu h~L<ına kaışı yen.C:.n şid -
Qt>L.u 1J.a ıye~ı.e IJulU:llJnu;ı.ur. 

1J..ı..ill'l"tıf.i.ı b.ı iaa:iveL, OU:J.<'11.lna 
co« pal>~:ıya mal o.muş.u .. Ve
ri.en bazı haiJ.~rlere göıe, 12 Sov
ycl tayyar.:sı düsıiriılmuş.ıir. 
Bun;ar, s.ukul nokıJl.ı.rı be.j 
o an !:;;oyyet tayy~reieridir. lfa -
kat, hakıkat'le SJvyet;e.in 17 
tayyi'.resinin dÜş(tif(ü sanılmakta- 1 
dır. 

Sovyet tavvan;.•ri, Fin"=-ndi -
yanın şarkında bi. has.ahaneyi 
bombardunarıa lulmuşl;r ve 
burada 2U kişinin o.ümüne se
bebiyet ve'1!lliş.erdir. Abo ş<h
ri de şiddet i suret-le bombardı
man edılmiş:ir. 

Moskova, 30 (A. A.) - Lening
rat Erkanıha.rbiye d.ire,inin 29 
sonkanun tarihli tebliği: 

-"!..; ihim bir hiıdi.;e "cereyan et
memişti:. Sovyel hava kuvvet -
len keşif ve bombard~man uçuş
/arı yapmıs.ardır. Muhte.if nok
talarda 7 düşına.n tayya.e.;i dü· 
iürülmüştür. 

Heh;ink; 30 (A. A.) - 30 kiı
nunııs.~·ni tebligi: 

Kar<'J Berzahında hazan çok 
şiddelli olmak üzere topcu ateş
leri kaydedilmi<rtir. Ladoga gö
lünün do_ğu ~imalinde düşmanın 
bir kaç hücu:mu mühim zayia.ıia 
tardedihniştir. 

Doğu ceohesinin diiter nokta'a-

1 rınde kesif müfrezeleri faaliyeti 
ohnustur. 

Kareli Berzahında Fin s1hil ba- 1 
ta:yıüı•ı mütrnd:lil düşman ba
ta•:'13laımı sükuta icbar etmiş
tir. 

Dün Finlandiya üzerinde ucan 
düsman tayyarelerinin ad 0 di 200 
olarak tahmin edilınektc<ir. Şim
dive ka<lar alınıan malıima-ta gö
re Fın dafi to~Tı ve avcı tav -
yare'eri 20 düşman tayyaresi 
düsürmüstür. Yalnız bir tek Fin 
tavya: esi düşmüştür. 

----<>--

Heyelan 
(Baş tarafı 1 inci sa11fada) 

rın<lan birini palJalmı~tır. Civa
rı kaplıy an su.ların arzetliiti teh
likenin önüne geçmek icin Bele
diye su' u derhal menbaından 
kestirmi ve ihtiV&ti bir tedbir 
ol!arak su b'13an mıntakadaki ev
'.le .. d~n ikir.ini de t.ahlive ettir • 
m~ır. Bo.unun sür'a.t.:e ta ... 
mırıııe~'mak~ 

d~ vaptı~ı bevanatt:~ mub ~c.><
de ö.l'n ve yardanan İngiliz 
~#s.:.-er.~ri !isteslnin va~ın ne~re ... 
d!lec~ğir.i bi.dirmiştir. 

~ veli nasıldır dive ~(}.,,;.lls3 ac~- v:n!' 2iic-rr:ı-lrr.--•1• 1? ~e"'eı 
~ b3 ne cevao ve:'2ceı1 ·tir. "'\"'\'C~l·i r ... , .. ..,bı , ............ "'~:7.. Jı.1 .. l. 

~ Üc asırdwb ri istıla p~sin- ~-~ J.-,.n·e" d~"'"'"" ı-;,.·;._ 
~de ko~n 1neiliz1er v~: yüzün- ~·C'ioH.,.,;-., ,..,, ..... "'•. , .... ı..~,. ... Bi .. 

31 kanunuc,vel 1939 tarihine 
kadar z.···i.tı ih:iva eden bu fö
to kırk kaı:hr ismi ihtiva etımk
tedir. 

). de 4~ m'"von ki omet~e murch· l:i1'.rP J-li:l 0 r M. Do12-ivc\•e: J 
:'• baı bir sahavı is'.i''i rtmi~le~- P.,,.+• "' "•llo rFl-•~•r ~,.·r-
. eli ... s-,.rki bu '~.p.'j'::,.,..f•r-=c r"ihi r- .. !1-1 lfİ""'"~("·-"tT" z 7::ıı.....-etıe -
~.· hfl'd. bUPÜn rle j5•jlc) e"T'lf>l'l't"İ"le r·.,..· 7 J...r••1..•1r'e-4:r rfpmjş ve t, ------<>--

Liste .avni z:manıfa ayni devre 
zarf:r.<la lnıOLcrede vey.a deniz 
a~ırı ülke· erde kzza veva has!.a ... 
!ık d~lıyısivle ölen 720 askerin 
isim!erini de ihtiva ed~ektir. 

Andre Marfy Fransız 

tabiiyetinden çı~arı'dı 
Pa~ is, 30 (A. A.) - Resmi ga-

~ rdn bütün e"!'e1i bii'ün dür.. ,...., ... p..,. /J J,.,..~., , ... ·11 .. ti ''e 
, fil ~·""'V.? • ...,, ~tmf'kfe.-tir f'1l!iM• .. P· ~urı 1 ~r· i:2v~ etrriıc:t:r: ~'! 

~ '·a··ı 2V'UC'Unci::t t' 1 t"Tl~-kh:·. A· }'l~·l\ı::ı b;.,. hiı: \"" bi" fi~ir!e ha
t. d'l 1 e-~ kant':·1 in~'lf'l"ra bi- k-re r-lrnt p::Jjv,.,r. Rt·rrilr'tii ... re -

zetede çıkan Fransız Cumhur Re
isinin b!r kırrarnamesi mucibin
ce ha:ihazırda Moskovada bulun-

~ anıldıih l'ihi ı\ lm"1"'8 d• do"!- l'rr.!z !SP f'P"" ve r''nc AIT"~n-
:ı. ı- '"" 11--•'~•ığunu bir kere tek· • ı nın üm'd'dir. Dıye nuıku-
'.•] lif el!mi~tir. ·u bit"rrniştir. 

1-~imayc idaresinin ·1 ~· 
~.:.r=-::r::.-~...:r_._-ı:: :r-r:.':=ı"":" -=• -?"" .-...... .r- ·r ::x: =ı; ..... ı; x --I- x -.· ..... - ....... - · 

gümı ük sistemi 
dui?u tahmin edilen Franstz ko- I 

1 mür' • :ideri Andre Mı:rtv, Fran- ============================ 
~~. ıabiiyetinden iskat edilmiş- 1Balkan devietier!nin!Garp cf p'.ıesinde Be'grad, 30 (A. A.) - A'nıcn -

va hükı'.;me.i. nis:ın ayından i"i -
baren Boht'lllva ve Maravya hı
ma:·e ida.re~inin A~man )!i.! l"'rük 
si,,(eırine ithal edilece'!hi Ba. -
kan hükf<mctlerine bi'.dirmis"ir. 
Eski Çcıl:<>slovakya f e o.ktedi"en 
ve simdive kıdır mer'ivette ka -
lan ticaret i:ilafarı nisandan 1-
iübaren hükümsüz kalacakh~. 

:rlr kız iramveydarı düş 1 ü vaziyuti görüşülecek 
il\lfocicl <öv - Eminönü seferini 

yanan bir tramvay Şişliden f!e
cerken 'Meliha 0dında 20 yasla
rında bir kız · '...müş ve yara -
lıanmıştır. 

A~keri ve siyasi hadiselere bir bakış 

(Baş:aTafı 1 incide) 

şunlar olaca;:ı obilC:irilmekted'.r: 
1 - Bakan men leketlerin:n 

büyük devlet"er bilhassa muha
r.ı \ ~ k"rşıs:r.da ha:tı hareketı, 
y::.r.ı Baikan devletlerinin lam 
b'.t2raflı"lar:nın teyici, 

2 - P~kan An'anl: ır.emleket
lcrin'.n I\facarisl3n ve Bulgaris
tanla mü~. sebetleri ve Balkan 
Tuna bo.:-ış ve b. taraflıj!ının ida-

Garp cer-besindeki durgunlu· tarzında ileri sürüldük« be3•an mesi için bu memlekeUerle teş-
;;11n devamı, kanıılıhlı m ... sıah - olunuyor. Yine bu arada Bal • riki mes .. i iır.Uını. 
kem mevkiıere İnıOtere ve Al- kan Antantı Kon•eyinin harici 3 - 1933 y•lı iç'.n de~is edi -
mnn:·a tayyarccilerid~ bom - tehJ;keye karşı toplantı ys;ıına- len ve harp dola} ,s:le tenir edı-
bardınıan akınları, yine Alman ı!ığı, tedafiii haltı harek~t bulıın- len hususi korferans;n mevzuu-
layyarclerinin vapurlara bom - madığı anlrşılıyor. Sllnra da, Bal- nu teşkil etmesi :cap eden bazı , 
ba atmak suretile lıiicumlan g;;- kanfordan başka, Akdenizde ve iktisadi mc.dclerin tetkikL ,. 
rüinıektcd"r. Anaı:o;ııda menafii yüzünden Sofya, 30 (A.A.J - Havas Zo-

Finlandiya cephesinde ise, müs- Tiirkivenin. inıriltore ve Fransa ra gazetesi yazıyor: 
tahkem Mannerbe:m Jıaltını yor- ile itÜfakını, muhafaza edeb::~- Bulgaristan Baikan konferan-
mak teşrbblislerin'n henüz müs- ~rği izah olunuvor. Bütün bu ci- su:l mü.;ahıt gcindermiyece:-tır. 
Pet .-c fili muvaffakıyet temin h ti B•lknnlara Tt·na · c er. , • YO•uy- Ayn; "azeteye göre Macaru -edemediD-i 0 nla•ılıyor. 1 b" 1 a ,·,·· vukuund t · ı ... .. ~ • a ır cc v a n;:ı - t&ncia temsil edJmı ·ecekt:r. 

.cirkac gün sonra toplanacol< tere ve Fransa ile müşterek ha-
Ealkan Antrntı Ko!lse.vi!ıin ko- d B J At' na, 3J (A.A.) - 1' .ikan An-

reket hususun a c grat, Sofya. tGnlı Konseyı tor,ar:t.~ıı.a iştira:{ 
r.uşacaiı meseieler, muhtelif dev- Pcs'c hi.ikünıctı~ri t.t3sında men-
lctlcı•.ı düşüncel~ri, gör.l h.:Ti fi düslinccll'r bulun~ufrunun tcs- rd€c?k olan B:?ş\e ·i} ve HGr!cı-
arasındaki ayrılıklar lıakkmd:ı bitiri. r·fnıl,'i , !ar. Me,c].-. Ro- ye Naz;rı B. Met~hs:./ın riyasc-
daha etraflı manimat elde edil - man)·a hükün.c.inin bu düşün _ tmdckı Kcn r.) 'e;i bu ak•am 1 

me:ded.r. Bclgrnlb neşredilen ceyc ist:Cak ed'.p, etmedij(ni kat'i v pur.a Selar.ıı..c ııareket el!T.e'.' 1 
bir tebl:ğ hakkında Fransanın ı. rzda tayin eyleınektedir. Ro- ted ;. llc~·et Selan'ktc,ı de tren-
llavas Ajaru.ından baska İtaly?ı manrn ıhhi b\I Jıusu;t:ı menfi le Be:grada "İdecı;k:ir. 
rad,.•osunuıı ve gazetelerinin ver• · · İ ·ı B 'J 1- -- · - d k" E-l•nrara iştirak eyıCT<e, n:ı• tere . " e.a.-..as rıj'<.Se .ın e ı 
dikleri lıabcrier, prensip ayrılık- ,.c Fransanm b,. nıt'mlekete e\'· len hey'eu, ona eıçi Mtas, ona 
Irrını şimdiden belli etı ,•ktcd r. ı-• ki 

'eke \•rrmiş " r.ıı · arı gar ınli- elçi P~padakis, llariche müdür-Balkankra doğru mesela ı\l- k k ( · 
1 . . ''İ '\'enidrn t~tld e~· i.ycti ıucy. l ... r.nc...c,1 n.n.;.ı.rub \'t li-ötu:; ve man)·a ,.c Sovyet er.n genı~lc .. .. · 

mc hareketlrrine CaUan Anlan- C:ana cı~.!ıTr. Ea<ukiliıı yavcrı albay Nobel:s-
hna dahil Türkiye, Roııı•n~·a, Ko~scyin loplantısınd•n f'Y • ter rr.ürPkkepLr. 

1 
Yugoslavya, Yunarl;kn d••v - ,·rlki ırünleı·dc aıınan bu h•lıı-r- Atina, 30 (A.A.) - Metaksa- 1 
lctlerile birlikte Bulgaristan ''e !erin neticelerine göre. bekle - sın Balkan konferansına hareke:i 
macaristanın müttehit bir blok nl'n ahenı:in temini lıusıısıınn 

miih.:u tta. ret! T >arfı icap eyle· ha:.'< kında tefsi. atta bınunıın Mes-
lc>kil eylemeleri arzusunun ho- ~ .1 sagerı d'Aıhens gazc'.csı, sıatü - l 
kikat hal"ne gelmesine ait zor· c! .. ğlni söyıi,·ehı :ri:ı. 
1 1 1 IIAMİT Nt•ı:.t ffil\lAK konıı'l muhafazası Yunan Hari- l 
=;;;u;;;k=a;;;rı;;;n;;;.=B;;;e;::gr=a;;;l;;;ta=;;;·;;;i:::m=k=a=n=s=ı=z·================ • cive sivasetinin mihverini teskıl 

• et: .. ~i mutale~ınc!adır 

fIJaş tararı 1 inci sa11fada) 
kerlerdcn mürekkep alayl:ra alı-
nacak~ar<lır. 

Londra, :.J (A. A.) - Dün İn
l'il-terenin şark sahil"indc bir Al
mm tayyaresi tarafındôn bom -
bardıman edi'.en ve karaya olu -
ı, 1 cTaı.i.mi 'l• isrninC:e~i Leton 
vaoll'. umın ankazında bi • te!< ki
şi bulunmuştur. 

Londra. 30 (A. A.) - cNora. 
ismin<le kücü:l< .bir Hr hn<la VlPU
ru. lngiltercnin şark sahil.erin
de bir mavna carcmıştır. 

Lon;Jra, 30 (A. A.) - :<:nr,l.md 
Daninıav.<a vapuru lıe Hos.anıı-r 
Kor\'eÇ v.ıpuru A'.:nun d.:ıüı:-.ıllı 
gena.erı tar.alından o:>.ırı rr.:ı.ş.ır. 
1' aro No. veç _.;emısi de bi: Atman 
c.enız.al .. ısı .t..ıraiuıdaın L(;J'pil~n • 
miştir. 

Lor.dra, 30 (A. A.) _._ Alınan • 
Danım .... rka huuuauı,<l.J.. Syı-L'de 

dahil olmak ~-e 7 1''ri3e ada
sını cmemnu harp mıntakasına. 
itüal eckn A~.rnan kat .... r.amcsi, 
YüKSck A maa kc.manda heye.ı
nin mak>aL1o.rı haıtaında r.-.-dı.e
lif farazıy..ı.lf:.c }'" ı:.,·m.:ktadır . 
Syl ao--L'llll t.uı.ıyc eJ..,dı;;i 
su\ l...ı:ıJncr.·~ui:. 

lJ .. :ı y M~ıı gaw~e>ir.in Aıns
.tc:d.am muhal:,, i ""'"'yazıyor: 

Bu t:ıh i\;e isi, t&h:ıkkuk t:Li'i

i;i ıakd:. Je Alm:ıniaı m S}'... üze
rine yapı.an lngi.iz h<ıva ke:;if
lerinde:ı ameli bir d~rs aLr.:k 
bu edanın İngi!iz ~ınlarına nek 
m'llruz bulundugunu an'adık&ı 
man.3.sır-ı uızamm·ua ~dcbiiir. 

c29 i.tir.cik:inund3 D;ınim'3rka 
hududunda bu'unan müşahitler 
hındcnbur~ bendi üzrrindc. Syll 
ııda5ını karava bağlıvan şimcn· 
c!ifer ha-ttınds. ı\!manhnn bü
vük bir faaiiı·et gösterdiklerini 
,J?Örmiic;!erdir.• 

Londra 30. (A. A.) - Bu ··,, 
s:ıa-t ı;ı de İnJ!i'tcrenin dn u 
hil ""' k ·arın da bir Alman tan ... 
rt:>i dü~ülmüşlür, 

Moskovaya dönecek 
Londra. 30 (A.A.) - !ngille

rcnin Moskova s:firi Seeds. bü
yük bir ih<imalle şı;ba.la Sov
yeller birliğine dönecektir. 

Bir Bal~an ve 
Tuna ittifakı 

(Bnştarafc J inci sayfada) 
yanın da, Alnı~n ordu'arı Yugos• 
la,·yztl., ilerlrr.ı:ye başlayınca, 
So\·~f>\ Ruhıynnın Lchistanda yap-
tı;1:ının aynını yrpması vr Yug05-
iav.-nnın famamile Almanyanın 
e•tne ~eçmemesi içln, memleke
tin b~r kısn11nı işgal etmesi it.ti
mali ~e \·ok değ-ildir. 
Baıün bu snkuıceni hes•~ 

lordır kı, Yugoslavyayı derin de
rin düşür.cfi:rii,·f'lr \'e o'!a. Bal • 
1 nnlaı'.a, bir Ba"k1n blcku trş
k~lini telıhk.elı b.r iş ad.:etliri -
yor. 

Hakikatta, Balkan bloku, l\h• 
~aristan ve Buigırristanın da il· 
tihakiıe ve trm tedafüi b'r itti
fak haHnde teşekkül edeb"l•c, 
İngiltere ,.e Fr:ın••nın da yarılı
mile Ball<anları teravii2den mn· 
sun llir hnir ~t;reb"Hr. Bövle 
bir Balka'1 bJoku, 75 miT,·onu 
l!'eçcn nülu!liu vr ~-iizc:?c onda., 7 
1-nf'uk milyonu bulan CT'"iu1rrile. 
Dı:lka"1ara taA!'ruz etmrk i~t1 • 
,.ı.,,lerin ct•o'l•tini kıroh'lr<"'1'-. 
;.,iihim bir kuvvet teşkil ed .. r. 
Dal1-n.,,,. .. a bir tnrTTUz vu1cutt'!"t· 
ı'~. f,.1t"T•t>re Te Frnn~""'" d;ı, 
Tilivfil< n ....... ,,; ıı"hi unın it' -
r"ddiitlerr düıı;m'"'"t'n. Y~"'""'~k
l:tr1 a~'kfl1" v~ m~12t'""""' :var"'•..., • 
1,....·ıe nılh,,1ar , .• Tuna l•tika
m,.tinden Almnn,·rr,., <'"".,''" r
r""ına taarrın etmek de kabil 
oh•r. 

p., tl~qn ,.,.. 'fltm~ J.,....,, drvl,.t .. 
'~"·"; lt"" tn-'~' t~ıır .,..a .. ., J.-"r· 
f1't ..... rak ttn mHhim rnrr. M~r~• .. s• 
... ., V" R••1CT~~·--· ... fi~ i!l!t~-"1:

J.-'I., tr~dii: ı.:. it,.f~k ,,_,..,.,.ı.:. 

t•T ammtt. B"''"TT".,.f•-.-. ,.. .. 1 ....... ha
,..,_ .. ;., J'f"''"f"ff .;; •. 1,...ı:ır; p'h;, c:~ ...... 

,na, bövl~ bi• t.lnlrn" f•••1'1'ii'il 
;....,1~4 .... "'""'r. CH-'-ii Bi•l~a,.:~+-n .. 
ln '!\f .. c=-•;•frt'!tr .,... ·-........... "''" Yu• 
""~)t?,-.11'""•'1 istr .. ""'·'p"f nT!'t"'; hı1-
ft!'t ,., ... "'; ,.1.,,,.,,,._ y .. 'r1?: ,. .. ,.'7; me-
c-r• .... : ,1,.;.·1~ Al,_ .... , ... r·- ~rv • 
: ..... r ......... - . .,. ,. .. ,,.; ft .. l'·""''n. 
t .. •.•._ ~··;•.r ..... i pnta·'-·:-' ..... ,.a" • 
f11·lP""' •"'111il"lf"'r ,.,.. *:-ızvitrJ,,.,. ~e, 

}l•ı ).1 .. 1.,." f ... ~,..•·\-'1Tif-,. ,.,,.,. . .ı .. tl 
,.,.,._: .. ~. rnr.•·n ı-n ... 1~ J,r,. P-.1. 
, .... ., )ıl ... \.-, •. n~ıı-,,,.,y,;~,., n ,_ .. ., .. " 

J-... ,·v~tlrnt'irir ki J-.11 J"Pmlekrt· 

'"'"• y,.'""' 1'-=len<'n }.nflln emrl· 
le,... frı" v,..1 .. tln ~ .. t relı-il-;~ n1··~. 

R:'"l'<ttn J{o11c:r,·=-rn irti,.,""'"d:ı, 

Belgrııt hiikfune•inin, biT Bal • 
knn ve TıınP ittifokının birinci 
~artı filan pnJPs'11avı f('''"i .. r <"a
lış•c•ı<ı nnla<0lıvn•. F?k?t. 1t,1-
''nvı hir t~r ... fa h!r-.t.rsk r'nhi Al• 
;.,,anva ile Sovv,..f J?nsY:l. hu rn· 
, .. $.1,.1''" ınp,.; ,..,~ r,., r2'1tct:"""'&k· 

)prı r!"}\t. !htili\Ftn P-' 11 st• .. .,. 1 ~i 0-

1~., rr""'İ D1"'"~"'"1 'ri,,;n f...,.1Jj tfe, 
pek krlrv '- ,.p.·,rr. Ciin!-ii icfi • 
,.erlt'r icf<"T"t~ı~tf". "·rrnı:,.,..,..J .. r 
ie ve .. memrkfc rııu~ırd1r!nr. nu 
jfharla atnfprımn:rn «.\1: fnma 
4"<'k 7f,·nn petir"T• "il.,ii ker.::•c:'n· 
c!P kr•:trtt~ı.,.., 1 ,. 1 , f" IJalk;.n Kf't., .. 

111e-,•:nin öniifT"iiT.f'-"ki irtimpııoda 
t<nhi. JıHfiin ihrlaflı mrs••lrlrrin 
bnli!?c t:-m bir anl?.sma hası1 o
lahiJt-r<-C-ini 7anrıctnıl,·"r'?Z. nu. 
rımla 1-t>rnh~•. hu tahrı;n'mi -
zin v'fln1•$ r1lrwıttc1nı ve RC'to1P'l' ... t· 
t:'I R~Tl-,_., .,.~ T··.,.,. (t,.,,1,.tieri R· 

nsıı·~~ }ir •rı!~fiii i•ffok •"""i
l'!"' j...,, • 3n vert"rek bir a"'lrsrna 
7"" ;ni 1• ~•ı "'.lm"c;ını cand!'n te
m ıını e • .İ) ur•-. 

ABİDİN DA VC: 



BAYPA-• 

BAŞ, DIŞ NEZLE. GRiP ROMATiZMA 
SOGUK ALGINLIGI 

ve bütün ağ~larını derhal keser. Lüzumunaa 

günde 3 kaşe alınabilir. 
' -- . . .·'- -.· r .. • • . • . ... - ~ •.. • I 

Satış ilanı 
lstanbul r örc!üncü İcra Memurluğundan 

Cemile ve Hadiye tarafından vaJnf paralar idaresinden 24086 
Dı:ııız numarası ile borç alman paraya mukabil birinci de-.oecede 
ipotek gösteri..miş olup borcun öd~emeslnden '1.~layı satılma
aw:ıa karar veri.en ve tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafından 
(495) lira kıymet takdir edilmis olan Aksarayda Mmatpa;;;a ma
hallesinin Horhor ca<ldesinde bir ta:rafı Sıdıka MenzU blı taran 
6ük.ü açıkhğı, bir ıaraiı Horhor wddesi ve bir tarafı yoi ile ç<:v· 
rLl 894 ada 15 panel eski :le yeru 68 kapı numaralı köşebaş-.nda 
evvelce ham! olup maili iıı.hldaın bulunması doJ,ayısile Belediyece yık
tmlan ve halen arsa halinde bulunan 197,5 metre murabbaındald 
bir lut'a arsanın tımıamı açık aı1tıımaya konmuşrur. 

1 - İsbu gayrimenkU:ün arttırıma :>Z'tnamesi 5/2/940 tarihin· 
el-en ltibırren 936/24&9 NoJı İstanbul Dördüncü İcra dairesinin mu
~eıı nwnarasındA herkesin gorebilmesi için açıktır. İlanda yaZı.l , 
~ıaruardan fazla malinnat alına.ı: lsüyen,er ışbu • ŞS'l'tnmtıeye ve'. ı 
Ş36/2489 dosy.a numaruiyle memu.riyelimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttı:maya iştiraSı. için yuıkarı.da yazıh -.lr.!ymetin yüzde 
T.5 ni9betinde pey veya mil!i bir bankanın teminat .mektubu tevdi 
tıdilıecektir. (Madıde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla dif(er alakadar1arın ve irtifak 
bakk.ı sahiplerinin gayrimen.ktÜ Uz.erindeki haklarını hususiyle 
faiz ve masrafa dair olan iddia'arını işbu Han tarihinden itibaren .Yir-ı 
ıni l(Ü1l icinde evrakı müsb)teleri}<I:! birlikte n:cmuriyeıimize bil
dirmeleri icabeder. Aksi hal.d<> hakları ... m sicili i.'e sabit olma
dıkça satı.ş bedelinin payla0masından hanç ka'ırlar. 

4 - Gösterilen günde arttı.mııya iştirak edenltt a:-ttınna şa.rt
~sini akumus ve lüzumlu mallımat alınış ve bunları tama.men 
.kabu.1 et.mis ad ve itibar olunuriar, 

5 - Gayrimenkul 4/3/940 tari.1inde pazartesi günü saat 14 den 
16 ya kadar İstanbul Dördüncü Icra Memır.·iuğunda üç defa bağ
n'dıktan sonra en çok arttırana ihale edi.:ir. Ancak a:.ttırma be
deli muhammen kıvmetin yüzde 75 inı bulmaz v~ya satış isliye
h>n alaca,i(ma rüchanı ol.an di~er alacaklılar buhınup da bedel 
bunların bu gayrimenku 1 i'.ıe temi 1 edi:..ır.i• alacaklarının mecmu
Undan fazlaya rıkınazsa en çok arıtıranın taahhüdü baki kahnak 
Ü2e're arrtırma 15 ııün daha temdit edileNk 19/3/940 tarihinde salı 
ıtfuıü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul Dördüncü İcra Memurlu
ğu odasında arttırma bedeli satış isti yenin a:acağına rüçhanı o' an 
diğer alacaklıların bu ııavrimenkul il" temin edilınis alaf'akları mec
ınuundan fazlaya cılanalı: ve mu!-ıammen kıymetin % 75 iıı·ı tut
mak şartiyle en çok arttırana ihale edi'ir. Bövie hır btdel elde 
edilmezse ihale yapılmaz ve satış 2280 No.h kanuna tevfikaı? geri 
bırakılır. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı vermez..se iha' e kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek k'klifte bulunan kimse arzetmlş ol
du)tu bedelle alınağa razı olursa ana. razı olmaz v>eya bu1unmazsa ı 
hemen on bes gün müddetle arttırmıva çıkarılıp en çok arttırana 
lha'e edilir. İki ihale ara.sındak! fark ve ııecen günlez: için yüzde 
6 den hesıw olunttalı: faız ve dHter zararlar ayrıca hıikme hacet 
lt~aksızıı> memu.ri;~~ümizce alıcıdan tahsil oJıınur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak valnız tapu te-
raii: harcını yirJ'li senelik vakıf taviz bede'ini ve ihale karar pu'.Ja
ımı vermiye ıne<:burdur. Müterakim vergil.eT, tenvirat ve Uınzi
fat ve 1,,tiıliye re<mıinden mütevellit Belediye niswnu ve müte
,.dtim vakıf icaresi alıcıya ait olmayıp arttırma bedı:lin<len tro
zil ?'unur. 

İsbu gayrimenkul yukarıda gösterilen tarihte İstanbul Dördün
cü !crıı Menrurlı~u odasında işbu ilan ve gösterilen arttırma şart-
namesi ~;iresinde satılacağı ilan olunur. (775) 

Çocuk Ilchimi 
Dr. l.hmet Akkoyun'u 

Tak•lm-Talimhane Palas No. ( 
"B7ard?n maada her gün saat 
15 den sonra. Tel: 40127 

J.IAZRETI 

M 
Y• : :ı .: Zija ~akir 
Nihave', (Yemen) hükilın

darı (Teba) Kabeyi büsbü -
tün harap olmaktan kurt.ar
mayı dini bir vazife telakki etti. 
En mahir bina usta.ıarını Rônde
rerek, binanın aslına halel gel
memek •·:ı.rtiv'e Kiılıeyi trunir et
tirdi. Ve b>r tavan.a üstünü ka
pa1ılımı.ak suretiyle d.,, istikbal
G<-ki h:ır.-abinin önüne geçti. 

Ondan sonra bu bina, (Asn sa
oıdet) e kadar davandı. Ve bu 
mıık:ıddes (mabed) in muhafa
zası v azil esini de Resulü Ekrem 
Efendimizin ecdad.inı teşkil edrn 
(1.smail torunları) ıun e'inde kal
dı. 

Evve!ıce, yerinde arzetmiştik 
ki, Resulü Ekrem Efuıdinıiz 
otuz beş yaşlarına geldikleri 
uman IMekke) yi su baıııJll#, 

Dr. Şiikrü ~f. lınzntw
G~TREBA Hastahanesi Cild ve 
Zührevi hastahklan sabık he
kimi. Her gün St.hahtan akşa
ma kadar Beyoğlu İstiklBl 

cad. Ankara Ant. 99. 
Telefon: 4C~l6 

Ttfrika: 136 
Kabe bması uzen"'" clto büyük 
ta!ıribe.t yapını.ştı. Bu hadise
den sonra, Kab~nin nasıi tamir 
edildiğini ve (Hace., Esved) in 
yerine konulması meselesl:ııde 
baş gösteren korkunç bir mü
nazaanın, (Resulü Ekı'on) Efen
dimizin (hakem) ittihaz olun
ması sayesinde ne suretli! önüne 
;ıeci.rliFini mufassalan yazmış ol
duiiımıuz icin burada tekrara lü
zum görmüyoruz. 

(Kabe) ehli i:ı..Qma (kıble) ol
makla berab.."'I' Resu'ü Ekrem E
fendimiz bina üzerinde biç bir 
tadilat icra ettirmemi~.. Sadece 
binayı (~ut) la.::dan tathir ettir
mekle iktifa eylemiştir. 

Ancak. bir ara:ık binanın ka
pısını asaihya indirerek şim<ıl 
cephesindeJU(Hicr)wsmiyeolu· 

Jz:ıet Apak ailesinin 
teşekkürü 

Sevgili ojfumw: ve kaMeııi • 
miz İzzet Muhittin Apağ'm .ıı• 
rek lıuıa sill'eıı. bııstabjıı e:ıııa
ınnda ve gerekse cenaze mera. 
simine bizzat, 1.eJı;traf, telefon 
'Y'e mektupla hatınnı sornıak, 

cenazesinde bulunmak; sonsuz 
!ztırap ve elemle: im ize candan 
iştirak ederek biti. tesefilye ca
lışmak istiyen Matbuat arka • 
da$larma, Beden Terbiyesi tPş
kilatına, Spor k 'üplerine ve hü
tiin dost ve ahh•ıılarma sonsuz 
ırrıinnet vı> <teı:,.kkü.rJeri:ınizi su -
n.a.rız. 

Annesi: Bedriye Muhittin Apıık 
Kardeşi: ' esrir. Muhittin Apak, 

------- - - - -- -- -- ~--

ZAYİ - Kamyonumun :>942 
numaralı ön p'flka.sı kavboirnns -
tur. Arka plakasını da ia.d • e
deceği:mdcn zayiin hükmü ynk
tur. 

lzzet oı}lu Nazmi Gezen 

Her anne, baba • 1 e idir? 
Et ve sebzelerin iyice plşmmıeslnden. meyvalarm güzelce yıkanmrunasından, içilen sulann temiz 

-y-e SU. olıruun~mdan hasıl olan solucan dedi.ltinılz bars&lı kurtları en mU21r hayvanlardır. Bunlar, 
mce Ot?'~.ın ıç zanna yap1Şarak ve kan emerek )'etisir ve ürerler. Ekseriyetk çocuklıırda bulunıır. 

Balıuzlık, ~-~ Bazınwsbk, karın a~aPJ, ~ ~eleri, hunm, makad krnııması, iııhal, 
o'bmlul<, lıaşcLinmeııı, salya akması, sar'aya be- siDir haileri, &ece korkllları, &örmede ve i&ilme
de bo&>ı.kluk.- Hep bu lr.urtlaruı tesiridir. 

Kutu 8antti 
o 

Uu ktrrtlaTJll ~n hirind d"vasıdır. Büyük ve küç-ükl re emniyet ve itimatla verilir. Bcr · tıpı;ıl'Uk 
se"'e se~·e yer. 

. DİKKAT: Kullandı~t.an 24 ~aat .. sonra solucaı: dü~rne-.!Se çocuğunuzda solucan olmadığına itimat 
edınız. Vıhh"t Vekfiletının ıesnu musaadesını haizdir. Tanı istimali kutuların içinde yazJıdır. Fiatı 
her eczanerlr !!O kuruştur. 

( A A) ismine dikkat 

ADEMİ İKTiDAR 
İstanbul Defterdarlığından: 

Mükellejin 
Şub~ _ adı __ U<l/L(ll!eri Sokağı Kapu No. Senesi 

Tehi etleri her eczanede bulunur 
P-• koıv.u 1~~) C.ı.ta, llWılıol ··-·---

Jsta11b1ıl 5 inci lcra Memurtıı
ğundan: 

:i~/il455 voe 4242 sayılı icra dos
ya".ariyle Avukat Suad Tahsin 
Ti:rk'c masra! harici 2600 lr a 
borçtu Samatva Etyemez Yoılı.wı 

"D,, grupu yeni bir 
• 

sergı açıyor 

: ı On iki değerli sıın'atkarın bir· 
il:!3lllesinden vücude xelmı.ş olan .n. gruı:m 8 inci olastik san'at
lar sergisin\ önümüzdeki cumar
tesi günü öğleden sonra saat 1 
ü9te açacaktır. . Sergide teşhir 
edilecek cse.lenn çogu (Deııen) ı 
)erden mürekkeptir. Desen.erin 

Tophane V"ı.i.:ikl Ye- Kemanlı:Pş -Necati B. Cad 18 
rom nimon 

937 

İti':-.'.IZıruz üzeri.ne temyiz komlsvorıunun nakz kararına tebean 
İstanbu' 2 sayılı itiraz komisyonunun 8/12/939 tarih ve 2431 sayılı 
k;;rarlyle beya.ıına.me esası üzerinden ve resen takdir suretiyle 720 
lira matrah ve yüzde 12 nisbet Ü7erinden 86.40 lira kazanç 17,28 
lira . buhran ~ 81,66 lira mi.sil zammı olarak ta::hlyatın tadilen 
teklüme karar veri ".miş olup mezkı'.lr karara ademi kanaatle Mal
memuru sıfativle 15/12/939 tarlh ve 17129 sayılı yazımızla itiraz 
olundu,itl~ yeni adres bi:dirilmemiş ve yapılan aramııda da, bulun
mamış o dulhınuzdan bu baptaki ihbJl.rname ve temviz layihasını 
tebellüil .. etmek üze..-..e bir hafta zarfmC:a mensup olduğunuz şu-
beye muracaatınız lüzumu ilanen teb:lğ olunu:. (748) 

İstanbul mıntaka liman Rei.diğindcn 
Limanlar için beş adet l:;aret direği yaptırıhııası acık eksi'tmi

ye konmuştur. 
Tahmin bedeli 1800 liradır. Yüzde- 7,5 teminatı roı.ıvakka'tesi 

135 lira<lır. Eksftmc 10/2/940 cumarte.sl pilııü sa.at ll dedir. 
İstet ilerin teminat makbuz veya banka mektupları ve diğer 

mali ve ticari WWilti mut<?berele:iyle birliirt<' yuka-.~da yazılı gün 
ve sa-atte Galatada rıhtım üzerinde İstanbul Mınta.h Liman Reis
lij!i satınalına komisyonuna ve şartn:meyi almak istiyen:erin idare 
şub<:;;ine müra<ıaaU:ırı ilan o:unur. · (6·12) 

Çevme .tramvay durak önu ı 
No.ıı evde otur:an Hayati Hak• 
sözün b 'kasına ipote!C.li o:-Up 
ipotek fazlasına şamil olrnaJt '1-
zıere haczen paraya çevriJmeı;ine 
karar verilen K.asmıpa~a eski 
Tozkoparan YEni Çatnıa Mescit 
mahal esi es.ki mezarlık yeni Te
pebaşı so](a,iıında eskı 70 yeni 7 
sayılı ve tarafları Fene,•lcr m~ 
muru Al'eksi ve hissedarının ah
şap menzCi, Fedai Kadem kcrı
mesi Fatmanın ahşap menzili, iki 
t<ı.rafı me:ıar!ı.'< caddesiyle çev
rili ve 14,000 lira muhammen 
değerli Haya ti nam apartmanı 
bu kere açık arttırma'Ya konu! -
dui:undan: 

yanında her san' atkiirın bir kaç 
tane de boyalı resmi bulunacak- ı 
tır. Sergide eser teshir edecek 
san'atkarlar, E'ıf Naci, Halil 
Dikmen, Eşref Üren, Zeki Faik 

tzer, Arif Kaptan, sa1ın o.aı.ı, ı lnh'sarlar U !\ı."rl" l"v" d Heykeltraş Zühtü Müridoğlu, 1 mum lvıUuUr uı1un ~n 
Cemal Tıt!lu, Eren Eyüboiılu, ::aı••ammm•mımaııım:sıı:mmaızmm•sı;Jııs::s:;ım:••-= 

l - Bes kat, altı daireyi ve 
mecmuu 23 odayı, elektri:C, hava 
.Jıa.zı ve ıerkos tesisaıtını havi bu
lunon bu kargir apartmanın 
4/3/940 pa7..aTlesi g.inü saat 14-16 
ya kadar dairede yapılacak ~cık 
ar'..:ı.ımasmda ioolkk bede!?erirıi 
ve diger c.la<:akJar mecnıuunu 
ııecmelt ve muhammen deı(eri -
nin yıizde 75 ini bulmak şarliy
le ihalesi icra ve aksi halde <:n 
çok artlu'anın taahhüdü bak; ka' -
mclt üzere 13 gün daha uzaıtılarnk 
19/3/940 sıh ııünü ayni vakit:e 
açık arttırması yapıla:ak ipe.tek 
b~e'.eri meemuunu geçJT.e:t 
şartiy J.;ı 2004 sayılı kanun muci
bince en çok artımına ihale olu
nacaf(ı. 

2 - Arttırma şartnamesinin 
ilanından itibaren 15 gün sonra 
dairede herkesin ırörebilınesi için 
açık bulwıduru • acağı. 

Bedri Rahmi ve NııruUab Berk 
ve Abidin Dinodur. ·- . 

İstanbul Asliye Mahkemesi 
9 uncu Hukuk H5.kim iğınden: 

Y asei liahar taı-aıuıo""n Kuz- ' 
guncukta İcadiye caddesi lô3 
No. da otu.an Mazalto Safado 
alevhine mahkemen.n 39/l3j No. 
sı r..C 19/lVNd9 tarıninde açmış 
olduğu boşımma davasının ya
pılan muhakemesı son.unda: Ta
.-ailar arasında ba.s gosLeren şıd
det.i ııec:i.mslz;ikten dolayı müd
deaal.eyhin beş sene evvel )<ocası 
evini terkeltigi ve işbu geçimsiz· 
liRe kannm sebebiyet verdiği 
hakkında .kanaat husulüne meb
ni kanunu medeninin ıs~ üncü 
maddesi 1J1Udbioce tarafann bo
sanma1ırma ve mezkiır kanunun 
142 nci maddesi mucibince miid
de-aaleyhin bir acne rnüddet:e 
evlenmemesine 8/1/940 taıföin

de karar verilmiş ve yazılan i
ıam mahkeme divanhanesine a
sı.imış o. du.İ(Undan mezbu: e Mar 

3 - Diğer ipotek Sl'hibi ala
caklılm'~ sair aliikada. ların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin hakla
rını ve husu siy le faiz ve masrafa 
dair oJan lddialı>rını ve sair i' gi
lerini ilanından itibarım 20 gün 
irinde evrakı müsbiteleriyk icra 
dairesine ·bfldirme'cri VC' a..lı:si 
halde haklan tapu sicı11e-. I i'e 
sabit olınadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalacv.k -
f.an. 

. zaltonun tarihi ilandan itibaren 
15 gün z3rfında müracaatla tem
yizi dava edebi:eceği ilan o'u-

4 - Arttırmıya iştirak edecek 
olanların apartmana konu'an 
del?erin yüzde yedi buçuğu nis-

nan cidarı binanın iç tar;ı Cına 
a imayı arzu etm!slerdi. Fa
kat, mulık ·it Jıadi.s:lerin ara
}ıa .ı:irmcsi yüzüncen, bu anu
Jarıru ycc ine getircmemi<lerdi .. 
Resulü Ekrem Efendimizin vefa
tından hır nıüd:!et sonra, esha
bı ki..-amdarı (AbduLah bin Zü
bevr) mahzen bu arzuyu ne be
vivi ye.ine geti.rnı€'k ıcin bina
nın o kı.mıını yıktırtD.Ta.1<, ye
niden vaptırdı. Böv]'('ce Kabe· 
nin esasında bir tadilat vücude 
,e:eldi. 

(Eır.ev!) Jeıin za'.inı kumanda
nı (Haccac) Mekkeyi muhasara 
ettiği zaman, mancınıklar'a at- ı 
tırdıl(ı taşlaı:.la, bu mukaddıes ma
be<b harap etmisti. Bu kanlı 
muhasar•dan sonra, harap bina ı 
bir daha tamir edi'.di. 1 

Hilafet, (Osmanlı) haned'anı- . 
na !rrtikal ettikten sonra, Türk
ler ta:rafından IK5be) ye aza
mi hürmet gösteri .,di. BilhDssa 
Dördüncü Su'tan Murat t,-:ıfm· 
dan, bir daha tami:· ettirildi. 

Hüliisa, beserivetin <:<:ddi olan 
(Adem) e atfedi'.en bu bina. ku
ruldııilı günden bu &üne k.adar, 1 

nur. 

betinde ı;ıey ak~esi V('rme ·eri ve
ya milli bir bankadan teminat 
mektubu 11etirıneleri ve fazla 
bilgi edinmek istiyenlerin yuka
rıda yazılı dosya sayı-arı ile icra 
da.İ'. esine müracaatları lüzumu 
r.an olunur. (23910) 

.şu tarih dıcvirlerinl ge;:irdi. 
VEDA HACC1 

Resulü Ekrem Efendimiz, dört 
dda hac elm!şlerdir. Bunl'Bl'dan 
soııuııcusu, Hicretin 10 uncu se
nesine müsadiflir ki, buna (Ve
da Haccı) acni ir. 

Bu hac, muhtelif noktı>laı·dan 
dolayı çek dikkate şayandır., 
Çitn'-ü, Resuh.i Ekrem E!endı -
mil, bu hac esnasında, büyük 
bir eh i islfun küt'oı:si ile temasa 
ı:clmiş .. Bunlıı.·a karsı söyledik
lPri muhtelif hutbelerle, son e
mirlerini verm~:erdir. Bu eınir
kr, gerek dini, ııerek siyasi ve 
ııerek içt·imai bakınıdan. son de
rec<>de ehemmiyeti haizdir. 

Resulü Ekrem Efendimiz tara
fından bu hacca karaı· vcrildigi 
zaman, her tarafa haberler gön
deri:di. Ehli is'fırı hacca davet 
edildi. Bu davet üzerine, yakın 
ve uzakta bulun.an bütün kabfe
ler harekete ıreld1. Yalnız (Me
dine) de, kırk bin kisi birikti. 

Hazreti Pevgamber hicretin 10 
uncu senesi zilkade ayının 25 in
ci rv e Milatlın 632 nci senesi şu
bat ayının 23 i.incü] cumarle.si 

Mııhammen B. % 7,5 Teminat Eks:!tme 
Cinsi Mik. Lira Kr. Lirn Kr. Şekli Saat 
~~~~~~~~~~ -~~~~ 

Sine:: ka<"ndı 200.000 adet 2100,-

Zıvana • 43 top 776.-

157 50 Arık eksiltme 

08 23 
8/ll/940 
Pazorlık 

8/JI/910 

14 

15 

Düz beyan 300 K,}. Sif. 351. 75 26 38 Açık eksiltme 16 
Aıle.ıninyum 13/II/940 

1 - ~artna.me v~ nürııunesi mucibin~-e düz beyan aleminyum ve 
zıvana kaltıdı tle mıktan yuka: ıda vazl.l Sin<!k kağıdı hizalarında 
J?ôsterilen usullerle satın alın;.cakt!!'. 

il - Muhammen b!>d2lleri. m~vakkat 1->minatları, eksntme gün 
ve Eaatlen lılzalarınd3 •azılıdır. 

III - Eksntmı> Kabataşta levlmn ve mübayaat şubesindeki 
a.:ını komlsyonuııda yapılacaktır. 

JV - Sinek k"R•dı eksıitmesbe "™'cekl<!r nümu.ııeleriuln ihale 
!"Ününden 3 "Ün evveline kadar id -ı..-ece kabul ettirmele:·i lazımdır. 

V - Aleminvum zıvana kii/tıdı !'Btlname ve nümuneleri her ııün 
sözü vec•n subedcn parasız alınabilece·<ıi 11ibi isteklüerin eksiltme 
icin tcdn olunan ırün ve saatlerde % 7 5 J7iivenme paralarile birlik-
te mezkılr komisy-0na g<ılmeleri. •546• 

P. T. T. Umum MUdUrlUgO:ıden 
1 - İdare ib~yacı için 100 ton Gazoil katıalı zarfla eksi1tmlye 

çıkanl:ı:nıstır. 

2 - Muhammen bedel •13320• muvakkat teminat c999. lira o
h .. p <!ksiltmesi 14 şubat 940 carşamba .ııünü saat 16 da Anka:ada 
P. T. T. umum müdürlük bina.sı.ıdaki satın alına komisyonunda 
vapılaca.ktır. 

3 - İstekliler muvak!<at temin.at makbuz veya banka teminat 
mektubile kanuni vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını 0 ırün 
saat ,15. kadar mezkiır komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. 'l'. levazım İstanbulda P. T. 
T. levazım .avnivat şubesi müdürlüklerinden bedelsiz olarak mukıı -
bilinde verile<:ekl..ir. (10792) 

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON TELGRAF Basımevi 

günü, öğle nanıazını büyük bir 
cmıaat.'ıe (Mescidi Şerif) de kıldık 
tan son. a, bu muazzam hac kafi
lesinin başına ~ek (Medine) 
den harekat etti. Yollarda acele 
etnıiye. ek, zilhicce ayının 4 ün
[ve mart ayının 7 nci] günü 
(Meleke) şehrine ııe'di. O gece- j 
yi, •ehrin kenarında istirahatle ı 
Reç'.rdi. Ertesi 11ünü, ihrama bü- .

1 
rünerek şehrin (Berıi Şibe) ka
pısından dahil oluo d.oi(u:ı"Uca (ha
remi şe;if) e ırirdi. (Kabe) yi • 
görür görmez e'jıerini semaya 
kaldırarak: 
• 

- Ya Rab! .. Sen bu mukaddes 
makamın san, şeref ve mehabe-
tini ziyade kıl. 

Diye, dua etti 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEl'EBAŞI DRAM 
IUSl\lL ... DA 

31/1/940 Çarşamba günü akşamı 
Saat 20,30 da 

O KADIN 

* İSTİKLAL CADDESi 
KOMEDİ KISMINDA 
31/1/940 çarşamba gündüz saat 

l4 de ÇOCUK OYUNU 
31/1/940 Çarşamba .ııünü ~amı 

Saat 20,30 da 
O!iLUMUZ 

* 
HALK OPERETi 

Bu akşam saat 9 da 
Matine saat 16 da 

ZOZO DALMA3LA 
(KEDiYE PEYNiR) 

Yak,nda: (La Mascot) 
Bu duada, çok büyük bir hik· 

met mündemicti. Cünkü (Ka· ı 
be) bütün ınüslümanların (kıb· 
lesi) olmaık itibariyle, yer yüzün· 
de mevcut olan ehli !slamı ebe
diVEn biribirine raotedecek .. Ve 
bilhassa beş vakitte kılman na- ı~ 

DOKTOR 
Feyzi Ahmet Onaran 
Clldlıe .. ~· ... ___ 

Puar lıarl9 htr sin •llalıtaa 
alqanıa b4lıır 

ınazlarda, bütün mümin!ıerin 
ka'gleri.ııi biJ:leştirecekti. 

{Arkası var) 

AdrH: B:ılıılll Cafalolla 
_._.. "-""• N'n. o. T•l. !,tl'IJ 

Ankara kadyosu 
DALGA VZVNLUCtJ ~ 

T.A.Q. ıt,n-. ınn a.... ıt llw. 
T.A.I'. Sl,,t a. Nü Kco. :W llw. 

ım.. ıaur. ... 111 ..... 

31 2.· kanun Çarıamba 
12.30 Program: ve memleket 

ııaal ayarı. 1:1..35 Ajans ve mel.<!0-
rolojı haberleri, 12.50 Türk mü· 
zıifi (pi.). 13.30/H.- .Müzık: Kü
çuk ockeı.tra (Şcl: Necip Aı;.ıun) 
1 - Greı.chaıı.m<>w: Nınni, ı -
Erich Trapp: Jf.ujisa'nın etrafı~ 
da müzik ~ 3 - Scnma;s
tich: Ormanda aşk., 4 - li.unıp
h.ie:,: l-'iyero'uun vedaı, Io.
Program: ve memleket saat aya
rı, rn.oo Türk miiZ>ğı: (,.""3.11 -
l:ar: Vecihe, Ruşen Kam, L&v
~t ç,ığla, lızcttin Ökte. 

1 - ıorahiın EL - liıcaz şarkı.: 
duruşun brusi feryat iıe a.;.ır), 
2 - S. Kaynak - Hicaz Aı,ıraıı 
şaı·kı: (Açıldı gül figan ebıncde 
bülbül). 3- ...... - Şehnaz ş.u·ı<ı: 
(Ben perişanım), 4 - 3 ünc.ı Se
llın - Şehnaz şarkı: (Bir nevci· 
vana dıl müpteL.'i<lırl, 

1 - Hruıım Bey - Bestenigiır 
şarkı: (Kac;ına mecbımından), 
2 - Mahmut Ce.:alıe~tin r's. • 
B~~tenir&: şur.lu: (Ey !'er taham
mül), 3 - Udi Oemıi - Besı.en.i
gar şarkı: (İ.stedinde gi:mlumü 
verdim). 4 - Dede - Bcs~enignr 
.şarkı: (Ben seni sevdim seveli), 

1 - Udi Ahmet - Hüzzam :;21'- , 
kı: (Açmam açamam). 2 - B.meJI 
Şen - Hüzzam .,arkı: (Sükunda 
ııecer), 3 - Sadettin Kaynak -
Hü1.zam türkü: (Çı.kırr yüceler -
den), 4 - İzmi.ilı Hayri - Hüz. 
zam şarkı: (Ölürııeı:n yazıktır), 
18.55 Serbest saat, 19.10 Meml~ 
ket saat ayarı. A iaııs ve me,eoro
kıji haberleri, 19.30 Türk muziği 
Fasıl heyeti, 21.15 Korıuş' a ( ciıf 
paliti.lm hfıdiseleri), 20.30 TEM· 
SİL: Bir dans meselesi, Yazan: 
Saııda Say.it, 21.- Serbest saat, 
21.10 Konusma (ha:ftalı.k posta 
kutusu), 21.30 Müzik: Riyaseti
cuınhur bandosu (Şef: İhsan Kün. 
cer), 1 - J. W. Mansie.id: Sa.U 
2 - J. Fucik: Kı~ rüzgarlan 
(vals), 3 - G. Pares: Konser ll"' 

vertürü, 4 - Tschaikowskv: Ha
zin şarkı, 5 - J. Massenet: Le 
Cic operasının Anıtr'akt ve bale 
hava1'arı., 22.15 Mem ,-ket saat 
ayarı, Ajans lıaberkri; Ziraa.t 
Esham - tahvilat, .kambiyo - nu
kut borsası 'fiyatı. 22.35 Müzik: 
Bach'ın eserlerinden (pi.). 23.
Müzik: Cazbant (t>l.). 23.25/23.30 
Yannki p:oııraın ve kapams. 

A Nl\A R J.. 

30 • 1 • 94~ 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frc. 
100 Liret 
100 !sv:çre Frc. 
100 Fl-0rin 
100 Ray'~mark 
100 Bell(a 
100 Drahmi 
100 Leva 
1-00 Çek kronü 
100 Peçeta 
100 Zloti 

... ~ ..... 
5.21 

133.19 
2.9411 
6.615 

29.105 
69.185 

22.0556 
0.965 
1.57875 

1336 

100 Pengö 23.29 
100 Ley 0.965 

Esham ve Tahvilat 
Ergani 
3!vas - Erzurum V. 
İş Bankası Nama peşin 

19.85 
19.28 
8.80 

TlııK~IMve HAJ\ 

31 lklnclkln1.1.1 
ÇARŞAMBA 

Hicri: 1358 Ruııı. : 1355 
ı inci ay Gün: 31 2. Kanun 18 
Zilhicce: 21 Klll>ını: M 
Güneş: 7.15 Akşam: 11,20 
Öğle: 12.27 Yatsı: 18,54 
İkindi: 15.04 İmııiik: S.32 

"-- HAVA VA7.İYL'I1 -
Ycşilköy Meteoroloji istasyo -

nundan aliı;,an malümata göre, 
hava yurdun A.kdonizin ııarbi ta
raila:riyl.'e, Eııe böl,ııesinde çok 
bulut'u, dil\<!.!' böl~elıerinde ka
palı ve ya1i1'lı ı;ıeçmiş ıfugiıdar 
cenubu sarki. Anadolıuda cenuı:ı. 
dijier böl,ırele.rde wnumiyet!oe ş). 
roaC is,:".ametiııdıe orta kuvve-tte, 
E~e denizinde kuvvetli esmiştir. 
Dün İstaııbulda hava çok buhıt. 
ıu Ye hafif karlı ııeçmiş rüzı(ar 
şimalden san.iyede -2-4 metre hı> 
la esmiştir. 

Saat 14 de hava tazyiki 1017,7 
milibar idi. Sühunet en yüksek 
l ve en düşük o,ı.:: santiıırat kay• 
dedil!ınistir. 

1TiZAR: Hacefıcı zalim adlı tef
rikamızı 'bugün koyamadık özür 
dileriz. 

, , ... - _t • ..J 

• 


