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ET EM lZZET BEN l ca 
YIL:3'.,, ..-

Balkan Konseyi ictimaında Harici Tecavüze 
· Karşı Alınacak Tedbirler Görüşülecek 
Tek çare Daimi bir konsey kurulması teklif olunacakmış 

Blok- · - · 
• 

~uır.oslav:ranın fikirleri bak
ında ~~r~l~n. mal6matm doğ

ru. ve ıcrılığıni sıhhatle b:l
nı ıvoruz. Ancak Balkanların 
~ hürriyeti için bir blok 

Antant hariciye Vekilleri birer Kat'i muharebeler patlak 
birer yola çıkıyorlar vermek üzeredir 

_ ulmasına taraftarız. 

,!azaıı: ETE.'\f İZZET BENİCE 

Şubatın ilk h f 
fa Belgrad . . a lası yakınlaştık· 
ka da · dd ıçtımaı üzerindeki aii· 
aiyasl şı etlenmekte ve muhtelif 
müt merkezlerden biribirini 

Aıezat haberler gelmektedir. 
man ve M""t 

Muhtelif kaynaklardan gelen haberlere göre, üç gün 
devam edecek konseyde görüşül~cek meseleler 

TiJüs hastahğı 
ila mücade1e --

Nakil vasıtaları fenni 
surette temizlenecek 

• 
• 

lngilteredeki düşman 
tebeası hakkında 

verilen kararlar 
Ye Zıgfrid u .tefıkler Majino 
bağlayıp d setlerı karşısında el • 
lundukca d~~~ay_a _mahküm bu • 
!enen · ı oı:uşturlilmek için der
°" sahmdı yonlar<a muharibin ban-

Londra 30 (Hususi) - Gazete
ler, Belgııadda toplanacak Balkan 
antantı konsevi müzakerelerine 
sürnnlarında bol bol yer veriyor
lar. Bu da, İngilizlerin konsey top
lantısına verdikleri ehemmiyeti 
ıı.österir. 

,. Tifüs hastalı~ının şehrımizde ge-
nişlemesine meydan vermemek iı- Çeko J k d ( • k k l 
zere dün Valinin reisliğinde bir 1 S OVa ya a yıyece a matnf 

•· a a d"" • · Düz ıaa .. ovuşturuleceğinin he-
.Konseyin ruznamesi ilan edil • 

memiş olmakla beraber, görüşüle
cek meseleleri aşağı yukarı talı • 
min etmek kabildir. 

heyet mücadere için esaslı karar- d" l • 1 ... k• • • 
lar verm.~ stir. Bu kır:arlar~ göre iyen erlll em a ) zaptedılıyor 

lı.anlar yyun .etmemiş olmaM Bal
kayı b:::.avazıyeti üzerindeki alil- ı 
hın bir ssa arttır.~~ktadır. Har· hırdenb "sab~~ .~opugu biıkmiınce Deyli Skeç gazetesine ıı.öre. an· 

• 

ı:tıanla ıre s.~nup ı:eçmesi ve Al • tanta dahil memleketlere bir te -
ın rla muttcfıklerin tekrar ve cavüz vuku bu!du.i(u takdirde, alı
l•r~:i";, bka1rı:; mas~sı başına geçme- nacak tedbirleri ııörüşmek üze
orta e emek •ınnet olur. Uarbi bir daimi konS<?y vücude ıı.e ti~le
tıiı Ya çıkaran holün ~ebepler he- cektı r. Bu takdirde, dört memle -
te zb o~dukları gibi durduğuna gö- ketin. i ktısadi kaynakl<ırı harp icap· 
rin de emehal ~uharib knvvetle- ! a rına göre tanzim edilecektir. Ta
çin e bırıbırlcrıni gırtlaklamak i- arruza uğrıyan memleket askeri 
V saha aradıkları muhakkaktır yardım isterse, bu yardım yapıla· t" 
"'e aynı katiyetle bdk" b""t "" • caktır. ' Genı . _ ı u un mc- ı ı. l etı sarı.atak bir hub da vu· Yugosla rya, Mcarlstan ve Bul· Balkan antantı konsryi rel•İ Galrnkcnınn ml'ml•k~timizi 1iyauli esna· 
.~a1 ıtele<ektir. Bu böyle olmakla garistan da dah'l olmak üzere. Bal- sında Hari<iye Vekilimizle bir arada alınını' resimlrri 
• 00 un ve h b · · k d 1 l k Jıkl nanı ar e gırmemış bulu- an ev et eri arasında arşı ı arın istedikleri sadece harbin ııaranti ve hatta taarr~z halinde as- ediJ.ecektir. Maamafih bu teklif e- memleketlerin.in bazı taleplerini Yapıl01amas1, d.. ke • t k d"l b" bl k sasından yur·· u·· nerek, Batk- dev. de nözdt'n 11.eçirecek ve bunları tat-
-e- . . unyaya sirayet el· rı muavene ay : e :r o a.. ,., im uo •ucsı~ ' B 1 d ki k 1 · d ha mine varı'"acak fcr.ır. üller bu a-
nin 

8 
wr, u arada muharebe • teşkil edilmesini teklif edecektir. etleri ar:ısın a ya ın ıgı a 

Uy alkanlara da gelmemesini is- Fakat bu teklifin buııünkü şartlar ziyade arttr.mak, mevcut pürüz· ~a çalısacaktır. 
lib~';:~ l~er vakit izah ettiğimiz kinde tahakkuk edebilmesine ih· leri kaldu·mak. antant memleket-- cTaymis> eazctesi Rmnanyanın 
""d' b! Balkanlara an<ak iktı· timal verilmemektedir. Böyle bir l leri arasındaki askeri bağları kuv- bir taarruza ui(rama•ı halinde vazı
Ceı~:::kyı~ ve siyasi rekabetler blok Bedin ve Moskovada kendi vetlendirmck mümkün olacaktır. yeti şu suretle gözden geçiriyor: 
lan tır. ller tarafından dara- aleyhlerine müteveccih telakki Konsey içtimaı, Balkan ve Tuna (Devamı 3 üncii sahifede) 

&od" Almanya Balkanlardaki iktı- - - - - -
tal~ ~e_nfaatlerinin tamamile bal-

1 
il • 

.. : ıcını, buradaki geçim. gı- Al y a petro· erı tlıne~ıınaden maddelerini tedarik S T I ti m an 
lyiy ~n uzaklaştınldığını iv iden nn e g r a ar ın le gordükten sonra a~lebi ihti- u ce· kmı·ye başlıyor 
&a~dırBalkanlara da saldırabilir. Bu ---
'4!y 1ı. ışın •onu Almanyaya hiç bir A M •elı. ~zandıra<alı. ve harbi bitire- sama aru - , . 
htni: ~anıaı.1. beraber muhare- R 120 ı k t f ve 2"00 lıebi dunyaya yayılmasına da se- vapuru ha"' dı"sesı· omanyaya o omo 1 lJ 
lııal,Yet verebilir. Gerek bu ihü- • d d" ilıtim ı:~rkk her türlü mülahaza ve Roma 30 (Hususi) - Londradan sahrınçlı vagon gön er J 
t~~ı:;:a;~~·~::;ı~!'.:k ~~::; öğrenildiğine ıı.öre Asama Maru 

:i~~~~~ın ~:::::~:i~~ı v:ar.:~~.~;: ~:~::~ia v::;:nc~:a;.n;:'~.:e~~~. ıRomanya ı· ıe mu .. ttefı"kle r arasında 
re Yuı ntediğimiz bir haberine gö- rıcıye nazırı ile İngılız sefırı ara- J 
da işt~os~v Macar ve Bulgarların ? 

her olobus ve dolmuş taksıltr haf 
tada en az üç defa ı:ec v ansın</ n . 
sonra Beledıve tcblıirhanrlt• ıiııe 
ııötürülccek ve temi zl eı ı cc<·ktir 
Tramvay arabaları, trenler ve va
purhır da fenni şekilde tl'mizlene
cektir. 

Fakirler Mamhutpaşa , Kasımpa· 
şa ve Balat hamamlarında mccc;ı 
nen yı kanacaklardır. Kazalarda bit 'ı 
muyeneler i vaoılcaktır. Bu iş için 
her kazaya doktorlar sevkolunmuş
tur. Sari hastalıkları haber venni
venler şid e~l za'ruıdın.cııcak -
!ardır. ------Vali Ankaraya 

gidiyor 
Belediye ve Vilayete ait işler 

hakkında temaslarda bulunmak Ü· 
zere Vali ve Bcledive reisi B. Lütfi 
Kırdar bugün Anka raya gidecektir. 

Maarif Vekili tetkikle
rine devam ediyor 
Dün şehrimize veld IJ:iini haber 

verdiğimiz Maarif Vekili B. Ha
san Ali Yücel bu sabah da maarif· 
deki tetkiklerine devam etmi~tir. 

Vekil dün maarif müdürlüiiun • 
deki toplantıdan sonra Üniversi· 
teye niderek müesseı;enin ihtiyaç • 
lannı teciı"is vaziyetini gözden /l.C
çirmiştir. 

Ü nivec ı;ite• · e veni den İngiltere 
ve Fransadan profesörler J?Ctirile
cektir. 

Vekil dün aksam kız lisesine de 
Jl,itmiş ve kitap komisyonu faali -
veti hakkında i~ahat almıştır. 

illi - -!:!~~i~: ~ei~.~~:n~~ı;~nha~~0~: ::~~~~~::~;:~l;~:ns;;~=na:~~ bir petrol i htilafı var mı 1 
Y•kdikz 1ta~dirinde Balkanlıl:ı.rın ne ~ore cevabın bugun neşredil • Sokakta ölüm 
ı:tıin ;r erıne askeri yardım te- mesi muhtemeldir. Londra 30 (Hususi) _ .İrıgıltere 1 Jamasi kana.llarla yapılmaktadır. 
!erin: ı':;'c~ misaklar. akteyleme- japon hükümeti Asama Manı ile Romanya hüküınetlerı arasında Romanva petrollerinin büyük Beylerbeyinde 18 numaralı ev
tari•t ra taTdırlar. Aneak Ma· vapurundan İngilizler tarafından diplamasi münsebetlerin katedil • bir k1.>-mı İngiliz ve Fransız ser - de oturan Mazhar Eren adında bi· 
:ra ,.e•; ve Bulgaristanın Roman· alının Honkonıı'a götürülen Al • mesi icin ba'1 tel.kinatta bulunul· mayeleri tar~!ından . işl.,tilmekte- ri dün evine gitmekte iken so • 
!erinin lıugnbsllakvyadan vaki taleb- nl '--·ı· b k 

1 
asını i9- du"u hakkındakı" haberler burada dir. A]roan hukü:mctı fazla petrol kakla üzerine fenalık ıı.elt>rek düş-

i 
u o a eng ı ı b" I ma arın seru= ıra ı m ~ · · Ro ··t m;;,, biraz sonra da ölmüştür. Ya-İnj ·ı . .. e o a ı eee- 1 ı· kt' • tekzı"n edı"lı"yor. Son nünlerde iki almak ıcm many.avı mu ema • ~ hl 

1 
erı surdükleri "h" b"" . ıyece ır. ~ " diyen tazvik etmcktediT. Halbuki pılan muayene net;cesiJ1de Maz • 

okun teşkil" . bgı ı oyle bır J <Diker haberler S Wıcü Hbif•clel memleket mümessilleri arasında harın kalb sektesinden öldüoü an-
fiklere t ıuı ve lokun ~Jütle· A - - - - ... - - - Cft vukua gelen tcma,;lar vaziyeti ten· bu İngiliz ve Fr~ruız sarmayeleri ~ 
:ra v _;1ınayülünü de So\lyet Rus- ..&.JWW._4Uf_ - vir etmek içindir. Hatta İngiltere ise, düşman bir memlekete fazla I !aşılarak gömüh-n(>Sine izin veril-
hede~ile<~~n~anıu hiddetini cel- ve Fransa ta:·afından Romanyayı petrol verilmesine elbette razı 1 _m_iş;__l_ir_. ___ _ 
tehlilı.er b ıı;~· tasavvur ederek y · Alanyada protesto eder vollu bir teşebbüs o)anuvacakları için, Romanyarun 
~~:!~ı:Lk~.~g~~!::~~ if::,'!,ı;.:~~:~- ıne dahi olınaınıstır: müzkereler dip. (Devamı 3 üncü sahifede) 

~: .. ~;t'~i ~a~:~.::.~~~~·:.e~~~~ Bir Yunan D::; - 12 Sovyet tay 
rnber Ba~ke<esini bilmemekle be· u n • 
, .• ınasuni}~~!~·~n tam hürriyeti vapuru kayalara 
~E~:l~·~:d:,~;~~~~~~:lt~0:: çarparak battı ya resi . düşürüldü . 

Bail..a.ulara h . 
<eği mu.hakk arbın sira~et ede· 
h<'r bövle bi ~k .01ınamakl:ı bera
red de. edil r ıhtımal kat'i şekli ile 
bahane •·e ~nıe.•. Ei:er harp bin bir 
b • .,oru ·· d eplerte nn nur e olmıyan sc ... 
"Verirse h. sı~ın Balkanlara geli-
ha b" ıç Wpbc )"Ok k" A r _ ı en şidd l" ı, vrupa 
en onre b ehi ı ,.e kanlı şekli ile 
tektir n· u sa ada cereyan ede • 

. ınae 1 h 
rinci de\·rc-dC'n~~~ harbin bu bi-
fet ve ·iddet .1

1
. ısop ede<eği deh· 

"i "b" ıs "&"ar •dil . "' gı ı ~arııışa<ak .. emıyece-

Kurtarılanlardan 6 kişi 
lzmire çıkarıldı 

Alanya civarında karaya otu -
ran ve bu sabah limanımıza gel • 
mcsi beklenen Tırhan vapurunun 
ancak gece ıı.elebilece~i anlaşılmış· 
tır. Tırhan )lala Geliboluda bek • 
!emektedir. 

Bunlardan başka 5 tayyarenin 
daha diisüriildüğii zannediliyor 

Londra 30 (Husu:i) - Helsinki:. şi_ddc_tli ~lmu•·tur . ~bo şehrinde sol 
den gelen haberlere ııöre, Dünku kişı olınus. 200 km varalanmış • 
Sovyet hava ak :nlarında 12 Rus tır. Turku'da I:.us tayyareltri mo
tavvarcsi düsürülmüstlir. Diğer 5 töı'ler!ni durdurarak şehre yak
tavvarenin daha düsürüldüğii zan· Jaşınış1ar ve bombalar atmışlardır. 
nedılınektedır. 20 kişi ölinüş 50 kisi varalanmıstır 
SEHİRLERİN BOMBARDIMAN! ' . . • · 

1 Ki S A C A 

Alıcıs ı da var mı 
acaba?. 

Polonyadnn gelen m uhacirlerin 
gazetelerde çıkan izah larına göre 
istiifıdan sonra herşey ateş paha· 
sına ç ıkmış. Mesela bir kilo ekmek 
6 kuruşken şimdi Almanya kıs • 
mında 45, Sovyetler kısmında 32,5, 
bir kilo şektt 2:; kuruşken şimdi 
Almanya kısmında 65, Sovyetler 
kısmında 750 kııru~ınııs. Her ey 
de böyle imiş. 

Bizim malıutla konuşuyorduk 
da: 

(isırp cephesinde miittelikler en modern vasıtalan kullanmaktaclırlıır 

Pa~is 30 (Hwusl)- Başvekil ve ] seden gazeteler, lı:at't neticeli bir 
Haı:bıye Nazın Daladyenin dün muharebenin ıı.ec:lkmiyeceğini ya· 
radyoda söyledilti nutuktan ·bah- 1 (Do..., ı llDei l&lı.lfe<k) 

Almanlarla ticaret 
anlaşması yapılacaksa 

Burgaza götürülen her çeşit emtianın 
günırüklerimize kadar getirilip teslim 
edilmesi ve eski siparişlerin tamam• 
lanması şart konulmalıdır. 

Ankarad1'n gelen, fakat, henüz 
kat'i suretle teeyüt elmiyen bir 
habere göre hüküınet Almanlarla 
yedi buçuk milyon liralık bir mal 
mübadelesi için an}a:;maktadır. 

Bu anlaşma yapılırken hükume· 
tin nazarı dikkat ve talebinden 
kaçmıyacağ,-ıa emin olmakla be
raber şu iki esası bir kere hatırlat· 
mayı da faydalı ·buluyoruz: 

1- Alman vapurlarile İstanbul 
limanına kadar 11.etirilmişken Bul
gar limanlarına ve Burıı.aza gcitü
rülen ve bu yüzden birçok zarar· 
!anınızı mucip olan mallann be· 
hemehal İstanbul lim•nına kadar 
11.etirilip tı.ümrüklere teslim olur.· 
ması ı;art konmalıdır. 

2- Türk müesseseleri tarafın • 
dan t.,,rp çıkmadan önce Alman 

fabrika. ve müesseı;elc.rine sipatiş 
edilmış bulunan malları sipariş 
fiatları ile en na zamanda yapıp ' 
memleket:nıize göndermiye mec _ 
bur ediınelidirler. 
Nakliyatı Kara.denizdeki Alman 

vapurları yapabilecekleri ll.ibi ken
di teliış ve hataları yüzünden bu
raya kadar gelmiş malların Bur-
ıı.~z~. naklinden mütevellit her 
turlu zaraP ve ödenecek rüsum dı 
yıne Almanlara ait olmalıdır. Bu 
iki maddenin tatbikini istemek w 
mümkün kılmak muhakkak iti hü· 
kıimetin elinde oldujtu kadar mu
hakkak ki Türk tacirlerinin de bu 
yüzden gördükleri ve ııönnekte 

oldukları zararın telA!isl için haklı 
bir vikaye tedbiridir. 

Niksarda zelzeleden 
birkaç ev daha yıkıldı 

\letlerin saldır ınutccavi~ kuv-
le '· ı mı teke t k .. ıne, vo yeurnek d r e er on-

Ditrer taraftan bir Yunan vapuru 
da Alanya civarında kayalara çar· 
nrak batmıştır. KurUml.an tayfa· 
!arından 6 S1 dün Etrüsk vapurile 
İzmlre çık.arıhıuşlardır. 

DEV A.M EDİYOR Rus tayyare len aske;i bır hastane-
Londra 30 (Hususi) - Finlan- yi de bombardıman etmişlerdir. Ya

diyada dünkü bombardımanlar çok ralılardan 23 kişi ölınüstür. 

- 25 kuru~luk şekerin 150 ku
ruş olması fiat yükselişinin baş
döndürücüiüğiinil isbat için fev
kalade bir örnek amma, acaba alı
cısı var un. raslanabiliyor mu, 
gösterilebiliyor mu, mc.ele oradaM 

Dedi! Bilmem siz de ayni fikirde 

Zelzele mıntakasının inşa ve imarı için bir 
talimatnamenin esaslan hazırlanıyor 

<Yaoıı a lin<li 
Wcvıuııu e pek kolay ol· 

ı lllıt11 -11..ı., 
mi!'iııı:?. • • 



Elektrik 
paraları 

Diploma- rı~ ~ l Bakkallar ( 
sız dişçiler :Cj~ şaşırdı ·--------

KADINLARIN BAKİM ( -OLDUliU ADA 
, 

~nubi AmeriDda yeni bir ada 
k~!edi·b miş .• Bu adanın 700 kadar 
sakmi ve kücücük bir de idaresi 
var.m.ış .. Yalnız isin (lÜzel tarafı, 
lda.re tamamen kadınların elinde 
~! Ka<iınJa.r, o derece hakim 
bnis!ıer ki erkek, izin .almadan ka
pıdan dışarı çıkama.z.mış!. Ev.ıenir
en de, erkek kadına değil, kadın 
erlre~e talip oluyormuş!. 

Yeni kesfedilen bu adanın, her 
~.henüz ismi konmamış ol -
malı.. Ba:ri, bu adaya, kılıbı.klar a
dası, deseler·-

SOtUK DALGASI 

DİÖER DALGAJAB. 

Bu sene, soğuklar, epeyce hah -
nmızı saydı. Amerikada daha müt
h~! Gelen haberlere göre, bir so
ğuk d.aJ:gasındıa.n 350 kişi ölmüs

Finlerin, bütün soğuklara rağ
men, nasıl kahramanca harbet • 
tikleri şimdi anlasılıyor. Demek, 
ucuz ucuz yiyorlar tereyağını, bu
nun kalorisi ile de arslan gibi sa
vaşıyor Iar!. 

ARTİST OLMAK 

JsTiYEN GENÇLER 

Amerikaya k~ıp sinema aı1!sti 
olmak sevdasına düşen iki çocu
kun rüya6ı tahakkuk etmedi. Po
lisin eline düştiiler. Yapılan tahki
kattan anla$1lmış ki, bu delıkan
lılardan biri, Holivut seyahatini 
ilk defa deitil. üçüncü defa yapı
yom:us! Bu sefer, yine, yak.ayı 
ele vermiş! 

Amerikaya artist olma,ğa giden 
çocuk, kimbilir, şimdi, ne kadar 
matem içindedir. Peki a:mma, ma
dem, bu kadar artist meraklısı de
likanlılar var, ne dive, seh!r tiyat
rosunda artist sıkilltı.sı çekiliyor? 

Elektrik tahsildarlıklan 
lağvediliyor bu işi bele· 

1diye şubeleri yapacak 
Be1ediye reisliği ile Belediyeye 

merbut id'are ve müdürlükler yeni 
yıl bütçele~mi hazırlama.kla met
gul bulunmaktadırlar. 

Yeni bütçe ile Belediyede başta 
sıhhat işleri müdürlüğü olmak ü
zere fen heyeti, i:mar müdürlüğli 
ve iktı.sat Uöleri müdürlüğünün de 
kadroları jrenişletilip yeni Have -
ler vapılma.ktadır. 
Diğer taraftan cElektrik idaresi• 

müdiırlüğü kadrosunun da tevsi o-' 
lunması kararlaştırılmıştır. Bu a
rada mezkur idare fen müdürlü
.ğünde yeni 2 muavinlik daha ih
aas calilecektır. 

Aynca; tesisat işlerinin daha 
sür'atle icrası da derpis edil'd.1ğin
den bu kısma da yeniden bir şef 
ilave olunacktır. 

Suç üstünde 2 sahte 
dişçi yakalanıp mah

kemeye verildiler 
Şehrimizin bazı semtler!nde gizli 

ve diplomasız dişçilik yapılıdığıru 
.haber alan cdiı: tabipleri cemiyeti• 
ve zabıta sıkı kontrollarda bulun
maktadır. 

Bu cümleden olarak Beyo~lu 
ve İstanbul semtlerinde 2 sahte 
dişçi ya.kalıuruştır. 

!MuJı tar ve Setrak isminde olan 
bu dıplornasız disçiler adliyeye 
teslim ve dün sabah asliye 8 inci 
cezada muhakeme olunmuşlardır. 
Diğer taraf tan bazı semtlel'deki 

yaşlı berberlerin hacamat yapmak, 
kan almak ve dis çıkrmak ·gibi 
işlerle de gizıice meşgul olduk -
ları hakkında ihbarlar ya_pı~ 
tır. 

Bize dair 
Bugfin tekrar gazetecilik mev

zuuna dönüyorum. Yeni basın blr
liği azası meyanında bulunmıyaıı 
kimse, kanunen, Türkiyede mÜD· 
teşir hiçbır pzetede çalışamaz. 
Ve böyle bir adam, mulıarrirlık, 
gazetecilik vasfını asla kendisin
de bulamaz. 

Halbuki; şurada burada duyu- 1 
yoruz, işitiyoruz: Bir takım tu • 
feyiiler1 serseriler, ke~dilerine 
guetcci unvan ve süsünü vere • 
rek, kimbhia, nasıl bir çirkin men
faat için, icrayi faaliyet etmekte, 
yahut da. bu sdalla dolaşmakta • 
dırlar. 

Tanıdığınız, hürmet ettiğiniz 
bir zat biT gün, laf arasında, size 
şöyle diyor: 

- Muharrir bay filanla görü1-
tü 1ı: •• G11zeteci .. 

Evvelki günden beri 
francalacı:ar da bak- ' 
kallara bo;kot ilin etti 

Fırıncıların bakkallara ekmek 1 
vermemeleri hadisesinin şehrimiz-1 

de gündengüne jteni.şledı~i ve tek-
mil semtlere ~ayıldığı görülmek -
ted.ir. Bıihassa, müt.eaddit fırıncı
ların birlec:io şirket teşkıl etme -
lerinden 80lD bu mesele umumi· 
leşmiştir. 

Diiier taraftan bu ke;e ekmek 
çıkaran fırıncılar gibi; francalacı
lar da birleşip bir şirket .teşkil et.
mi<>lerdir .. 

Di.iny.ada, ne de çeşitJi dalgalar YU.l\IURTADJ\N CIKAN 
var. Bir dalgadır, gidiyor. Bazı dal- - ·
~ var, insanı öldürüyor; bazısı PARA DA NEDİR? 

cEle.ktrik ida.ıesi tamamile Be
ledı) eye mülhak bir müessc.,c ha
line ~irmiş bulunduğundan muha
sebe ve tahsilat işleri hakkında da 
yeni bazı esaslar teshil olunmak.
tadır. 

İzıı.siz ve diplomasız bu ka'bil 
cerrahi işlerle uğrasmak da şeha
detnamesiz dişciuk gibi yasak ol
dugundan bu hususta icabeden 
kontrollar yapılmaktadır. 

Siz bütün dikkat ve tecesslisü • 
nüı.Ie hafızamzı yokluyorsmmz. 
Bahsedilen isimdç, «Babıali• cad
desinde bir meslektaş tanımıyor-

1 
sumu. Böyle bir adam, hiçbir ga
zete ile bilfiil al3kala ve intisaplı 
değildir. O halde, bu, kimdir?. 

Bu sirket: ilk iş olarak evvelki 
p;ünden itibaren bakkallara teb -
ligat yaparak 1 kilo francala ba
şına evveklenberi fırıncıların ver
mekte oldukları c60 .. para ~onda
Lk« ı badema veremiycceklerir.i 
bildirmiş ve karsız francala sat -
m:ık isterlerse halka verilen fiata 
alabileceklerini ilave etmiştir. E-

vrar, insanı ihya ediyor. Bazısı da 
vaır, ne umdurur, ne öldürür. Me
~A, bizim tutulduğumuz lodos 
da~ı gibi .. 

Buna da şükür? 

FINL~'"R NASIL 

BARBEDİYOR? 

Finlandiyadan gelen bir Türk 
ailesinin anlattıjhna göre, orada 
devam eden harbe rafrmen, Fin • 
landiya ~ayet ucuzluk bir mem -
leket imiş! Mesela, tereyağı 70, 
süt 4,5 kuruş imi.s!. Bilhassa. tere
yağ deyip ~eçmı-vin .. En çok gıda 
sahiıbi madde ... Kalorisi yüzde bil
mem kaçtır! 

Tabanca ile bir 
kızı tehdit eden 

adam 
Bayramda Erenköyünde vukua 

ıelen bır kız kaçırma davasının 
muhakemesine dün 2 inci ağırce
zada başlanmıştır. 
Meşhut suç kanununa ~öre a~

Jan bu takibat, Yalovalı RauI Şe
ner isimli bir ,:ten~ aleyhınedir. 
Kendisinin, bir talebe kızı sevdi
~ peşme düştül\i, baıbas.ndan is
~i. sonra da hadise günü oto
mobile çdırdı~ı. kız gelmeyince 
tabanca ~österd:ği, t-ehd;t üzenne 
kızın imdat ç~ırdı~ı ve ku.rtanl
~ı iddia olunma.ktad;r. Diğer ta
raftan, müteakıp safhada, kız o 
civardaki Habibin kahvesine J?e • 
tirilince de, Rauf Şenerin or ... -;a 
~i. elindeki siWıı kıza çevir
diki. fakat s!lahın ateş almadığı 
tahkikat cümlesindendir. 

Rauf Şener, mahkemede hiçbir 
feyden haberi olmadığını söyle -
mi$. adli t:pta muayenesini iste -
miştir. Kendisinin adliye hekimi
ne muayene ett:rilerek, eğer lü
zum ~önilürse adli tıpta müşahe
de altına alınması ve başka şa-

Yunanistanda, bir köylü, tavu -
tunun alımdan aldığı yumurtayı 
kırmış; bir de ne görsün?. Para ... 
Evet, yumurtanın içinden para 
çıkmı.ş .. Bütün köyliıler, merakla 
yumurtanın başına toplanmış!~~·· 
Acaba, bu para, vumurtarun ıçı
ne nereden girmiş?. 

Fakat, b'zce, merak edilecek bir 
cihet olmasa ~erek .. Çünkü, insan
lar nasıl para yiyorlarsa, tavuk cfa 
övle para yemiştir. Şu farkla ki, 
insanlar hazan, para ezerler; ta
vuk ise, zavallı, parayı ezmesini 
bile ib:Iememiş .. 

Alll\IET RAUF 

Toplatılan bir 
mecmua aleyhine 

açılan dava 
Vilayetçe görülen lüzum üzeri

ne kapat.lıı> nü.shalan piyasadan 
toplattınlan cBozkurt• mecmuası 
aleyhine açılan davaya dün sabah 
asliye 2 inci cezada bakılmıştır. 
İlmi ve edebi neşriyat için im

tiyaz almıs bulunan mezkür mec
muanın siyasi yazılar ne~retmesi 
ve ayrıca cTürk köylüsü• isimli 
bir yazıs:nın da sınıfları birb:.ri a
leyhine tahrik mahiyetinde gö -
rülmesi bu davanın sebebini teş -
kil etmektedir. 

Mahkemenin dünkü celsesinde 
cBozkurt. sahibi Mustafa Kızıltu~ 
ve De$I'iyat müdürü doktor Vefik 
Vessafın vekili avukat Mahmut 
Öven hazır bulunmuşlardır. 

Neticede «Türk köylüsü• isimli 
yazının ve mecmua münderecatı
nın tetkiki için Çar kın meb'usu 
Hüseyin Ca:hit Yalçın ehlivukuf 
tayin olunmuştur. 

hitler l"a~ınlarak tahkikatın ta -
mamla.İnnası kararl~tırılmıştır. 

cElektrik idaresi ·tahsildarları -
nın kaldırılıp thsilat.ın doğrudan 
doğl"uya cBelediye tahsil şubeleri• 
tarafından vaoılması da bu meyan.-

1 da bulunmaktadır. Bu yeni şehlin\ 
tımaınıile tesbit ve tahkiki takdi -
rinde elektrik istihlak üc;etleri 
abonelerden her semtt.eki Bele -
dive tahsil şubeleri mariietile 
alınacaktır. 

Ek!ktrik idaresi tahsildarları bu 
subclerdeki V'\.Zifelere yerleştirıle
ce.klerinden hariçte memur btı"&
kılmıy:ıcaktır. 

·-000--

Adanada su tesisa h 
ller vilayetimizi bol miktarda 

suya ka\•usturmak ve modern su
lama tesisatı vücııde ,getirmek için 
~enis bir faaliyete geçmiş olıan Nar 
fıa Vekaleti «Adana sahil sulama 
kanalları• ile reaülatörlerini de 
hemen yaotırmağı kararlaştırmış
tır. Ya!:nız bu tesisat için 2 mılyon 
200 bin lira sarfokınacaktır. 

Bu suret~ Seyhan nehrinin sa~ 
sahilleri sulama .tesisatına lravuş
mus bu•:ıunacağı ıribi. sevlap feyf'
zan tehlikeleri de önlenmiş olacak-
tır. 

11\ C(_.:UK HABEHLER 1 
* Temizlik işleri hak.kında Ro -

manyadan bir proje 6'etirilmiştir. 
Beledlyeee tetkik olunmaktadır. * Demir tekerlekli arabalan:ı. 
Taks~m - Dolmabah~e - Galata 
rıhtımı • Kuledibi - İş Bankası 
önü ve Ankara caddesinden geç
meleri menolunacaktır. * i~:ltereden 5 tane posta tay
yaresi alınacak ve Balkan şehir -
~ri arasında hava seferleri yapı- ' 
lacaktır. * Milli sanayi birl~i kon~esi 
şubatın 8 inci perşembe ~ü sa
at 15 buçuğa talik olunmuştll!. 
*İhtikar yapan müessesekrden 

şehrimizdeki bir r.ivi fabrikasının 
kapatılmsı münaesebetile burada
ki isçilerin 15 ~ündüı- yevmi~ -
}erinin verilmedijH alakadarlara 
şikavet olunmuştur. 

Ameleler mahkemeye müracaat 
edeceklerdir. 

uuu--

Bir gazete da.va edildi 
Dov~e Orvent Bank İstanbul şu

besi mü<lürİüğü tarafından Tan 1 
~azetesi aleyhine bir dava açıl.mış- 0 

tır. 

Mezkur bankayı Ahnan ajanlığı. 
ve ilan kestirme teşebbüsle.i ile 
itham eden Tan ~azetesınin bir ya
zısı üzerine Doyre Oryent Bank 
cTan• a bir tekzip gönd..ermişse de 
bu tekzip neşrolumnamıs ve Noter 
vasıtasile yollanan 2 inci tekzip de 
dercolunmamıstır. 

Bunun üzerL"le banka müddei -
umumiliğe müracaat etmiştir. Bu 
6avaya önümüzdeki ayın 7 sinde 
asliye 7 incı cezada başlanacaktır. 

Yeni iskele yapılacak 
Belediye reisliği; Bakuköy 1.8.$ 

iskelesini yeni baştan ve güzel bir 
şekilde vapt:rmayı kararlaştırn:uş
tır. Bu iı;e 5000 lira sarfolunacak -
tır. Di'!& taraftan yakında yap -
tınlmıs olan Yeşilköy iskele cad· 
desi as!aJ.t insaatının bazı kısım -
larmın da katran ve kum.1-an da~ıJ
mak suretile bozıuldıu~ da J?örül
müştür. Bu cad<iede, veni baştan 
kum ve katran döktürülmek sure
t:ıe tamir olunacaktır. 

Çarpışan menfaatler 
Ekmek meselesiniıı, yine biT 

dert olduğunu, gazeteler yazıp 
duruyorlar. De,;-irmencilcr, un fi
atlarının arthr\lınasını istemişler. 
Dolayısile ekmek fiatn:ua tekrar 
artmaM mevzuu bı-hsoluyor. Hal
buki, lstanbula buğday veren ofis, 
kafi, hatta fazla buğday verildi
iini ileri siiriiyor. O halde, mesele 
nedir?. 

Mesele şudur ki, bu ~hrin ek
mek işi beş on menfaat düşkün& 
edamın keyfine vasıb )"apılmak 
isteniyor. Bcledh·e, elbette k4J>u
na meydan vermiyecektir. 

BÜRIIAN CEVAT 

_dünya güzeli olsa bile - hayvani İste Semihin en zayıf tarafı .• 

Bu tinte blr adam, birçok adam
lar vardır. Dunlar, temiz Türk mat
buatı ile zerre kadar alilkadar ol
madıkları halde, zabıtu vak'nsı 
kadrosuna g;remiyen, küçük, fa-
1 ı f, maalesef, mahiyet ve şekil 
itibarile büyük bir takım hadise
lerin kahrnmanıdırlar. Ve bunlar, 
bilhassa bir takım saf \'e hüsnü
niyet sahibi vııtanda$1ar hu'ZU • 
nında. muvaffakiyetle rol yapar
lar. 

Bu tipte adamlardan, edilen şi-

1 kayeUcri az mı duyuyoruz?. 
REŞAT FEYZİ ı 

---------------------------/ Spor müşavirlerimizin' 
harcırah ve maaşları 

geldi 
:Vaniköyündeki ebeden terbiye 

eğitmenleri kursu• n.u muvaffa. 
kiyetle b.i-tiren gençler c Uludağ» • 
da.ki kayak swru tatbıkatmı d.l 
ikmal etmişlerdir. Beden terbi -
yesi umum moourlüğü memleke -
tim.izin ilk ebeden terbiyesi ef{it
meni. ünvanıru ihraz eden bu 36 
~enci 36 muhteliI vilayete tavin 
etmiştir. Valilere csp0r müşaviri. 
ol.arak refak4ıt e®cek olan genç
lerimizin maas ve harcirahları da 
beden terbivesi İstanbul mıntakası 
reisliğine dün An.karadan gelmiş -
tir. 

eao 

Mekteplilerin 
müsabakası 

Şehrimiz marif müdürlü~ ebe-
den te; biyesi bürosu• tarafından 
tertip olunan c·k.ız mektepleri vo
levboh mac.lıarına devam olun -
maktadır. Yarınki çarşamba günü 
de kız muallim mektebi sahasında 
saat .15 de Boğazici lisesi ile Cum
huriyet lisesi, saat 15,30 da İnönü 
lisesi ve İstiklil lisesi. saat 16 da 
da camlıca list-si ile Erenköy lise
sinin genç sPOrcu kızları karşıla -
63caklardır. 

Bu müsabakalann saha komi -
serl:j?ini Bayan Semihe Özdemir, 
hakemliğini de A. Kon.ter ifa ed~ 
ceklerdir. 

sasen fırınlardan condalık• la ek
mek alamıyan bakallar; bu sefC!l' 
bir de cfrancala• satışından mah
rum kalınca müşterilerinin azalaca
ğını düc:ünerek bu vaziyeti Beledi
yeye ""Wyet e:.mişle-.dir. 
Diğer taraftan bakkallar; azası 

oldukları cbakkallar cemiyeti• nin 
de hemen tekmil İstanbul bakkal
larını alakad:u- eden fırıncıların 

bu hareketleri karşısında teşeb • 
·büslcre gecmesini ve biraz faaliyet 
göstermesini istemektedirler. 

Bilhassa uzak ve tenha ye: ler -
daki ekseri halkımızla mütekaitler 
ekmek ve fran<:alalarını da - diger 
gıda maddeleri gibi - mahallele -
r~ndeki bakkallarından «veresiyt"• 
ahnai?a aı.!şmış olduklarından şim
di bakkalların ekmek ve francala 
satamamaları üzer!ne bunlar da 
çok müşkül vaziyete d~üş bu· 
}un.maktadırlar. 

Gerek belediye reisliğinin ve ge
rek •Bakkallar cemiyeti• nin key
fiyeti ehemmiyetle tetkik etme
leri umumiyetle beklenmektedir. 

--000....._-

Bazı ticarethaneler 
kapandı 

Memleketi:rnizde uzun zman • 
danbri faaliyette bulunan bazı Al
man ve Sovyct tica~et müessese -
lerinin: çal.ısmalarını -tahdit ettik

.leri ı?örülmekted:.r. 
Ezcümle Doyçe Levant Linye i

simli Alınan sevrüsefain şirketi 

bu kere Ticaret Vekaletine müra
caat ederek şirketin Mersin şube
sini kapattli.:.nı resmen bildirmiş
tir. 

C. S. S. ittihadı müessesatından 
..&>yuzneftekspon Neft Sendik.at• 
~-keti de İzmir şubesinin tatili :f.aa.. 
liyet ett:,ğini bildirmiştir. 

Ticaret Vekaleti iç ticaret umum 
müdıiirlüeii bu iki tatili faaliyeti 
şehrjmizdeki ve diğer şehirleri -
mizdeki alikadarlara tebliğ etmiş
tir. 

Avrupa Har binin Yeni Meseleleri 1 ------
Yazan: lskender F. SERTELLi Müttefiklerin istedikleri olacaktır bir hisle kucakıamak ihtirasmı O i.cince muUaka kadın arardı. 

duymazsa, muvakktrt bir zaman Semihin fena bir huyu daha var-
için şuur ve muhaJremesini kıay- dı: Gedcı d:ıent"elerden hoşlan • tnptered" mecburi askerlik (Oğu vergiye cidiyor. Zaten ka • 

BAR ÇİÇEKLERİ 
------------ No57 _,, 

betmış bir sarhOŞ' kadına kz şı d maz - kısa bir zamana inhisar et.- kanununun kabuliınden sonra, ö- zancı oluo vergi vermek, kuaacı 
ayni duygusuzluk içinde sende - se bile - her halde bir kadın sev- niiımizdeki ,waıerde yeniden u- olmamaktan tlataa .. ,....b4ır. 
liyor. Havır- Ben o •ece hay - mek ihtiyacım c:lııyar ve bunu var, kere çaCınlacak olanlaria lngilia iaöa..eıU b&laa«llia lna W.. 
van1aşaeak bir erkek de~ Sel- bulurdu. ordusuuua J..100,000 l lnilacaö ürlajm hedefi ma!iimclur: KuY. 
manın uyanmuını beklemeliyim. Selma onun ayaım,a kendilllfn- badiriıiyor. veba hakka delil. bakkın kav • 

bk eWtini Jt6rüyor gibiydi.. Göz- Semih vicdanile mücadele edi • den ı:te.en bir kızdı. Artık eskiden lniçok itirazlarla vete plebeaJ_ 
Jıeırin1 bır türlü açamıvor: yor ve o, bu mücadelede insanlık Hem temiz bil' aile kızı. hem kufJanan mecburi askerliğe tim· Eter hak tele hşma kuvveti 

- Cemil- Sen ıintain? Beni ae- ıt.ara.fının hayvan.rığından daha kuv- tahsili yermde_ Hem de -çok gu- di 1.osı••ıcer ele ah111uı l»ulan11 - J'eDt1niyorsa, kuvvete kartı kuv-
ven. beni okşıyan sen mishı? vetli ~ujunu aeziyordu. ~di o. 7orlar. ~ebe nudrabele... ~ J'&pawl 

!>ive mınld.anarak tekrar uyku- ,. --ı..t.ı Semih Kbıran (Zambak) ı _,,. ,..e-L--t r.skerlix.ın Jmlmlilnl lf udur. 
h 

,;u,1 Semih, Se~yı co. M:'Y.U ..... H• 'w~ - QIUU 5• Genk ~il eltan, terek 1Jor4 
7A da VOndL Onu ne yapıp yapacak, Cıemilaen sevmışü. Onu yıllarca unutmamıştL Jstiyeıaler tiSJ le liyaüyc-rlanh: in Halıfaks olsp. fırsat düştilk~ 

Semih birdenbire tııı>eııli· ayıracak ve kendine bajtamanın Ve unutmıyaca1'tı da. Fa.kat, Sel- Fraua Avrupada mutlaka • lul'bhı sebepierilll bab ettiler. B• 
_ Ben bu kadar bayaıt ruhlu you.annı arıyaca.lttı. mayı :ordüJden ve Buyükderede giliı urdusunuıı yardımma muh • seMplera herkes Wla,..-. Bu .. • 

bir adam mıvım? Kendisinin nza Gerçi Semih Kamramn biraz onun.Ja bütün bir J(eeeyi bil' oda- taçtır. Avrupaya bU' lntliz ordu- laepler sulhan aeri plnaesine _.. 
ve muvafakati lnzlmam etmeden. ccnpsevdi• li.ıı.l yok değUdi. O da haşhaşa, yanyana geçirdikten su göndermek için her ~liz er- gel olıan ..... ..,ter ....aL: basıııır.. 

- ,,_ • sonra: kejıai allere aamü lizamcbr. İn- -r a-
hir kaebıım parmajuıJJl ucunu op- (:t.ambak) ı da böyle delice sevme- gilıere böyle bir onlUya malik ol- Harbin se!K-pleri aa.sitıar. Sul-
mek bile bayablık, aJçakhk delil miş miydi? _-;:-~Zambaktan daha Jiik- -dakca. bem b1tk••••ına kal'fl hu ged celınmuaıe eapl .ıaa 
de nedir? Semıh (Zambak) yüzünden az - sözünü geçiremiyecek, hem 4e sebepaer cıbL Ve bash ~ 
~-e a6ylendL tnı rahatsız otmul, az mı para sar- Demeje blflam1fb. dosdanaJD ve mlittefıklerınio ili- &tire, Alman propapadua; har -
Vicdanı C)Da jsyan ediyor, onu fetmittiT * maduu b•W«'ek. delliyoıılu. bia ilhUMla lte)'hude 7ece bar ta-

tıel ın ediyor dbiydL Birdenbn Her ıece Baltalimamndan oto- fnıutetenha mecburi laizmeti kım sinsi maksalJar uamaktadır. 
kendi kendinden utanarak. si..ıa • mobil ile Beyotluna ,relmitler, Bü· Sabah oluyordu. kalnal etmekle ne kadar isabet et• Almaa radyolar111a bakılacak o-
rasını yaktı.. AJ8kt& doh11me1& 1iikden JCezintiıeri. ıaJ.Mıh1ara ka- Bevkozun yüksek sır11mDa J*D- ı:.ıı..: aimdi tlaha iyi .. "'•'•akla- lana, ~ Mtua .W.tW 
ı..-1..A. ~-"" L.a. '*"'--•lft ..... ..--- kıakandıiı ieln harbe CU'liüt. E'Y-
~On kadar bek ._ ~o e" ... &M&l'IO .. be ~ier dhşmllttfl. tbr. .W .-.. 4a ._,..,, tem Al· 

- u, uvamncıva - Ve nlhavet, toap.«e]:mJyen bu sıe- Sepıih bmran hW uyumuyor. Gerei İnsflterenln harhl ah i- :muyacla ~ı.a reıormları ta-
li~ Ve uyandtktan sonra. fahetten IODJ'a. (Za!nba.k) Semihin Hlli irkl mumurıın bQrncla otu• abe alarak, ona ıere lumriaacb(:ı gilter•in ~emal harp se. 
ktndistm clelict ae~ itiraf e- mışe~~en bir kelebek &lbi UQ&rp ait- ruyor ve yavas yavq içiyordu. ilk defa vaki olaa hidiaelerdea ele- 1»el.l olarak ileri lilrlllmektedir! 
deceıtm, dedi. ..._ a.ıu.ı-. 

O, $elmanın ilzerine btr batta- iP_. Eier Abnanyanın •iiphesi varsa, 
Semih tekrar iq1d mvaanm ba-- Semih Zambap &amüdeıa niye örtmilş, ~inlerini çıkar- lacı1tenaha it• •arpte .....,.._ Balifaks tarafından reeenlerde l· 

iDi& otmmuf&U. lll1$. bqının akına bir kuftüyil laal plip ıelmek l~la, ihtiyar •J- 1«i drCllea makul \'e •utetlil tek· 
O, tenc11be malik olılniyan 1* yastık koY1Dustu. Selma Yat.alında tiii we ..._ da e4eeelt ,...... • iOeri derhal ka~u ettiilai Wltlir-

bdmı arilp ~ da 2'.'t!'Vk yatar gij>I. mısıı m1'll u:vuYQniu. bklan taailis mWetl ,_.. ak- sin. Eter eadaa .... da harp M-
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Yazan: AHl\IET şfü;.R 

Birkaç gündenberi gel 
haberleri, biri İngiltere · 
ya, ikisi de yine İngiltere 
merika arasıada &111Wk 
:nuierde muharip ve bit 
Jetlerin hakları etrafında 
lafın belirdiğ.ni bildirme 
1- Japonya ile İngii 

smdaki ihtilaf, bitaraf 
milerinde seyahat eden 
deviet tebaasının düşmd 
gemileri ta.rafınd:ın te\' 
bil:p edilemiyeceği ha 
Batan bir Alman gemisi 
fası ve bazı AJmaıı tckoii 
Almanvaya a\'det etmek 
japon yolcu gemisine b" 
japon sahillcr.ndcıı kırk. 
kadar açıklarda bir Ingi 
gemisi, japon gemisini te 
derek kinden askerlik 
bulunanİardan yirmi kad 
manı almış ve llong Kongı 
müştiir. Japon hükumeti 
gemisi iı.;inde seyahnt ed . 
man tebaasının tevkif ed 
ceğini iddia edcr2k bu 
protesto etmiştir. 
İğbiran doğuran sebep. 

ların tevkifınden ziyade 
gemisinin Japon sahilaer 
derece yakıu sular içinde 
nılarak teftiş ve muayene 
sidir. 

Bu meselede İngiliz no 
zarının ı:;u oıduğu anlasılıY 
nızlerc hakim olan de,•let. 
hükümelinin iddia ettiğ'i 
taraf gemi iç:nde seyahat 
dü:şman askerlerini değil, 
tik yaşında buıunan düşnı 
asını da tevkif edebilir. 
mecburi ask.erlik hizmet" 
bik edildiği memleketlerde 
vatanda$ ana vatanının t 
larına ayak basar basmas. 
hizmete alınacaktır. 

2- Amerika ile İngılte,. 
sandaki Uci ihtilafın bir" 
merika kıt'asının etra[ınd 
sularının üç mil yerine üç 
olarak tesbiti hakkındaki 
dır. 

Bu karar muharip de 
tebliK edildikten sonra 
sularında meşhur deniz lll 
besi yapılmışlar. Şimdi • 
hükllmelleri, bu hareketi. 
İngiltere ve gerek Almao 
dinde protesto etmi:şierdir. 

İngiltere hükumetinin 
nazarı, hiçbir devlet tara 
\'erilecek bir taraflı karaıı. 
sularının genişlemiyeceği 
de topianıyor. Çünkü et~ .. 
tere bu karan kabul edee
sa, mezL-iır sular i(inde 
devlete ait ve devletler 11 
taTafından taınnmış h 
vazge(Dıiş olacaktır. 

3- Ocüneü ihtilafa geliıt 
da bitaraf ticaret ve yolc\I 
leri içinde ta§tnan 9'QStan,"' 
harip devlet harp gemilel'i 
fından sansiir edilip edıl 
ceği mes«"~esidir. İngiliz b 
mileri Amerika gemileri 
tll nakledilen Almanya 
mektuplan ve posta pak 
acarak muayene etmitler 
merika postanın muayene 
sürden masun bulund~od 
ediyor. lngiltere ise, mekt11P 
de para ~önderilcbilece~11 
para da kacak eşva oldu 
mektupların ve paketlerİP 
yene edilebilecetini iddia 

Bu ihtilaflar mevcut k• 
tefsidte halledilir. Bin 
bu defa cıkan ihliifları da 
hususiyeti addederek buol 
la ehemmiyet vermemek 

mecncmdlD taıkltahr. ıman nam. cBisia .... ........ ......... - .---.. .w. 
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Son Teluı·~fl ar-
Galiçyada Alman zabit ve as· 

kerleri var mı yok mu ? 
Cenı.auti 30 (A.A.) Havas: rühnüştür. ~....,,. 
Şarkı Galiçyada Alman kıt'a'· nnın - 3 - Mühim miktarda Ahnen 

Yetı me\·cudiyeti hakkında Sov • kuvvetlerinin Polonyada Rusya ile 
Pıla:r ve ;"Umanlar tarafından Y.. Almanva arasındaki hudut hattın-
'a tekzıplere karsı iyi haber a- dan geçtiklerini kat'iyetle iddia eı.-
:~ .~alıfillerde su noktalar ileri k ·m1c• · -~ ""ektedir· :me ı unı voksa da Nazilerin 

1 t) ·r · teknikçi, muallim veı•a dı~er as-
ask.;ı m ar.malı Alm.:ın zabit ve keti tesekkü.!ere mahsus ünifor • 
tıı• en Galı•"anın muhtelif nok- malarla şimdive kadar Sovvet kıt'
Uu-a':ında ve bilhassa Lwow kıŞ:a- alarmın işgali altında bulunan mm-
Gerın a ve bu sehirdekl •Hotel t kal 

2 
ves. da. ııörülmü<tür. ~ ara verle•tikleri ,üphe ııö • 

R • turmez bir hakkikatttr. 
bltlert eıchswehr'e mensup za -
ler!n ve askerleri taşıyan tren • Müşahitler Rus - Rumen ve Rus-
rne-tin~ark ~e.va Macaristan istika- ı iMalar hudutlanndaki Sovyet mu-

<ıe gı.tıkleri Galiçyada gö • ~~f!zla,rının ivice takviye edildi-

RomaAlm~nların S~~ h;~;dir~kını 
Al 30 (Radyo)- Berlin d .. 
tu;~•n ta'·~arelernin Sima! de~~ ise dün. Alman tayyareleri ilç 6 a
ve / yaptı;ıları taarruzda 7 tüccar at kadar Büvük Dritanva adaları 
bildJ:~ml gem4i bat.rdıklarını üıeri::de faaliyette bulunmuşlar-

Londractan bildirildiJ!ine göre :~~t~~~ddl ve manevi bır zarar 

1!~!~0anın hudutlardaki tahl(İm?tı 
bıve N (Radyo)- Duçe Har-
:!. ezaretı m.. • ' 

fontiyi k b us.eşarı General 
budutıardaa _ul e:miştir. General, 
!tında ı:naı· · apılan tahkimat hak-

aldıi:ı malumattan çok memnun 
olmus ve bir kıs: m askerin siliıh 
altına alınması için diuktiller ver· 
miştir. ç uınat ve .. • d rrnı~tır. Duçe, 

Lon!?a0 ~~i. Amerikan imtiyazları 
teki Japon garnisusı) - Tiyencin- anlaşmak için sarfedilen gayretler 
r neraJ Hama b:o:u kumandanı neticesiz ka h:-sa, Çinde Amerika-
ak, Jaı>onva ile J. na'.ta buluna- ya imtiyazlar bahsetmenin hic bir 

• rr.erıka ar:sı!1da sebebi kalmn·acal'.:ını söylemiştir. 

Ankara ~JK~AR ZELZELESİ -· --
llıiZden)- z~~ususı muhabiri • 
Yenıden im e.le mıntakasının 
ke"e .ııeçil ark ve. ınşası için ha.re
naktalarda~e .~zcrcd'r. Bir çok 
tadır. Gerek tc.Kikler \ apılmak • 
!arından k ıremleketimız orman-
" esılccek k 
J adan .ııetırt l ' gere Roman 
llaatın ınüh/ ece.k kerestelerle in
ilecektir 111 ~.hır ıhtıyacı önle • 
tuıcan, Toku •Chf he) etler Er • 
du ve R at, Nıksar, Erbaa, Or
letltikı eşadıye mıntakal.ınnda 
heyeu •rde bulu!' maktadır Bu 

- erın vreecekl · · iare ,b, . erı raııorlara 
... ~ d .r talımatname hazırlana -
~-. erhal inş · 
luıe ıı .

1 
.a ve ımar faalıye-

ta sari: ecektır. Her türlü inşaa
\'eQl o. unacak para iç:n Nafıa 
kanııne~ı;ıe. mezun:yet veren bU' 
lec kttr ayıhası da Meclise ven • 

.Ya ~~a Vekaleti İtalya ve Japon
-!· ı cok zelzeleye maruz ka-

lan memleketlerde alınmakta o
lan tedbirleri de tetkik ettirmPk
tedir. llava!ar müı;ait bir sekil a-
1.r almaz, jroloıı. sismo.cıraf ve 
in'13at mühendislerinden d:i:er b!r 
heyet de Erzıncsn ve havalisır.de 
tetkıklerde bulunacaktır. 

YE. '1 ZELZELELER 

Ankara 30 (Hususi muhabiri -
mizden)- Diin de yen'den bazı 
zelzdelcr ka;-dc·dilmi•t:r. Erbaa
da beş saniye suren cok şiddetli 
bir zelzele olm •,tur. Niksarda biri 
şiddetlı olmak üzere, üç zelzele 
hissedilmi~tir. Niksarda bu zelze
leden b!r iki ev yıkılınış-tır. 
Gümüşhane, Amasya, İnegöl '-e 

orduda hnfif zpfzeleler olmuştur. 
İspartada duvulan şiddetli bir 
zelıeledf! halk sokaklara fırlamış
tır. Diki!ide de orta şiddette bir 
kaç zelzele olmuştur. 

[ inhisarlar u. Müdürlüğüı,den: 1 
Miltıan muh•mmen yüz e 7,5 cksiltmeuia 

B. temin•! 
8-ıııı-11 • 

1 
Lira Kuruı Lir• Kuruş Ş·\li S>a'1 

#ıııı u 1ıu umba. 4 d 1 Pul lnu.htelif 
1 

k a et 400 00 105 00 açık ek. 14,30 
, mum u 1152 • 780 40 53 53 • 15 
l - ş:ı.ı • 63,50 • 3582 00 268 65 • : 16 

~cibin"" yu~~· ampu! mufredat listesi ve santrifui tulumba resmi 
~llllıUştur ı a mık.arı yazılı ,3, kalem ınalzcme açık ekşiitmeye 

ıı . 
~ B.aatl;rf'ı.~haf""en be,!elleri, muvakkat temin.atlan, eksiltme şekli 

III 1'" arında yazılıdır. 
taııt Ştı;si~~s~tm~ 2/2~940. cuma günü Kabtaasta Levazım ve müba· 

IV _ S e 1 a ım komıs~onunda yaoılacaktır. 
hı~ba resm"i'tdnam~l~rl hb7~ gün sözü geçen şubeden alınabiltcei(i gibi tu-

v İs e goru e ı,ır 
ııu - teklilcrin ek ·ıı · · · · .,,:enıne Paralaril b:sliı .k'[1e ıçın ~avın edilen gün ve saatlerde % 7,5 

_ e ır ce mezkur komısvona gelmeleri. c5i16. 

Tek çare 
Blok 
[Ba~aledea de~ 

mıyaea•tır. Her ~ydea evvel ba 
zaruret karşısında Balkan devlet
lerinin birlqmHine Ye bitaraf bir 
blok kıınnalaruıa kat'I lüzum ve 
ihtiyaç vardır. Macaristan, Ya -
coslavya, Romanya ve Bulcari1-
tnn arasındaki basit arezl ve ekal
liyet ihtilaflan bu devletlerin bu· 
cünkü istikliıllcri ve hürriyetlrri 
davası kadar mühim ve birinci 
planda hayad olmadıj;ına göre 
bilahare muslihane surette bir 
şekli halle bağlanmak üzere istik· 
bale terk ve tehir olunabilir. Bu 
takdirde de lırnhanp,i bir de.-lete 
karşı bir husumet hissi ifndesin
den tamamen azade, sırf herhnnı;i 
bir devlet tarnfından vukua gele
bilecek bir teca\•Üze karı;ı gelmek 
iizere bütün Balkanlıların askeri 
kuvvetlerini şahsında derliycn bi
taraf bir blok kurulabılir. Ilu tan
da bir hayat »e memat endişesi ile 
kurulduğu aşikar ve muhakkak 
olan bir bloka karşı da hiçbir de.
lelin diyeceği bulunamaz. Bulu
nursa sırf suiniyet ifadesi ve Bal
kanlılan teker teker ınUdafaasu 
bırakıp istiliı etmek \'C)'a boyun
duruk altına almak ka)•gısı olur. 
Te~ckkül edecek hlokun bitaraf 
olncai:ı: ne m!iıteliklere, ne de 
herlıanıri bir ı!e,·lcte temayül et
miyecei;i mulıakkaktır. Roman)·• 
\'e Yunanistanın garanti altında 
bulunmasının, Türkiyenln İngil • 
ICTe \'e t•ran•~ ile müttefik olma
sının bitaraf Balkan bloku ile hic 
alaka.ı bulunmıraca/:ı &$ikSr , .• 
apayn b;r k•.•·fi . .-et oldui:u r:ibi ••· 
rnr ) erine Bulkanlnra ku\·1•et ve 
fayda getirdiği de muhakkaktır. 

BiHiin bu ,·azivetler karşısında 
ve her~eyin be!oıi;nda Balkanların 
herhangi tecavi:ı fikrini brsliye
cek bir dc,·lete karşı dokunulrn•z 
bur ku\.'vct olrluj!unu ·\'e olacagını 
isbat e)lrmek bir zaruret ve ha-
1ati uu:cburiycttir. 

ETEM İZZET BENİCE 

Polonya hükümetinin 
beyaz kitabı 

Londra 30 (Husus!)- Polonya 
hükümeti Pa~.sıe beyaz bir kitap 
neş.retmi•tir. B:.ı kitap, Almanla
r ...n i~g3.l edi!c:ı Polon va toprakla· 
nnda öldürdükleri sivil aiıaiyi 18 
bin olarak göskrmektedir. 

General İron,it Bukinghıım 
sara)ında 

Paris 30 (Hususi)- Kral Corc 
diln sahah. garµ ce.:ıhesindeki 1n
J?iliz ordusu erk:inıha.I'biye re:si 
Gcııera.l İmnsidi kabul etmiştir. 

BATIRILAN İNGİLİZ PETROL 
GEMtLF..Rİ 

Londra. 30 (Hususil- Alman-
1.aı:. lnı;.iliz petrol gemilerJ:drn 
şimdiye kadar 157,092 toniuk ge
miyi, yani bu nevi vapurlar to • 
najım.n yLizde elli dördünü b .. tır
dık!arını iddia ediyorlar. 

Almanlar petrolleri 
çekmiye başlıyorlar 

(1 bıol a11ır .... _, ı Alman zabit ve askeri bulunma. 
yeni ihdas ettijti 'Dt'trol komiser • dıl!ı bildirilerek tekzip edilmişti. 
liRinl tanımıyacaklarını bildirm~ Fakat •Nasyonal Çaytunıı• un 

S-. S O H T 1 L G a A F - 80 httNciKANUN ı 

!erdir .. Romanva ise, mevcut mu- Bükreş muhabiri, mevsuk kaynak- • 
ahedeler hükiiıınlerinden fazla Al- !ardan aldıl!ı malumata atfen $ark1. Yazanı Z 1 YA ŞAK l R No. 51 
manyaya petrol verilmiyece,tini Galiçyada Romanyayı Almanyaya 't • • 
Fransız ve 1ııııiliz hükıimetlerırıe bal!lıvan deınJryolunun Alman aa- stanbul Gelıbolu Sınop ters 
temin etımistir, Ancak Almanyaya kerl kontrolu altında bulundu • t ' 
petrol ihracının Romanya için ik· Aunu temin etıtil!i gibi, kuvvetli Jerı•nd ı· •• d.. ı ·· } 
tısadl mübrem bir ihtiyaç oldu~ıı Alman cüzütamlanrun tanklarile egece 1 gun uz uça ışm 
da bildirilmiştir. Romanva hükÜ· beraber Lemberge ve Galiçyanın d d"}' d 
rneti müttefiklere olan bütün ta • Rumen hududuna yakın belli başlı eVaID e J JyOr U 
ahhüterini de ~rine ııetirecektir. şehirlerine ~elmiş olduğunu da 
GALİÇY ADA AL'.'.1AN ASKERİ ilave etrnel;.!edir. 

VAR MI YOK MU? ROMANYA YA VAGONLAR 
L<ındra 30 (Hususi) - Havas GÖNDERİLDİ 

ajansının şarki Galiç~·ada Rus Bükres 30 (A.A.)- Emin bir 
kuvve:lerile birlikte, demiryolunu menbada.n öiirenildil!ine ı:öre Ru-
kontrol icin Alrr.an kuvvetlerinin men petrollerinin Almanyaya nak
de bulunduVlı hakkında verdi~! lini tesri etm~k ilzcre Alman dt'
habcr tas ajansı tarafından Sov- mirvollan idaresi Romanvaya 12 
yetJe;e karşı bir iftira olarak gös- lokomotif ile 2000 sarnıçlı va.ııon 
İ.e-Wlmiş, bu mıntakada bir tek sevketmistir. 
~ --------- ---

Balkan Nazırları 
yola çıkıyorlar 

Hikki etmeleri mümkündür. Bu 
harekete karşı Sovyetler. ya Dob
ricenin Bulo-arlara veril!!1esi su· 
reti!e Bulgaristan volile veyahut 
Kafkasya yolile mukabe,ede 'onlu
nabilir. Sovv.,tler Ka!bsyada ha- • 
rekete geı:erlerse. İran y0hle Türk! 
sa~ cenahını çevinneğe kalkar;ar
sa, müttefikler Iraktan müdahale 
imkanını haiz bulunmaktaclırJar. 

Ct l!lcl sahlt~dc-n devam) 1 
. Yunanistanla derin ittifak ba~

lılı,1;; • .i11~•· .. u11 oıan 'Jurkıycnın sı .. 
yaseti İngiliz ı:arantilerine uygu.n·ı 
dur. Yine Türkiyenin Romanya ıle 
sai[lam dostluk münasebetleri var
dır. 

Türkiye Hariciye Vekıli Şükrü 
Saracoğlu Moskovada iken Montrö 
muahedesinin 19 uncu maddesinı.n 
ihl.Llni reddetr:ıisti. Bu da Türk. 
Rumen dost:u{:unun kuvvetini gös
j.erir. Türkiye, Romanvavı he: han-
11i bir tecavüz karsısında müdafaayı 
tahhlit etmis dej!ildır. Hatta An • 
karada imza <>dılcn protokol ile 
Türkiye Sovyetlerle harbe girmek 
ihtimalini bertaraf etmıştir. Fakat 
Sovvı>tlerin Romanyava ta3'-ruzu 
ta kdırınd~. Turki\·e itlıfok mua • 
hedesi mucibince Bogazları 1nı;:-il
tcre ve Fransaya acacaktır. Sov -
yetl,.rın bunu bir hanı sebebi te-

YUNAN HEYETİ YARIN 
YOLA rIKIYOR 

A tina 30 (Hususi) - Balkan ·~
tanlı konferau>ına iştirak edecek 
Yunan heveti varın akşam bura
dan Belgrada hareket edrcektir. 

Ankara 30 (Hususi muhabıri • 
:mizden) - Harıciye Vel<ilı Şül-.rü 
Saraco~lu. yanındaki zevat ile 
birlıkte bu ak•am buradan İstan
bula ve varın aksam 1.tanbLLldan 
Belgrada hareket edecektir. 

--- - -- --
Kat'ı muharebeler patlak 

vermek üzere 
(1 inci uhlfedcn devam) ı ordunun ve memleketin ihtiyacını 

. .. temin etmesi J3zımdır. 
zıvorlar. Fransız Daşvekıli de dun- Alma k tl"d" k 
k

.. k d b k 1- · h nya uvve ı ır ve U\'Ve-
u nut un a u anaa. ı ~z a: ~t- J ti de son derece mütJı t r Bunu 

etmiştir. Başvekll demıştır kı: saklamak beyhude ve halt~ cani-
·Almanya bütün cihan_a _hakim yane bir haıeket olur. 13u kuvveti 

olmak isth·or. Bu da magluplar.n kırmak için bizim de ku,-vetli ol-
imhası demektir. Galip bir Hitler, mamız ve cephe ı:eris:ııin de fedl· 
mağlüplnrla göriişmcz, onları sa- karl;~a katlanması lazımdır. Bi· 
dece mahveder. lınız ki Alman milleti tereyağı \'e 
Buı:ün mily-onkrca insan sefalet etin vüzü"ü görmüyor. 

ve ıztırao çekiyor. Bohcmya, Slo- Londra 30 ( A.A.) - İngilterede 
vakya, Polonya yeis ve nevmidi bulunan 74,000 dü,•man tebaasının 
topraklarıdır. Onların l{eçirmekte vazivetini tetkik etmek üzere har-
oldukları korku, bızim hudutları- bin bidavetinde t<>sekkül eden 109 
mızda duruvor. Ceolıede saman mahkeme mesailerinı ikmal ederek' 
üstünde ve hatta soğuk to:'raklar- raporlarını ne1.arete göndcrmiş'er-
da yatan askerler, rnüthış bir dir. 
az:mle (;ekliyorlar. Onun için cep- Bu ranorlardan anlaşıldığına gö
he ı:er:s·r.ıe bulur.anl_:ırın ela k~n- re şimdive kodar düsnıan teboasın-
diler.r.e dü~en fcdakarlı:O-lnı ıfa dan takri!:-en 500 k:si te»kif edil-
etmolrri l&zırr.dır. miş, 8.000 kişi şahsi hürriyet tak· 

Kat'i muhar<be patlak vermek- yidalına tiıbi tulu.:ınuş ve 59,000 
te grcikıniyeccktir. Bu da fcvka- kı.ı de hiç bir kayıt altına alınma-
lade siljh ve cephaneye ihtiyaç ını.,<lır. 

..Kaptan Jak, ıırt bir rüzgarın ö
nune kııtılarak Çanakkaleye do~•
ru nt.ldı. J•,akat bo;,:-aza girer uj;_ 
mcz, JürUuin kalıiT top ate~l<;ilcı 
Jı.arı,.lnndı. Ilıma rağmen bu fc
dal,fu lıaptan Çanakknle Önlerine 

1 
kadar ilerledi. 1''ak•t orada da 
he:)nine 3-Dğau taş nılrn1ilf'T al
tında bunularmk. artık 'oluna de
\'nnı edenıiycceğiııc ku~aat getir. ı 
di. Tekrar KıliJiilb~lıir knle inin 
alc~lcri altından geçerek t,iu ıiı!i• 
küliıt ile donanma kararı:.ilıına 
avdet edebilıli .. Fcdakiır k- ııtan 
jakın gemisi o kndnr hal(,nra u~rn
m"tı ki, adeta delikdeşik bir bale 
gelmişti. 

Gemi, demirler demirlemez, kap· 
tan jak derhol Amiral gemisin~ 
geçli. llü.,-ük bir heycc•n ve sa
bır'lzl 'da kendioini kar~ılı)·an Lo· 
redanoyıı, şu kısa ve şifahi raporu 
verdi: 

- Amiral!. Bu bo;taıdan ırı:· 
çilnıez. 

Anı;raı Loredano şa ırdı. Ümit
sizlikle ı;oılcrıni, biılim donanma
sının üzerinde dolaştırdı. Filoda 
tam (60 parça) m'uhtcl:I cins ge
mi vnrrlı. Bu kaılar mıihiın bır 
kuvvf tJc boğazı ı:eçemeın..:k, hiç 
şilphe.:,lz ki e111salsı7. hir aciz ola .. 
caktı. 

G<·nç AmirJI, kalır~ınanca bir 
!·arar vermek.. balla, Venedik 
Cumhuriyeti hcsabma bir zafer 
kazanınak için, icap ed~rse, donan
ın:ı.sının ,·arıslnı Icda cd~rek b~ 
j;aıı ıorıayıp g<'çmek isledı. Fakal 
oııuıı lıu nıace·raperestane kara • 
rın ... , - başla cesur ve ledak&r 
(kaptan Jak) olmak üzere - bıitün 
mai) eti itiraz etli .. Çiınkü don an
ına muh\·olursa. ~·cnedik Cumhu
riy~tının istikbal \"e hayatı, bü) ük 
bir tehlikeye girecckli. 

Tür!; donanmasını lı.aınil 
\"e)·lcmckıi. 

llıılbııki milttcfilJerin ı 
DÜZ ı!e~:şıncıı:işti. S21!k 
\·e Vcncdik sara)laT1ntn 
mc~ um bir kanat gcr1 1u\.i 
ncdik donannıası.cJn ınu 
l ct~izJikıerinı l.üyük bir 
bi llc telafi ctmrk içııı (al 
fa olarak) bır ( ebıi al. p) 

top~aıı~ıya ç"lışan PaJJa, 
ncsı nı:u tos n) ının lfi 
Ror.uıJa bir kıılp sekte in 
gidi•erdi. 

llic bckleoılıniyen bu · 
disesi, Venl'diklıh_·ri ~on 
nıüleessir cttı, Çiiukti, ın" 
lara \e Türklere karsı ~i 
taassupla duşmaniık lııs 
li~en bu zat. çok ktt\·,·cıl' 
fiklerle ü~ le bii) ük bir 
batta dor.anına bazıılsn 
ki, Vencdikliler. b 
mutlaka büyük bir zafer 
lcneceğınc knna t g~t·rnı 

Papanın öltimd Ultrin 
aeferberlıkteo ~az .. ç ıdi 
yeni ı•apa, Kartliı llerl 
uz.un bir miiaakcr{· len 
nt·diklileri miı kiıl vaıiy 
tıırrnak için, anca!. ( bes 
dirga) \·ermek •urdile 
dcbilrcei:ini bildirdi. 

Venedik!iler, bu cra 
'fürklerlc mücad•l•) e d 
kiıııı olmadıcını anladıla 
akdine iınkin olup olına 
lamak içln (Da' id) is 
Yahudiyi İst111ıbııla yol! 

Göz Jlel.imi 
Dr. Murat Rami 
Jkynğlu • Parmakkap 

sokak No. % Te 
l\1ııa~·ene ve her t·· 

amelıyatı fıkara için 
dır. 

Amiral Loredaııo, kendinden 
en!:!!_<i amörnllerin feci akıbet -
lcrine maruz kalnıamak itin istifa 
ederek çekildi. Veııed;k hükünwti 
bu istifadan da nıüteessir olın k.Ja '----------3 
beraber, AmiraJJık makam1na_ 1 
(Viktor Kapello) isminde bir zat 
gönderdi, 

Dr. Hafız Ce 
(l.OKJllA...- BEK 

DAHİLİYE MOTEH 
Divanyolu 104 

Mu,.-enı aaaUert: Paa 
rlln Z,5 - ı. "al~ Camarl 

fıkara7a. Tel: 12 

ZAYİ 

Kapello, Lorcdano gibi hanı • 
ketsiz kalmadı. Dcrhai şura)·a bu
raya saldırnu)·a başladı. inoz ve 
Foça kasabalarını top ~teşlerile 
yaktı. İmroz, Taşoz, Semadirek 
adalarını aldı. Haha Patras kör • 
fezi sahilıcrine de asker çıkardL 
(Losiıcaı limanını zaı:J.Pderck, o 
h l ·ıı Ameli havai ticaret ! ava ı e Y•irmacılığa ba~ladı ... 
Fakat Türk askerıerinin hücum • ta kısmından almış old 
larına maruz kalarak, orada b:r ve 29/11/935 tarıhli m 
kaç günden fazla tutunamadı. detnamemi kaybetti 

alaca~ıtndan eskisin 
Amiral Kapello, yaptığı işleri yok·ur 

milhim birer muvaffnkiyet ad - 1 ' ' 
dediyor, Venedii:e mütemadinn ,---------'"""" 
bu yolda raporlar gönderiyordu .. J~ Çocuk Heki 
Halbuki, Cuınhuriytin istediği, Dr. Ahmed Akk 
böyle esassız ınuvaffakiyetler de- i T ksl • Tallmh 
ğıldi. l'apa ve Duçenin bütün ga- ı a m ane 

eösterir. Fransız topraklarının da . J:;~lgrat 30 (A.A) - Almanya 
____ hü:kumetı, nısan a"ından itibaren 

inıııliz petrol g<>mikriııin zayi -
atı 106 306 ton, yani bütün tonajın 
yüzde !w sını te~kil etmektedir. Za· 
ten bu za) iat yeni nsa edilen ge
milerle telafi cdilın" tir. 

~·elcri, Adalrr deniıinıle kat'i bir "1 Pazarda:ı maada her 
hakimiyet elde elmek... Bılha.ssa -.ıs den ~onra. Tel 

~~=~~--;;=;.;-;:------ adim
- mlt ci\·rTınd:l, Balıkesir ha\·alisi Bohemya ve .. ıoravva hımaye ıdi.1-

y Ar•ır tavırlı udam çevik r~··•nın 'ma nu· r . k t azan. R h . YAGIZ ~ Ct·rk ... ' r.·n'n •eteler.' •,ı"tre~?İ'-tı·. ~.. .n;,. n h m u sıs tmınıe 

:::-==...--~------------

~·----·•ıımıı .................... ıııııı1 - . a ıı No: _~6 ıaııa dı•arı •ııtı. ııı·r·z sonra o- , •· • · , 1 d ı - ., , , .. M • 1 h l ş ıtua c ı cet nı Bnı,,an hu urr.el-
ı h . k · k .. ·ı 1 Den·, hcın unı ~, c-nı u1 •• u1 'e .. 

D 
- ınurnı.ı ' ır Y ta • ~·ıı u 1 e ge - le. ine bildinnistir. Eski Çekoslo-

ÜMER , G d. O 1 k" · d lı.i dirin iı rdin adamlar'-'. hem de hllkt'.ı • onanma e ı .·yor .~~in~ "ı,;~,a~~~s·;~; ... ~avusı..; metin jandorınas"le dii~ıı mek ~~~~: ;~rıy=~~e~~~ \~c~u;t":;i: 1 

ön!.iııdc dt Tdu: mccb ·ye.inde kaldım. Ilaşa çı- lfDorı nisa dan itibaren Jıüküm - I 
-- Yatağır.12 haı.ır efeudlın?.. kamıy:?r.:ığıını aclıyo duııı. Adam- sü.~ kalJ.caktır. 

Yarın 

iikşam 
Sinem 

•Musiki v" ahenk dalgalan arasında ~eviroli bir aşk 
tasvır eden 

adam bunu başaracağına emin bulunu-
yor ve bund "'n ·· ·· " • .. memnun gorunuyorau 

j{' Oru»ar kap!ten! 
•nıten R ·d W 1 

•eı delık 1 c. atter genç ve gil
dogru , .. 80

. ı)a '·eda elti. Kaıııya 
layı tek'udrurlken durdu; b t ııoh.· 

1 e uzum .,·· d""• - kap· t ı::or u. 
ı en lla,·ust ı 

- llu,. • ..-. urun kapite t - neu . . n. 
l!lıkları sö~m.dı g:diyorum. Siz 
nıı. Bu so• ~~rerek burada k•lı
lnek ~Ü"lı ><a lnrda faz',;, görün • 
leyin siz : ub~·andırı:bilir. Sabah
ıiniı!. e oradan aymlabilir-

- Pek; k a .... w aııilen• 
"' atı ·• 

fesini bastır" Paltosuna büründü, 
~1 fırladı dkı, alı~np evden dışa
.. •Yboldu' so •f:ın karanlığında 

Davust: d h 
"•l kend~ . a n birkaç saniye cv-
kll' ısıne ge . b 

atı dev; nış ir gizli te'-
•Yak sesle:i v~ teslim eden şe!ın 
d~u ök•elerin~, kaldırımda ak•e
dınledi .. ll Dl ın tok gürültüsünü 
bcıı· k un ar da g . ı ar~nlı ..- . ~ccnın rütu -
ra kendis '" ı;~nda sılındiktcn son 
bırine b .... a~;ı adaki kolıuklardan. 
Fakaı Yorgunıİ~ Çok )orulnıu~tu .. 
fnzlasile ı:ünl" ii:unu~ bırkkç ıni•li 
fUıa, llo.ka.ı.ıı ::.vşeıJ ndı .. Küçük )a-

-.. acaı. t ..•. 

,C"Öre ona muazzam bir ,·uzi!e \'C• 
z.lıuiş, ilihıaJın, enıni)·ctin en 
yüksek rütbesi tevcih edi!nıişli, 
Genç adnın. buDu başarat·ağ:na c
ıuin bulunu-" oı-, Jiynk!ltıni işlıat e
deceği bu (:ok cazip hareket n1C\'

zuundan azami memnun gOrUnLi.
yordu. 

mr müddet koltuğa ya>landıjl-ı 
vazıyelte kaldı; sonra bıkğindeki 
saatine baktı, söylendi: 

- Saat 2 ye ÇC)Tek var .. Hemen 
yatmalıyım. Yarın göriılecek bir 
çok iş var. 

Ve .. dışarı\'a ıeslendi: 

- IIey .. Kim var orada? 

1 
K.apı acıldı.. Delikanlı geldiği 

vakit odaların kapısında nöbel bek
liyeıı Bulgar şa;vağından elbi•cli, 
iri ve kanlı bakışlı, palabı)·ıklı 
hizmetkarlardan birisi içeri girdi. 
Ellerini göbeğinin üzerinde kavu1· 
turdu. Da\•ustıın gözlerine bak -
maktan cekini)orn1uşcasına bir 
ta\•ırla başını ejıerek •öylendi: 

- I·;mriniz!. 
- Ben burada kalacaiıJn.. He • 

men yatmak istiyorum. 
-- Başüsıüne efendim.. Bir da-

Dedi. Delikanlı sordu.: laıım nz ldık~.ı ~·cn'lcTini tcrlarik S.ovak hududu 30 (A.A.) - Ha-, 
cdcın yc!'du:.ı. Iiu ci1: rclaıt sa\.·u.ş.. vas: - Senin adın ne·! 

- lllihal Çakıroğlu ... 
- Ne ,·akittenberi hiznıcttı•sin? 
- Kapiten ı:edin buı·aya gel • 

diG,i zamandanbcri.
- Yani? 
- Y ni 9 aydanberi efendim!. 
_ \·azjfentlen nıcn1nuu musuu? 
- Fazlası!.,!. 
_ Çoln~un, çocuğun. e'·in, bar· 

kın \'Dr mı? 
- Hayır; hic kimsem yok!. 
_ Buralı mısın?. 
_ lkmcn hemen evet.. İzınitli

~·im. K&rıdır&!nın kö~lcrinden idınt.· 
8abanl köyümiizüıı ~ueyhanccısi : 
imiş. 313 Yunan barbınde bab•mı 
askere olacaklardı. Ben çocuktum. 
Gıtınck istemedi. Meyhaneyi ko • 
pattı .. Bı~i de yanına nlarak ~ağa 
çıktı •• Ben; orn1anlarda, ma:,:ara 
kovuklaruıda yeıı6tim. Babamla 
birlikte bayırdan bayıra silrttüm. 
5 sene evvel baham, bir jandarma 
kurşunile İzmit yakııılarında pu
ouya düşürülerek öldürüldü. An
nem de cok geçmeden öldü. Kız 
kardeşimi izmitli İmaın ŞM'eİin 
adamları kaçırdılar .. Dört yıl onun 
lntikaınını alınak İ(İD adnml3rım
la birlikte İmam Şerefin çet.,,.ini 
kovalamakla o)·alandıın. Balkan 
harbiıılıı ııoolarındaydı.. Art.ılı. h· 

n;uk, ba<ımı alııı Dlizcc, Bolu ta- ! • AL'11an m'kam arı te!iış uyan -
rıoflarır.a gitn1c1< vardı. l·,akat kız dırıcı h~ brrlt•r ısaa eaenlcrı n1t•r- ON BES 
karc!c~iu:in nı uıusu İçin and İç .. han;c • .:ıizc<.: ta.kibc de\·am etrnek 
m~~tii.n .. Yapanuyortl ın. tedirlC'r. Pra~'da çıkan cLıdüv}" Şaheseri başlıyor. Baş rollerde: 

JJuntlan l:J 4')' k;ı~~ r CV\'cldi... Novıny. ı?azt•t si, yıyecek bır şey 
n;r ak aın en ~ihenıliğ"ın adam - kalmad "ını ve mıinakalattaki e-
lanındaıı Sot.ri g. idi, bana ;al • hemmiyet•izlik yüzün 'en Tyro,'e 
rnrJı. Yıllardır lıosretiııi çckti,;i- 11elm nin pek mü•ktil oldu~mu 

KATEde NA 
Josette ve nıiı. kö unıuzr!c Sotirınin an1ca- , mü, ter ilerinden birine vazEn Tvrol' 

sının kızı c\.l ni:r< rı11uş .. l\1llkcllef J ote!ci:<'rinden birinin t~~vkıf ve bü- Nefis musikisi, güıt.-1 m!'vzuu ve göz kamaştırıcı dek 
bir dii~<iin vnrmı~ .. Solirinin kaJJ- ' tü emlakinin müsa<lere edildiğıni den gciz ve kulakiar için bcdıi bır ziyafet teşkil edece 

Georges Rıgaud 

taf1l olmck nıiin2scbctile çctcmi- 1 ihtar mahiyetınde olarak yazmak- bır fılm. 
zin or:ıCa bulunP?ası, h~ninı ~el:ne ~ t~d~ı~r~. ~--~;iiiiiiiji;;iiiiiiiiii~İİİİİİİİİ~~~~~~;ii~~ii~~~~~;,i~~~iiiii~ii~~ ,_ 
bil' hc~iye ~«·~em l;ızun _gclcti,ini i I? 
söylı:clı.. :S<Jtırıye çok Jhn1ad11n · y AR.ı.N AKŞAM vardı .. Aklıma bir O) un ihlimali 
gel:ncdi .. Diif:üıı gecesi karanlık 
bastıkton <Onra kö)·e geldik .. Dü
ğ-ünde 1ı:zi gayet iyi karşıladılar. 
}'akot ne yalan söyliye; im. içim
de tuhaf bir his vardı .. Kalbime 
kulak verdikçe: 

- B ırada başına bir ı:-elece• 
var ... • 

Diyen bir se<in yükseldiğfoi du
yar ı.ibi oluyordum .. Uzntmıya -
lın1 Jı;noit~u dli~n meyd:ınınd:"tki 
sedirlere kurulduk .. Adamlarıruıı
dan bir kısmını kö) ün etı-afına 
nöbetçi baaknııı;tutL 

llJevuıı" ~"" J 

FREDERIC MAR 
MELEK ve 

JOAN BE NET Sinemasında 

gibi 2 büyük: yıldız tarafınd&n nefis bir surette temsil ed.ilm 

BAHAR YAGMUR 
Fransızcı sözlü F!lın takdim edilecekttr. 

AŞK ve HEYECAN dolu sahnelerle süslen n bu filmin zevkli \"e n~'ell mevzuu h 
ede<."<'k. P~lt-ndirecektir. 

ilİlll••••uliFilme 11Ave olarak: METRO JURNAL en son dünva ve muhare e haberle 
D.İKKAT: .Nwnaralı ko.ltuklarııı ~ aldırİlması nı:.a olunur. 
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Eski ve Yeni ROMATiZMA, LUWBAGO, 
SiY ATIK, OIVıUZ, ARKA, BEL, Diz, KALÇA 
ve toğuk algınlıklarından ileri gelen şiddetii 

ağrılarını teskin ve izale eder. 
c"'(;'l-l!l"D' -=-· 

'~ı_s_T_A_ı_N_u_u_L ___ n_E_L_E_o __ I_Y_E_s_ı __ ı_L_A_N __ L_A_I_<ı~l 
Keşif bedeli 4917 lira olan Zeynep Kmnil do~m evinde yaptırıla

cak çamaşırlık binası inşaatı açık eksiJ.tmeye konulmuştur. İlk teminatı 
368 lira 78 kuruştuT. Şartname zabıt ve muamelat müdürlüğil kalemin
de görülecektJr. İhale 2/2/490 tarihine rasthyan cwna günü saat 14 de 
daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektuplarını ve ihaleden 8 gün evvel Fen ;şJeri müdürlüjiüne müra
caatla alacakları fenni ehliye; vesikalanm ve 940 yılına ait Ticret odası 
vesikalarını hAmilen ihale günü mu11yyen saatte daimi encümende 
bulunmalan. (503) 

Deniz Levazın~atınalma Komisy~nu i.an:arı 1 
MARMARA tlSSÖBAHRİ K. SATINALMA KOMİSYONUNDAN: 

.Ek:nck ilanı 
1- Komutanlık emrindeki kara erlerinin senelik ihtiya~larından 

850.0UO kilo ekmek, kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Z- Eksiitmesi H/Şubat/940 Çar~amba pnü saat 15 de hmitte 

Cenane kapısındaki komisyon binasında yapıla<aktır. 
:J.- Aluıacalı ekme(in bir kilosunun tahmini fiatı 10 kuru~ 5 san· 

lim olup ilk teminatı 6406 lira 88 kuruştur. Cu işe ait şartname, Anka· 
rada 111. 1\1. V. Levanın iımirliiinden, İsl::nbulda Kasımpaşada Dz. Lv. 
Satınalma komisyonundan ve komisyonumuzdan 427 kuruş mukabilin
tle alınabilir. 

4- Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun ta
rifatı ve~hile bu ;,ıe alakadar olduklannı gösterır ti<aret vesikalarını 
'H yukarıda miktan yazılı ilk teminat makbuz veya banka mektupla· 
nnı havi hazırlıyacakları teklif mektuplarını muayyen gün ve saaten 
&anı bir &aat evveline lıadar komisyon ba~anlığına vermeleri. (6SO) 

.. ** 
1ılARMARA tı'ssÜBAHRİ K. SATINALl\IA KOMİSYONUNDAN: 

Dz. Eicmek 1 anı 
1- Komutanlık deniz erlerinin senelik ihtiyaçlarından 500.000 elı

mek kapalı zar( usulile eksillmeye konulmuştur. 
Z- Eksiltmesi 14/Şubal/940 Çarı;amba günü saat 16 da hmitte 

tersane kapısındaki komisyon binasında yapıla<aklır. 
:J.- Alınacak ekmelin bir kiiosunun tahmini fiatı 10 kuruş 5 san· 

tim olup ilk teminatı 3768 lira 75 kuruştur. Bu işe nit ,artname, Anka· 
rac!a i\I. 111. V. Deniz Levazım Şubesi llfodiirlüğiinclcn, htanLulda 
Kasımpasada Dz. Levazım satınalma komisyonundan 'VC komi~yonu .. 

muzdan 251 kuruş mukabilinde alınabilir. 
4- Eksiltmeye iştink edecek isteklilerin 24~0 sayılı kanunun ta· 

rifatı veçhile bu itle alakadar olduklarını gösterir ticaret vesikalarını 
ve yukarıda miktarı gösterilen ilk teminat makbuL veya banka mek
tuplarını havi, bazırlıyacakları teklif mektuplarını muayyen gün vo 
ıaaatten tam bir ıaaı evveline kadar komisyon lıaşkanlığına •·ermeleri. 

•651" 

İstanbul Sucul;ı.r, Küulsüz l'rleşrubatçılar 
Cemiyetinden: 

Tuvale'inizl yaparken 
Pudra alt:na daima 

-~REM 
PERTEV 

sürünüz. Pudrayı 51msıkı tu· 
tar ve a..lrnıasına mani olur. 
Yağlı ve yağsız olan tüp ve 

vaLolorı vardır. 

litil!ll!l 
ANKARA RADYOSU 

- DALGA UZUNLUC.U -

1

. ~ 1148 m. 112 Ke/L IH JtW., 
• A. P. 31.7 m. 9465 Kc/o. !O KW -------------Her gü, öğleleri 19.74 metre/15195 
kilosi!.l TAQ ve akşamları 31.7 
metre/9465 kilosikl TAP kısa -
dalga postalarile yapılmakta olan 
Ecr,ebi dliierde haberler neşrıyatı 
programı. 

Iranca Saat 12.00 
Arapça • 12,15 
Rumca • 13.45 
Fransızca • 14.00 
İngilizce • 14.15 
Bulgarca • 14.30 . ~ 

Saat 17.30 
• 17.45 
• 18.45 
• 21.00 
• 21.15 
• 18.30 

Saat 18.- Program ve 
memleket saat ayarı, 18 05 
Müzik: Cazbant (Pi.), 18,40 
Konuşma: (Çiftçinin ~aati), 18.55 
Serbest saat., 19.10 Mem eket sa
at ayan, Ajans ve meteoroloji ha
berleri, 19.30 Türk müzıği: Kla 
sik program, Hacı Arif Beyin ha
tırasını taziz için merhumun e
sru·lerinden mürekkep program, 
Ank3ra Radyosu küme ses ve saz 
heyeti. İdare eden: Mesut Oemil. 
20.15 Konuşma (İktısat saati), 
20.30 Türk müzii(i: Fası 1 heyeti., 
21.15 Konser takdimi: Halil Be
dii Yönetken, Müzik: Radyo or
kestrası (Şef: Dr. E. Praetorius), 
1 - J. B:·ahms: Akademik tö
ren uvertürü, 2 - A. Dvorak: 
İkinci senfoni Re minör, 22.15 
Memleket s-aat ayarı, Ajans ha
berleri; Ziraat esham - tahvHat, 
kambiyo - nıİkut borsası (fiyat), 
22.35 Müzik: Oda müzijii (pi.), 
23.- Müzik: Cazband (p!J, 2;!.25/ 
23.30 Yarınki proı:ram ve kapa-

_nış,.:.... -----------

İ.Nuıbul Levazım Amirliğinden verilen Harici 1 
Aakeri Kıtaatı ilıioları ....................... , 

280,00P kilo un kapalı zarna ek
siltmeye konn1uştur. Şartnaınesi 
İ~partada Tünı~n satınaln1a ko -
misyonunda \·e Ankara, İı.ınir le
,·azım inıirlikleri salınalnıa ko • 
misyonlarında ı:örülür. Tahmin 
bede~ 36,400 lira ilk teminatı 2790 
Jiradrr. İhalesi 10/2/940 Cumartesi 
günü soat 12 de İspartada Tümen 
satınalına komisyonunda yopıla· 
caklır. İsteklilerln belli günde sa
at 11 e kadar teklif mektuplarını 
İspartada komisyona vermeleri. 

·1151. .5~3. .... 
120,500 kilo kuru fasulye müte• 

ahhit nam ve hesabına şerait ve. 
evsafı dahilinde açık eksiltme ile 
12/2/940 pnü saat 11 de Manisa· 
da Tümen s~tınalma komisyonun
da alınauktır. Muhammen bede
li 24,100 li.-a ilk teminatı 1807 lira 
50 kuruştur. Şartnamesi komiı • 
yondan alınebilir. İsteklilerin ilk 
teminat makbuz veya mektupla • 
rile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 
m:tddelerinde yazdı vesiltalarile 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

.1150• ·592• 

l\Iilteuhbit nam ve hesabına çıı· 
..,.nan ile beraber askeri evsafta 
olmak $8.rtile 300 ton arpa pazar
lıkln satın alınacaktır. Pazarlık 
12/2/940 Pazartesi günü saat 15 
dedir. Beher kilosuna 8 kuruş 50 
santim fiat tahmin edilmiştir. Kat'i 
teminatı 3826 liradır. İsteklilerin 
ayni gün ve saatte Edirnede Mü
eiriyet dairesinde satınalma ko • 
misyonuna gelmeleri. 

cll57• 
+ 

50,000 metre çamaşırlık bez pa
zarlıkla satın alınacaktır. l\luhom
m<n bedeli 13,000 lira kat'i temi· 
natı 2250 liradır. Pazarlığı 3/2/940 
Cumartesi giinü saat 11 de Anka
rada 111. 111. V. Hv. salınalma ko
misyonunda yapılacaktır. İdari 
ıprtname ve evsafı her gün ko -
misyondan alınır. İsteklilerin ka
nuni vesaik ve kat'i teminatlarile 
b"lli ıaalle komisyona ı:elmelcri. 

•1163• c658• ... 
Muhtelif mahallerde 5 adet ben

zin tankı kaıı•lı zarfla eksiltme:ve 
konmuştur. Keşif bedeli 82,809 li· 
ra 49 kuruştur. İlk teminatı 5141 
liradn, Eksiltmesi 6/2/940 salı gü· 
nü saat 11 de Ankarada 111. l\l. V. 
Hava sPtınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Keşfi ve şartname•i 
~15 kuruşa komisyondan alınır. is
t~klilerin kanunun 2 ve 3 cü mad· 

delerindeki vesaikle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatin
den bir ~aat evveline k~ıdar komis· 
)"Ona vernıcleri. cll31• •490• 

~u.ooo kılo sığır eti pazarlıkla 
satın alınacaktır. Tahmıııi tutarı 
7200 lıra teminatı 1180 liradır 
~arlnamcsi Tckirdağında A:.l..eri 
Satmalına Komisyonunda görü· 
lür. İslekliier. c 15/2/940 Perşcın· 
be pnü saat ı. de me:ı:kur komis
yona gelmeleri. •1178• •731• ..... 

18,000 kilo sığır etine talip çık
madığından yeniden açık eksilt
mcsı 5/2/940 Pazartesi günü saat . 
15 de ÇOTluda Kor. Satınaima Ko
misyonunda yapıla<nktır. lllu -
hammen bedeli 4860 lira ilk temi
natı 364 lira 50 kuruştur. Şartna· 
me ve evsafı her &ün Çorluda ko
misyonda görülür. İstekiikrin ka
nunun 2 ve 3 cü maddelerindeki 
belgelerile ve teminatlarile belıi 
gün ve saatle komisyona gelme-
leri. •1182• •132• 

': 
Demirköy ıarnizonunun 70 ton 

ıığır eti pahalı görüidüğünden 9/ 
2/940 Cuma günü saat 15 de yapı
lacaktır. Pınarhisar ve Vize gar· 
nizonunun 150 ton sığn eline 25/ 
1/940 da talip çıkmadığından 8/ 
2/940 Parşembe günü saat 15 de 
Vize, saat 16 da açık eksiltmesi 
yapılacaktır. İsteklilerin Vizede 

Askeri Satınalma Komisyonuua 
geimeleri. •1181• •73J• 

.... 
25,000 adet pamuklu pazarlıkl:ı 

yaptırılacaktır. İhalesi 1/2/910 
Perşembe gür,ii saat 15 de İzn•ir 
Levazım amirliği Satınalma Ko· 
mis-yonunda yapılacaktn. Tahmin 
bedcii 16,250 lira kal'i teminatı 
2437 lira 50 kuruştur. Şartname 
ve nümunesi komisyonda göl'i\ .. 
tür. İstekliler ticaret odasından 
kayıtlı olduklarına dair vesika gcİ3· 
te-rmek mecburiyetindedirler. Pa· 
zariığa iştirak edeceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 cü madde
lerinde ••e şartnamesinde yazılı 
vesikaları ve teminatlarile ihalo 
saatinden evvel komisyona müra-
caatiarı. •1179• •735• .... 

413/736 metre mikabı kereste 
kapalı zarfla 15/2/940 günü satın 
alınacaktır. metre mikahı 43 lira· 
dan 17,796 lira kıymet biçilmiştir. 
isteklilerin teminatlarile teklif 
mektuplarını Çanakkalcde müs -
tahkem mevki satınalma komis -
yomına vermeleri. (1180> (73t) 

l inhisarlar U. Müdürlüğünden: J 
~~~~~~---=--~----

I - Şartnamesi ve eb'at 'listesi mucibince 1000 M3 sandıklık tam 
boy tahta pazarlıkla satın alınacaktır. 

11- Pazarlık 19/II/940 pazartesi günü saat 15 de İstanbulda Kaba· 
taş levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III- Şartname ve listeler her gün sözü geçen şube veznesinden ve 
İzmir, Ankara, Sam.sun başmüdürlüklerinden 220 kuruş mukabilinde 
alınabilir. 

BAŞ 
DIŞ 

SOGUK 
ALGINLIGI 

GRİPİH 

NEZıJ 
GR!P 

.... 
ROMATlt 

GRl~il 
Lüzumunda günde 3 kaşe alın::ı.bili' 

::.....-' 
Hayvan Sağ~ık Memurları· ve Nalbaıı1 

Mektebi Müdürlüğünden: 
M~lın ciaı> Milr.t ırı 

A.ı Çotu 
fa.1miu 
f .• tı 

Tutarı ilk le
mlnat 

Ekmek (1. nci) 6000 8000 10,25 narh 
L'ra 
820 

Lıra 

61,5 9/2/r;lş 
cuııı" 

Mektebin 940 mayıs sonuna kadar ekmek ihüya~ı açık ~ 
muayyen olan gününde. verici Qıkmamış olmasına binaen ek 1' 
940 cuma günü saat 14,5 da icra edilmek üzere on gü.n soDf8 

nııştır. Şartname Selimiyede mekteptedir. Vericilerin muaY~SJ 
de Cağaloğlunda yüksek mektepler muhasebeciliğinde konıı 
i-ıeleri. ( 722) ./ 
~~~~~~~~~~~~~~~--..,...,. 

htanbul ~akkallar ve MüstahdeJll" 
Cemiyetinden: 

Cemiyetimizin 939 senesi mesai netavici ve hesabatınıD ol> 
idare heyetinın füras:le değiştirilmesi talımatname ıcaliındaJl 
heyetinin nısfıiıın yeniden seçilmesi ve 940 yılı çalısına tarıı t 
umwni heyet huzurile yaoılacak toplantı .. ve müz~erede 11 
kaV!lll bııcumle esnafın sıhhi muayene ve huvıyet .. cuzdanlat·,ıı 
8/2/940 perşembe günü sa~t 10 dan. 12 "e kadar Turbede Babıi01 
sinde 10 No. Ju esnaf cemıyetlerı bınasındaki cemıyet merJ<e 
bulunmaları ilan olunur. ..../ 

İstanbul Kahveciler, Kıraethaneciler ve ~ı 
Küuliye Satmıya Gazinocular Cenıiyetııf 

istanb'tl ka~ve<!l~r, kıraat~ane<ile_r _ve mevaclı küuJiyCde 
gazinocular cenuyetının wnumı heyetının 29/1/940 tarihıll 
cağı ıliın edilen ıQtimaında ekseriyet hasıl olmadığından 9/2 
gününe bırakıl'mlştır. Cemiyet mensuplarının me:okiir gün<le sı 
17 ye kadar İstanbul belediyesı civarınıla 10 No. lı esnaf 
binsındaki cemiyetimiz idare merkezinde cemiyet ciizdanlariJ! 
bulunmalan iliın olunur. 

RUZNAME: 1939 senesi muamelat ve hesabatının tetkilı' 
heyetinin ibrası. - 1940 senesi mesai ta'!"Zı hakkında müzake'' 
bazı mukarrerat edt1mesi. - Nıs!ının tebdili icabeden idare 
yeniden seçj.)mesi. ,_./ 

İstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu İlanları 

YENİ NEŞRİYAT: 

l\tEYVA ZM~1 

Tercüme edebiyatunıı;.~ 
Hint Şairi Rabindrana\h ., 
un •Bahçıvan• isimli esefi' 
muharrir İbrahim Hoyi bıles
nc ayni şairin en olgun ıı 
bir arada toplıyan •M"yv•1, 
nı da dilimize çevirmiş bıl, 

c.enuyetbnizin 939 senesi mesai netavici ve hesabatının tetkiki ve 
idare heyetinin ibrasile detıiştirilme,i talımatname icahrdan olan idare 
heyetinin nısfının ~niden seçilmt>ı;i ve 940 yılı çalıs:ma tarzı hakkında 
umumi heyet huzurile yapılacak toplantı ve müzakerede Cemiyete 
kayıtlı bilcümle esnafın sıhhi muayene cüzdanlarile birlikte 2/2/940 
cuma ıriinü saat 10 dan 12 ye kadar Türbede Babıali cadaesinde 10 No. lı 
esnaf cemiyeUeri binasındaki CemiyE'.t merkezinde hazır bulunmaları 
ilim olunur. 

iV - Pazar llğa iştirak et,ım,k istiyenler muayyen gün ve saatte 
% 7,5 güvenme paı:.alarile wya banka teminat mektuplarile ve diğer 
kanuni vesaikle adı geçen komisyora gelmeleri. 

..,- t>r. IHSAN SAfl.1..-ı V - Kereste, sif olarak da tesliım edilebilir. .6-13. 

Komisyonumuzda mevcut şart
namesine göre birliklerdeki bay • 
varuar ihtiyacı için aşağıda yazılı 
sekiz kalem mutabiye malzemesi 
pazarlıkla satın alınn<aktır. Mü • 
nakasasına 13/2/940 Salı günü 
saat onda başlanacak ve ayni gün
de ihalesi yapuacaktır. İsteJdılerin 
belli gün ve saatte Fındıklıda Ko
mutanlık sat.malına komisyonuna 

Ressam Münif Fehimin yır 
rikuliıde güzel ve üç renkli 1 
pak içinde çıkan ·Meyva ıl 
Remzi kitapevi tarafında_ı1..,,ıı 
ve •Bahçıvan• gibi 30 kıw Şeker, Şekerleme ve Şeke:rli Mevad ve ~.. GOH,..KOK ASl .. I 1 İstanbul Terziler, Kumaşcılar ve Hazır 

~ı ahı·n Helvacılar Cemı·yetı.nde ,,.ısogukluğu ve ihtııatıarına kar-ı ···ıb· ·1 C · t· d n: ,. pek tesirli ve taz., aııdır. Divan. 1 ~ : secı er emıye ın en: 
Cemiyetimizin 939 seııoesi mesai netayici ve hesabatının tetkiki" ve f'Olu Sulta."UDahmud türbesi ı CenriyeUmitin 939 se~_si .n;ıesai .netıı:rvici ve h"."abatınm tetkiki ve 

idare heyetinin ibrasile değiştirilmesi talimatnırme icabından olan idare 

1 
N 

113 
1 idare hcyetının >brasJe deıııştıı·i!me.sı talımatname ıcabından olan ıdare 

heyetinin nısfmın yeniden seçilmes.i ve 940 yılı çalışma tarzı hakkında o. , heyetinin nısfının yeniden seçilmesi ve 940 yılı çalışına tarzı hakkında 
umumi heyet huzurili! yapılacak toplantı ve müzakerede Cemiyete \iı••••••••••••a:ıii· wnwni heyet huzurile yal)llacak toplantı ve müzakerede Cemiyete 
kayıtlı bilcümle esnafın sıhhi muayene cüzdanlarile birlikte 2/2/940 l;cılıibi '"' neşriyatı idare ed.,. kayıtlı bilcümle esnafın sıhhi muayene cüzdanlarile birlikte 8/2/940 

• cuma "Ünü saat 10 dan 12 ye kadar 'Türbede Babıali caddesınde 10 No. h Baş muharriri perşembe günii saat 10 dan 12 ye kadar Türbede Babıali caddesinde 10 
esnaf cemiyetelri binasındaki Cemiyet idare ın<'rkezindc hazır bulun- ı:n:u İZZET BENİCE No. lu esnaf cemiyetleri binasındaki cemiyet merkezinde hazır bulun-
maları ilan olunur. • lion Telcraf Matbua maları ilan olunur. 
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Mademki ka vuklarını 
adetleridir, öyle 

- Bu lıadar yübek bir mevki 
tevcih edişim seni pis kokudan 
masun kılmak içindir. elbette bu 
lutfumun kadrini takdir eder!in? 

Demişti. Memuriyetle nezdine 
&iden murahhaslanmız huzuruna 
çıkarlt.en adeti Osmaniyeden ol· 
madıj!1 be"anile kavuklarını çı • 
karmağa razı olmamışlardı. 

Türk murahhası reisi en önde 
yürüyüp Viladm huzuruna girdi
li zaman, Vilid lı.aşlarını çataralı: 

- Kavuklarınızı çıkarınız .. de· 
mişti. 

Türk murahhas reisi: 
- Bizim adetimiz böyledir. 
- Ben, adet filan tanımam!. 
- Biz. Padişahımızın huzurun-

bile kavuğıımuLla dururuz. 
- Ben Padişah değilim, kralım. 
- Huzuru ilahi de bile kavuğu-

muzla niyaz eyleriz. 
- Çok sö,·lerunP çıkarınız ka

vuklannıZL. 
De~·ince; Türk murahhas reisi: 
- Bizim kavuklarımllı, başı -

mızd•n hiçbir kuvvet cıkarnmaz. 
Mukabele•inde bnluı;ıınca; Vi-

Yazan: llL SAl\U KARAYEL 

çıkarmamak usul ve 
ise çivileyiniz 

lad, adaınlanna emir vermişti. 
- Tutun şu adamları .• 
- TÜTk murahhasları. Viladın 

bir emri üzerine derhal kılıçlarına 
sarılm"lardı. 

Fakat; üç "kişiden ibaret olan 
Türk murahhasları biraz mücade
leden sonra bağlanmışlardı. 

Viliıd. adamlarına şu emri ver
mişti: 

- Mademki, ka,·ukforını çıkar
mamak usul ve adetleridir. Öyle 
ise çivileyiniz baslarına. 

Vilddın celltları Türk murah
raslarının kavuklarını büyük te
mel çivilcrile ba~lnrına mıhla • 
mışlardı. 

Zavallı, Türk murahhaslar: he
der olup ııitmişlerdi. Bu, Vilad 
herifi bir kere de devlet namına 
sefaııetlc giden Cnkırcı H~mza 
Paşavı ~·ükı;,,k bir kazığa oturt • 
mnştu. 

Vilad. bir giin ziyafet vereceği
ni ilan ile memleketin fılıarasını 
davet elmiş, miileaddit tiO!rafar 
kurdurmuş, ikram etınis. 'onra. 

barakaların kapılannı kapatıp tu
tuşturmuştu. 

Meme istiyerek ağlamakta olan 
çocuğu bahane edeTek o giin ne 
kadar emzikli kadına rasgelmiş 
ise ci.i.ınlesinin nıemelerini, ço • 
cuklarır t ı da b~larını k""tir -
miş, kesılen çocuk baslarını me· 
nıe yerlerine kadınların göğiisle
rine nııhlamıştır. 

Evl;itlarının etlerini ıınalanna, 
babalarına, yahut ba•kalarına ye
dinnekle eğlenirdi. 

Lisan tahsiline gelmiş dört yüz 
l\lac:ır delikanljmıo. yahut tica· 
ret için gelıniş beş yüz kadar Bo
bemya bezirganmı bil~sebep ka
zıklara oturtmu~tu. 

Viladın gadrine bu suretle uğ· 
ramıs efradı beşerin adedi elli bi
ni bulur. 

İşte; Fatihin karşısında böyle 
bir Vilad vardı. Prens Vilid ayni 
zamanda iki senedir vergisini lı~· 
m: .. ti. 

Cakırcı Hamza Paşa bunun se
bebini sormak ve göndermek Jü. 
zunıunu ihtar etnıck üzere memur 
olmuştu. 

Çakırcı, Vilildın huzuruna çıka
rak: 

- Ahdınızı tutmak ve dergahı 
aliye arzı ubudiyet üzere bulun
manızı hatırlatırım. 
Dediği zaman. Vilıidın ilk ver

diği cevuıı şu oldu: 
- Vurun kazığa!. 
Fatih gibi bir cilıangire karşı 

Ulah Beyinin islediği hareket ol· 
dııkca mühimdi. Büyük bir cür
etl<arlıktı. 

( Dev•IDl Var ) 

Dejt:nere insanda da tanı bu ka-•. 
rekteri ve bu edayı bulmuyor mu-ı 
yum?. 

* Aksam, büyük rmarın dibinden 
denizi ve baiıkçıları SCYTettim. 
Akşamın esmerliği denize çöktük
çe hüznün de o kadar artıyor yeis 
duyuyordwn. Hele bir balıkçının 
gözlerime garip garip acınarak 
bakması beni cok sinirlendirirdi. 
Onun bakışında merhamet vardı, 
istihfaf vardı, Jakaydi vardı. 

- Bu saatte burada bu sürtük 
de kim? 

Diyen bir istifham vardı! Sa -
bahleyin koruda da bahçivan o 
gözlerle bana baktı ve o gözlerle: 

- Adam sen de .. Bir kadın!. 
Dedi, hiç aldırmadan, hiç bir 

şey duvmadan yürüdü !(itti!. Hal-
buki, gene bu koruda ve bu deniz 
kıyısında Emirganlı Belkisin: 

- Güzel!. 
- Bir içim su! 
- Enfes kız. 
- Şeker e-ibi şey!_ 
Dedikleri Belkisin gözJcnnden 

hiçbir erkeğin _ı:özü ayrılmaz ve .. 
Her gören benim gölgemle arka
daş olmayı kendisi icin zevklerin 
en büyüğü ve en iyisi bilirdi! 

Bütün bunlar şimdi yok. Bir tek 
insan bile kafasını çevirip bakmı
yor! Bakanlar da ya balıkçının gö
zündeki acıyış ile, ya bahçivanın 
bakışlarındaki lrucayıtbkla bakı -
yorlar. Öyle ya neve baksınlar, ki
me baksınlar?. Soluk, fersiz, çökük 
yanaklıarında kararan sönük bir 
ışık gibi duran bir ölü gözlü, soluk 
benizli, renksiz, cansız, bir tutam 
etsiz kadına mı baksınlar Hangi
sine?. Yoksa öbek öbek vücudümü 
saran kırmızı çiçekkrle mi?. 

Bakılan kadın, tapınılan kadın 
Şişli salonlarında eteklerinin pe
şine yüzlerce perestişkar takıp sü
rüyen kadındı; gondollarda, şam
panya banyolarında, ne yüksek o· 
tellerde, seNete değirmenlik eden 
başdöndürücü alemlerde sevilen, 
tapılıan. gönül verilen biri, şehvet
li, genç ve güzel kadındı. O, Belr 
kisti! 

Fakat, bu günkü boşluk, kimse
sizlik, sefalet bana hayatı daha iyi 
öğretiyor. Ve .. Ben onu sahiden 
daha iyi öğreniyorum. O, öyle bir 
uı:urummuş ki. insanları bu uçu
rumun derinli/iine sürükleyip pa
ramparça olurcasına atmak için 
gene kafile kafile insanlar var. 
Bunlar durmadan, dinlenmeden 

gelmeleri. •117 • 

Cinsi Adet 
20000 
20000 
20000 

çıkanlmıştır. ./. 

l'ı;ıııH\\l:.1:.11'.11\;ıl~ TIY~~~ 
İp yular başlığı 
İp yular saııı 
Gebre 
Büyük yem torbası 
Kücük yem torba5l 
Semer urganı 
Belleme 
Kıl kolan 

5000 
15000 
40000 
10000 
10000 

her gün cinayetlerinin üzerine ye
ni bir cinayet katarak yaşıyorlar. 
Bu adamlara kimse cıkıp ta: 

- Hey katiller gelin buraya.. 
- Hesap verin hesap!. 
- Atın yüzünüzdeki kılıfı .. 
Demiyor. Yahut da demesini bi

lecek kimse çı.kmıyor! Bunlara 
haykırmalı, ba~ırmalı, cinayetle -
rini boyuna yüzlerine vurmalı ve .. 
Onları hiç bir zaman hiç bir kimse 
affetmeyi hatırlamamalıdır. Bu, 
cürmün en büyüğilnden en küçü
ğüne kadar daima böyle olıDalı • 
dır. Hatta: 

- Ne güzelsiniz hanımefendi?. 
- Sizi seviyorum efendiciğim .. 
- Çok sevimlisiniz efendim .• 
Diyen ve en küçük bir şehvet 

nazarı, en basit bir iştiha ile gözle
rini karşısındaki kadının gözle -
rinde dolaştıran erkeği bile affet
memek, ona: 

- Sen mücrimsin.. 
- Sen canisin .. 
- Sen ahlak düşmanısın. 
Demek lazımdır. Bu, geri değil, 

en ileri ahlakın, aile ahlakının, in
zibatçı ve ideal cemiyet ahlakının 
üadesi olacaktır. 

( Devanu Vu > 

1 11\IU\! l 1 Tep• 
draırı ~dl 

Bu akşam aaat 20.sO 
(O kadın ) ~ 

Şehir Tiyatrosunun biılJ~4 
tını felaketzedelere t~~·,ı r 
büyük mitsameresi 5 sub ~r 
tesi akşamı ilk defa ol~I ' 

PEl\IBE SOKAK .,~ı 
Yazan: 1\1 fcrı• 

HALKQpE~~f ,, 
Bu akşam saat 9 l~ 

KEDlYE PEll' ııı' 
Zozo Dalmasla ~ 


