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GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

BU KUPONU SAKLAYINIZ 
"'TAN,. m yent kitap ıerilerint alma" 1ein bu ltunnnu 
41a.klaynnz. On beş kuponla ancak bir sen kitap 
alaMHnnn\'ı 15 kU1>0n ef'ti-ren" hfr ~erf kltnn · 

İstanbuJda 250. Posta he 300 Kunışa Verilir. 

Holanda Ve MENEMENCIOGLU GELDi Zelzele Sahasında 

Köylerle de 
Tam İrtibat 
Temin Edildi 

Belçikada Türkif eye25,000,000 
Endişe ·Var Sterlinlik Bir T eslihat 

liolanaa·da Mezuniyetler Kaldırıldı, Belçikada 
:Yeniden 30-40 Bin Kişi Silah Altına Ahndı, Nakil 
\' asıtalarına El Kondu, Muhtemel Bir Alman 
istilasına Karşı Geniş Askeri T edbirf er Almıyor 

Londra, 14 (Hususi) - Holanda kabinesi, bugün öğleden 
ronra fevkalade bir içtima yaparak beynelmilel vaziyt;ti tetkik 
etı:ıuştir. Kabine içtimaından evvel, ordudaki bütün mezuniyet
ler ilga olunmuş, ve bu suretle 50,000 zabit ve efrat vazifeleri 
başma dönmüştür. 

Her ihtimale Karıı Hazırlık 

Bu tedbirin niçin alındığını izah eden beyanatta beynelmi
lel \raziyetin gayrimüsait olduğundan ve Holandanın her ihti
Jtıale karşı hazır bulunması icap ettiğinden bahsedilmektedir. 
l3u münasebetle göze çarpan bir hadise de, bugünkü Alman 
tebliğinde bir Holanda tayyaresinin Nordform yakınında Al
ll'ıan hududu üzerinde uçtuğu ve bu suretle hakimiyetini ih1fil 
ttnıiş olduğunun söylenmesidir. Buna mukabil, La Hey'de bu
gün neşredilen bir tebliğde bu iddia, katiyetle tekzip ediliyor. 

Resmi Holanda mahafili, bugün alınan ihtiyat tedbirleri 
hakkında sıkı bir ketumiyet muhafaza etm~kte ve bunlan mev
ıuubahs eylemekten çekinmekte ise de bilhassa Alınan h_u~u
duna •• • tak halkı aras1D~.f/PC'Q'n ,,.,_ .. - .:..-&•>c.UU Uö~lll-mucavır mın a . . 
.L ld w •• • ·-· ~.u. "'.uuışe mu ede edilmektedir. ~O UJtU ın~-

Defçikadaki Askeri Tedbirler 

, Holanda bu tedbirleri ittihaz ettiği sırada Belçika hükumeti 
de seferberlik ilanına çok yakın askerl tedbirler almıştır. Hü
ltunıet, "D,, sınıfını silah altına davet etmiş, ve bu surette 
30 - 40 bin kişi daha toplamak istediğini göstermiştir. Belçika 
hükfunetinin tam seferberlik yapmış olması için silah altına 
davet edeceği bir "E,, sınıfı kalmıştır. Belçikada da bütlin me
~uniyetler ilga edilmiş, herkesin derhal vazifesi başına koşması 
lStenmiş, bundan başka hükllınet bütün nakliye vasıtalarını, 
fahrikalan ve lüzum göreceği herşeyi müsadere edeceğini ilan 
etıniştir. 

İki meml~kette de halle liu tedbirleri süktinetle telakki et
bıİştir. Her iki memlekette de alınan tedbirlerin ihtiyati mahi
~ette olduğu, hazırlığın tam olmasına mebni hiçbir tecavüz ih
thnalinin mevcut bulunmadığı bildirilmektedir .. 

Liege Mıntakasında Endi§e 

Bu sabah Belçikadan gelen haberler Liege mıntakasında 
derm bir endişenin hüküm sürmekte olduğunu ve oradaki kı
taatın silah başı ettiğini bildirmektedir. Meuse vadisindeki bü
~n fabrikalar mevcut stoklannı tahliye emrini almışlardır. Di
ger taraftan Holandadan gelen lıaberlerde de Alman casusla
l'Jııın tevkif edilmiş olduğu bildiriliyor. 

Haber alındığına göre, Belçika milli müdafaa işleri için bir 
takını ameleyi seferber edecektir. 

<Sonu Sa: 8. Sil: Cl 

iSMET INöNO 
YAZAN: YUSUF 
Milli Şefimizin hayah, hakikt 

'te tnilli bir şer"ef, bir .kahramanlık 
destanıdır. 

Bu büyük kahramanlık destanı, 
olgun bir niısir, duygulu bir meın. 
leket şairi, ve hakikt bir sanatkar 

olan Vusul Ziya Ortacın kalemin

de, en müşkülpesent vatandaşla. 
l'ln bile derin bir edehi VA miL 

1i hb duyarak okuyaeaklan 

kudretli bir eser kemaline kavuş. 
lnuştur. Bunun içindir ki, bu ese· 

rin "TAN" sütunlannda intişara 
l»aşlamasmı bekliyenler, sabırsa. 

lanınakta haklıdırlar. 

YAKINDA TAN d:1 

ZIYA ORTAÇ 

Kredisi Açılıyor 
Şehrimize Dün de iki 
Yaralı Kafif esi Geldi 
Ordu, 14 (A.A.) - l>ün eşya, er• 

zak yüklü 75 at Me'iudıyeden Reşa
diyeye hareket etmiştir. 

Gölköy kazasm141 en ç o k 

:".... 

Anlaşmanın 

Başlıca 

ESASLARI 
----0-

"Bulgaristanla Aramızda 
Her Meselede Tam 

Neticelendi 

rabere neticelenmiştir. t'enarbah. 

çe Süleymaniyeyi 4 - O. Beşikta7 

Kasımpaşayı 6 - z. Vefa takunı 

da Hilali 7 - O yenmi!jlerdlr. h
tanbulspor Topkapıyı ıUçlWde 

4 - 3 yenebilmiştir. 

Dilnkii maçların ~afsilAh da~. 
' 

düncfl sayfamızda ve fıdanbul At. 
letizm Ajanlığı tarafından tertip 

edilen Balkan kroll blrlncilitfne 

hazırbk mfisabakasınl8 neticeleri 

de 7edbaei 1atfamı:.uf..tJr. 

lşJnde Sovyetlere 
Tam Müzaheret 

. ....................... ..... 

1 

. 
Yeni Tefrikamız 

O VE KIZI 
Yazan: Muazzez Tahsin 
Bug(in tefrikaya başladığımız 

bu nefis romanı oku:vup ta. ~v
giyt ve onun leuetli rshralnnı 

tatmamağa imkin yoktur. LGL 
fen 4 OncD SRyfamı1:1 cevirinlz. 

:......~ ....•...... , ......... . 

• hasar ve zayiata uğrayan Aybutı na. 
hiyesinde merkezden sevkcdilen eşya 
erzak vEl.!'mış, yıktian evlerin kabili 
iskan bir hale getirumesine başlan
mıştır. Dün buradan Gölköy ve Me
sudiyeye de 45 atla yeniden erzak ve 
eşya gönderilmiştir. 

Şarki Karahisar köylerinde -Ş. Karahisar, 14 CA.A.) - Hare. 
ketiarz f elaketzede!erinin sıhhi va. 
ziyetlerini tetkik ve tedavilerin; te
min için buradan Alucra kazasına 
gitmiş olan vilayet sıhhat müdürü 
buraya dönmüştür. 
Kazamızda hareketiarzdan lıasara 

uğramış olan binaların muayent'Si 
için vilayet nafıa müdüril dün bura• 
ya gelmiştir. 

Dördüncü imdat ekibi reisi Ha-n. 
di merkezde hastahanl! teşkilatını 

ikmal etmiş ve köylerdek1 felfilcetz.e.. 
delerin vaziyetlerini tetkik ve icap 
edenlerin tedavileri için refakatin• 
deki sıhhiye memurunu köylere gön. 
dermiştir. İbate VI? iaşe komisyona 
da bugün köylere battaniye sevk ve 
tevzi etmiştir. 

iskan edllen lelaketzeJeler 
Ankara. 14 (Tan Muhabirinden)-

Alınan malumata göre. dün Marap 
yeniden 90 felaketzede vatandaş gel. 
miş ve hepsi de iskan edilmişlt?rdir. 
İzmire de 44 kişilik bir kafile gel
miştir. Bunlar arac;ındaki bir orta 

l 
mektep talebesi Türk \ı!aarü Cemi
yeti tarafından Ege lisesine yatılı o. 

· 1 Iarak kabul edilmiştir. 
Dün Kayseriye de bir kısmı ya. 

ralı olmak üzere 140 vatandaş gel· 
(Sonu Sa: 6. Sü: 4) 

TAN, Daima Ön Safta 
Balkanlara HUSUSi 
Muhabir Gönderiyoruz 
Arkadaıımız Aka Gündüz, Sofya, Bükreş ve 

Belgratta Tetkikler Yapacak, Konsey 
Müzakerelerinden Sonra Romaya Gidecektir 

makale nesrine baslıvor. Bu maka
leler Balkanlan yakından tanıwın 

bir mütehass1sa vazdır1lm1stır. tık 
yazıyı bugün beşinci sayfada bula
caksınız. 

Aynf zamanda TAN. Balkanlarda. 
ki vaziyeti yakından tetkik etmek 
üzere Balkanlara muharrirlerinden 
Aka Giindüz•ü göndermelte karar 
vermiştir. Arkadaşımız bugiin hare. 
ket edecek ve evvela Sof:vaya uğn. 
yarak orada bir hafta kadar vaziye. 

(Sonu; Sa: 8; Sü: 3) ~ GVNDOZ 



İŞİN ŞAKASI 

Esrarengiz 
Bir Harp 

Yazan: NACI SADULLAH 

F inlerle, Sovyetler Birliği ara. 
sında bir harp başladığını 

duyduğumuz gündenberi, kulakları. 
mıza gelen, veya gözlerimize çarpan 
havadisler, birbirine uymamakta de. 
vam edip duruyor: Hislerinden ziya. 
de, menfaatleri icabı, ~'in tarafdar. 
lığı eden bazı radyolar, her gün, el. 
liden aşağı olmamak üzere, bir mik. 
tar Sovyet tankı, yüzden aşa~ı olma. 
ınak üzere, bir miktar Sovyet tayya.. 
resi imha ediyorlar. Donan Sovyet 
fırkalan, muhasara olunan Sovyet 
alayları, esir düşürülen Sovyet ta. 
burları da caba ... 

Ben, harpten evvel. bugiinkii Sov. 
yet ordusuna dair bir yazı okumuş 
ve Sovyet' hava kuvvetlerinin 6000 
tayyareden ibaret olduğunu öğren. 
miştim. Halbuki dün gazete koleksi. 
yonlannı önüme alıp, üşenmeden he. 
sap ettim: Finler, düne kadar, tam 
6070 Sovyet tayyaresi düşürmüşler: 
Bundan da anlaşJ}ıyor ki, Finler, 
"havadan,, ne düşürürlerse, tayyare 
sayıyorlar: Fakat, rakamların birbi. 
rini tutmayışından da belli ki, bu ye. 
kuna ... "Balon,, lar da dahil... 

Hem son günlerde uçurulan "ba. 
Jon,, lar, düşürülen "balon,, lan da 
geçti.- Kendi hesaplanııa ve kentli 
namlanna uydurulan hu havadisle
re, Finler aldanmıyorlar: Yoksa bi. 
çare ve masum Fin milleti, Sovyet. 
ler Birliğinde tayyare, top, tüfek, 
tank, asker, cesaret, metanet, muka. 
vemet, para, pul, yiyecek, içecek, 
mecal, takat namına hiçbir şey kal. 
madığına hükmedip yan gelir ve bu. 
günkünden bile gafil avlanırdı ... 

Çünkü, horoz döviişii seyircileri 
gibi, bu mücadeleyi körükleyen bazı 
radyoların neşrettikleri taze hava. 
dislere göre, Sovyet Mareşali Voro. 
şilof, her sabah, bir Alman erkanı. 
harbinin kumandasında, iki saat ta. 
liın görüyormuş. Avcı kolu nizamın. 
da yürümesini bilmiyen Sovyet ne. 
ferleri, tıpkı, kasap havası oynar 
gibi, elele '\·erip hücuma gec;lyorlar. 
mış. Fin kayak şampiyonlan şaşkın 
Sovyet ordularında panik yaratıyor
larmış. Dört şampiyon Fin kayakçı. 
sı, iki Sovyet fırkasını imha etmiş ve 
şimdi Sovyetler Birliğinin dağılıp yı. 
kılacağına inananlar, ötede beride, 
Çarlık devrinden kalma tapu senedi 
arıyorlar, bulurlarsa, doJgun fiyatla 
kapışıyorlarmış. 
Eğer bana sorarsanız, Finlandayı 

korumak isteyenler bu kabil hava. 
disleri neşretmekten kaçmmahdır. 
lar: Çiinkii, hunları okuyanlar, Sov. 
yetler Birliğinin Hindistan kadar, 
Habeşistan kadar iptidai ve zavallı 
olduğuna inanırlar ve Finlerin de, 
"cin, liklerine hükmederlerse, akı. 
bet fecidir: Ve o takdirde )<'inlere 
değil de, Sovyetlcre merhamet du
yulacağı icin, beşeriyete bunun tam 
tersini aşılamakta!l menfaat bekli. 
yenler, davayı kaybedeceklerdir. 

İster misiniz, yakında, silaha sarı. 
lan, Sovyctler Birliğinin imdadına 
kossun? 

Bence, işin bu neticeye varmaması 
için, artık, "havadis,, lerin çeşnisini 
değiştirmek, ve biraz da, "biçare 
Finlandamn korkunç hiicumlara uğ. 
radığından", "Fin c;ocnklarının azgın 
ve aç Sovyet neferleri tarahndan dy 
çiy yenildiğinden", "on milyonluk 
yeni bir So\ yet ordusunun, iki Fin 
taburu üzerine bir tafın gibi saldır. 
dıi:rından" bahsetmek lazım: Yoksa, 
eğer maazallah, büti.in o eski tertip 
havadisleri si.ikfmetle dinliyen Sov. 
y~ler Birliği, beşeriyetin mcrhame. 
tine de liyakat ka7.amverirse, ona 
muarız bulunan radvolann bugüne 
kadar harcadıkları zahmete acırım. 

Çünkü öyle ha'\·adisler duyuyoruz 
ki, onları öğrenince insan, Fin cep. 
hesine Sibiryadan sevkolunan So\'yet 
askerlerinin, tıpkı hathiiııtüvadan 
kutuplara gönderilen nazenin siya. 
biler gibi donup kaldıklarına inanır 
gibi oluyor: Görmilyor mm;unuz? 
Oyle esrarengiz bir muharebe kJ, o. 
nun, buz tutmuş sahası icine girenler 
şöyle dursun, bizim gibi, kaloriferli 
salonlarda şayanı havret havadisle. 
rini okuyanlar bile ... donup kahyor. 
Jar! 

Deniz Ganimetle:ni Kanunu 
Projesi Hazırlandı 

Adliye Vekaleti, (Ganaimi Bahri· 
1e) kanununu değiştirmiş,(Deniz ga. 
nimetleri)adlı yeni bir kanun projesi 
hazırlamıştır. Projede, harp vukuu 
takdirinde, düşman ticaret eşyasının 
ve gemilerinin ne suretle mtlsadere 
edileceğine dair yeni hükümler de 
konulmuştur. 

Tokat Halkevi Binasının 
Enkazı Tetkik Edilecek 

Bir fen heyeti, bugünlerde Anka. 
radan Tokada gidecektir. Heyet, ze]. 
zelede yıkılan halkevini11 inşasına 
hile karıştırılmış olduğu ve bina~n 
bu yüzden yıkıldığı hakkındaki şa
yiaların sıhhat derecesini tesbit et. 
mek üzere, binanın yapılış tarzını 
yerinde, kabul muamelesinin şeklini 
de evrak üzerinde tetkik eyliyecektir. 
Bu binanın inşaatını kontrol eden 
mühendisin Macar olduğu anlaşıl
aııştır. 
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Dün Galataıaray LiaesinJe jüri heyetinin tetkık ethğı model vçaklarJan birkaçı ve Vecdi ArJ.:ıman'ın motörlü uçak birinciliğini kazanan tayyaresi 

"Mikrob~m. • Uçak Müsabakası 
Fakat Bu işte 

Soğuklar v 
Fırtına Bira 

Hafifledi Suçum Yok.. Türkkuşu Tarafından Tertip Edilen 
Bir Hırsızlık Suçrusu 

Mahkemede Böyl~ Dedi 
Tahtakalede bir handa yatıp kal

kan seyyar satıcı Sait, dün Eminönü 
Balıkpazarında dolaşırken, cebinde
ki parası çalmmıştrr. Saidin iddiası. 
na göre, sabıkalılardan Kamil, altı 
liradan ibaret olan parasını cebinden 
alıp yanındaki arkıırlaşına vermiştir. 
ismi Ibrahim olan bu adam da pa.. 
raları kapıp ortadan kaybolmuştur. 

Zabıta, Kamili yakalamış, diin cür
mümeşhut nöbetçisi olan Sultanah. 
met üçüncü sulh ceza mahkemesine 
vermiştir. Kamil, mahkemede ken. 
disini şöyle müdafaa etmiştir: 
•- Ben yıllardanberi hırsızlık ya

pıyorum. Şimdiye kadar işlediği'll 
suçların adedi tamam on ikidir. Bu 
suretle ömrumiln yarısı hapishanede 
geçti. Fakat bundan on erm ~vvel Us
küdar hapishanesinden çıktığım z:ı. 
man, badema hırsız!ık yapmamıya 
karar verdim. Maksadım, bundan 
sonra namuslu bir adam gibi yaşa
maktı. On gündenberi başvurmadı
ğım müessese kalmadı. fakat sabıka~ 
olduğum için kimse bana iş vermı
yordu. Aylardanberi çamaşır değiş.. 
tirmediğim cihetle bütün vücudüın 
yara içinde kaldı. Bütün bunlara rağ
men günün birinde iş bulacağımı 
düşünerek müteselli oluyor ve sab
rediyordum. Nihayet bugün Emini). 
nü Balıkpazarında dolaşırken, bu a. 
dam birdenbire yakama yapıştı ve 
parasını çaldığımı iddia etti._ Halbu
ki onun parası, kaçan Ibrahım tara
fından çalınmış olsa gerektir. Benim 
kabahatim yoktur. Ben bir mikro.. 
bum fakat bu işte suçum yoktur.>• 
M~hkeme, bazı sahitlerin c~lbi ve 

Kamil hakkında Asliye dördüncü ce
za mahkemesi taraf.:ndan hiikmol~
nan 49 lira ağır para cezasının tahsıl 
edilip edilmediğinin tahkiki ıçin du. 
ruşmayı başka bir g:.ine talik ve Ka. 
mili tevkif etmiştir. 

KURBAN BAYRAMI 
Gelecek Cumartesi 
lstanbul Müftüliiğünden: 

19 kanunusani 940 sene~i cuma günü 
1358 senesi Zilhicce ayının dokuzuna 
mti.sadif olmakla arefe, cumartesi 
günü de Kurban bayranu olduğu i
lan olunur. 

BAYRAM NAMAZI 
Saat Dakika 

Zevali 8 1 
Yurdumuzun korunması ve milli 

varlığımızın yükselme.:ıi için çalış.. 
makta olan milli kurumlarımıza her 
vesile ile yardımda bulunmak .. Y';lrd 
borcl\P1uzun en büyük ve en muhım
lerindendir. Yurdurouz•J havadan 
gele.:.ek tehlikelere karşı korum.ak u
ğurunda feyizli ve devamlı bır su
rette çalışmakta ve aldığı. teberrul~r~ 
Kızılay ve Çocukları Esırgeme gıbı 
hayırlı kurumlarla paylaşmakta olan 
Türk Hava Kurumıına kurba~ b3:Y· 
ramında kesilecek kurban derılen~e 
barsaklarının verilmesi bu bapta Dı
yanet Işleri Reisliği tarafında.n . ev
velce verilmiş olan fetva mucıbınce 
muvafık olacağı ilim, bununla bera
ber memleketimizin bir kısmında 
maalesef zuhur eden pek elim hare. 
ketiarz felaketine uğrayan vatandaş.
larınuz için Cümhuriyet Halk P~
tisi Eminönü Halkevi tarafından tesıs 
edilen matbahlarda bu fellketzedeler 
için kavurma yapılmakt:ı o!duğurı
dan kurban etlerinden mezkür mat.. 
bahlar namına teberrüı:~tta bu~unul
ması muhterem ahalımızdeıı rıca o
lunur. 

--0--

Kar Yüzünden Otobüs 
Seferleri Tatil Edildi 

MüSabaka Neticelendi, Birinci ve 
lkinCi Gelenlere Hediyeler Verildi 

Türkkku~u tarafından tertip edilen ntimune u· 
çuşları müsabakası, dün Galatasaray lisesinin kon· 
ferans salonunda yapılmıstır. Müsabakaya altmı~
tan fazla ur.ak iştirak etmiştir. Türkknşn tnl!m ve 
terbiye dinktöril Şakir Ergökmen, Türkkuşu lspek. 
törü Savıni Uçan, muallim Celil Koçara, kayma· 
kam Hayrettin ve Türk.kuşu modelcilik öğretmeni 
Oamandan ibaret olan jüri heyeti, ilk defa uc;nklnrı 
modt.-llerine göre beş sınıfa ayırmış, bunlar arasın· 
da da hirin.-i ve ikincileri seçmışur. 

tur. Tlirkkuşu tarafından beri İstanbul, diğeri Be. 
yoğlunde olmak üzere, 2 modelcilik klübü_ açıla. 
caktır. 

Vecdi Arduman anlahyor 
Motörlü uçak müsabakasında birinciliği kaza. 

nan Vecdi Arduman, bir muharririmize demiştir ki: 
"- l\fodel uçakçıhğa merakım, bundan dört 

sene evvel 'l'Urk model uçak evinin Taksimdeki ser. 
gisini ıı-czdiğim zaman başladı. Ondan sonra eve 
ıııu.ı,.cont ,,,,ı,,rrlc. Ufak yapmayı öğrendim. Ve sim· 
diye kadar l :ı uc;ak yaptım, nt:µ:.11nı... .a... nt11vafbk 
oldum. Bu ıniisabakayı kazanacağımı evvelden bıiı. 
yordum. Çünkü siz de takdir edersini7. -ki, henim n
~ağım, lıurad1ıki uc;aklarm en güzelidir. o, adeta 
nıükemme: bir tayyaredir. G~en yaz tatilini hep 
ona hasrettim. Mektepte leyli olduğum için, şimdi 
Nll .. m•k'"i~tw ftek az 'Vakit bulabiliyorum. Maahaza 
bütiin ıı:ızarlarmu Y cşilköy veya .Mecidiyeköyünde 
tecrübeler yapmakla g~çiriyqrum. ileride iyi bir 
tavvnre rniihendisi olmavı kararlastırdım ... 

Soğuklar her tarafta bütün şidd 
tile devam etmektedir. Bilhassa B 
kanlarda fazla kar yağması yüz·· 
den münakalatın tamamen sekte 
uğramasından korkulmaktadır. Ot 
büs nakliyatı esasen durmuşt 
Trenler de güçlükle seyretmekte 
dolayısile ehemmiyetli rötarlar ya 
maktadırlar. Dün de ekspres ve ko 
vansiyonel Sirkeciye 10 saatten f 
rötarla gelebilmişlerdir. 

Birinci katogorire ayrılan motörlü nilmune ~· 
c;aklardan i~alatasaray lisesinden Vecdi Ardumanın 
uçağı birinciliği, ayni lise 'talebesinden Orh ... n Hay. 
boranın u~ağı ikinciliği, ikinci katagoriye ayrılan 
nıotörsiiz modellerden TUrk model uçak evinde ea
hşan Bayan Gülyane Şenkalbin uçağı birinciliği, 
Anb.ra 1öesi teJ.beaiWJ Clm Eraökmania, ~ 
ikinciliği, iiçimcü katagoride Galatasaray lisesinden 
Orhan Hayhoranın uçağı birinciliği, Kadık<i.v •Jl'ta
mektebin .. f!n Ziya Kandemirin uçağı ikinciliği, di.fr
dlincil katagoride Şahin Kaprıyalın uçağı birinciliği, 
lfalCtk Salıkm uçağı ikinciliği, beşinci katagoride 
Gönül Derlnküriln uçağı birinciliii, Kastasc Ekono. 
nıidisin uçağı ikinciliği kazanmışlardır. 

Yugoslavyada tren yollarını a 
mak üzere amele taburları teş.ıdl 
d
1 
ilmiştir. Bunların gündü~ açtığı yo 
ar, gece yac, ... •• ,. '- ••krar kap 

makta ve ertesi gün tekrar ~au~. -
ları icap etmektedir. Bazı mıntak 
larda yolu açmak için beş altı saa 

'ikinci katagoride biri;,_ciliği kaz~nan Bayan Gül. 
yane $enkalp te, şunları söylemiştir: 

"- Ortamektebi bitirdikten sonra, modelcili-

Birincilere havacılık hakkında malumatı ihtiva 
eden on beser. ikincilere onar adet kitnı• nedi~·e 
edilmiştir. 

0

Ayrıca, müsabakada Jrazanmıyanlnr da 
dahil olmak iizere, bütün gençlere birer adet nii. 
nıuııe ucağı yapacak kadar malzeme tevzi ,,lunmuş. 

. ıı-e heves ~ttim. Ve simdiye kadar sayamıyacağmı 
kadar çok, model uçakları yaptım. Onları gerek ya. 
parken ve gerek uçururken, duyduğum zevk ve he. 
yecan tarif edemlyeceğim kadar büyüktül'. Mesaime 
hu şekilde de\'am ederek, istikbalin en iyi bir mo
dekisi ve t:ıyyarecisi olmıya çalışacağım.,, 

MOTEFERRIK: 

Ticaret Mektebinin 

57 nci Yddönümü 
Ticaret mektebinin 57 inci t~sis 

yı1dönümü 16 kanunusani salı gimu 
saat 15,15 te tesit edilecektir. Her 
sene bu merasim şehrimizin maruf 
salonlanndan biri.>ind~ yapılır ve 
müteakıben bir de balo verilirken, 
bu senenin te!it merasimi milli fola· 
ket dolayısile mektep binasında yapı
lacaktır. Merasime :nektep müdürü. 
nün bir nutku ile bajlanacaktır. Vali 
ve Belediye Reisi Lfıtfi Kırdarla şeh
rimizdeki Ticaret Vekaleti ve ticaret 
odası erkanı, iktısadi ve mali mlıes
sesat müdürleri de meraı>imd~ hazır 
bulunacaklardır. 

Yardım Edilen Çocuklar 
Ankara, 13 (A.A.) - Çocuk Mir. 

geme Kurumu Genel merkezinin ı\n· 
kara Çocuk sarayıncln!d polikliniklt•
rinde 939 yılında müracaat eden 
7996 çocuk muayene ve tedavi edil. 
miş, 5464 çocuğun da dişlerınf! ba
kılmıştır. Bundan bışk.ı kurumun 
süt damlasından 30.635 kilo çocuk 
sütü, 167 çocuğa da 1621 lira 56 ku
ruş nakdi yardım yapılmış, 87 çocu. 
ğa elbise, ayakkabı, çamaşır, çorap, 
kasket verilmiş ve kurumun çocuk 
bahçesindeki yüzme havuzunda va. 
zın öğretmenin eli altınd:ı !0.555 ço
cuk yüzme öğrenmiş ve 237 çocuğa 
kitap ve mektep levaztmı temin edıl· 
mekle beraber ayrıca bir çofl: ilk oıml 
kitabı ve levazımı tedrlsiye Aya~, 
Pazar, Çubuk, Polatlı, Bala, Nallr. 
han, Beyhane köy okullanna veril
mek üzere gönderilereıc çocukların 
okumalan temin edilmiş, 12 çok ço
cuklu aileye erzak ve yakacak veril
miştir. Kurumun sıcak banyosunda 
27,870 çocuk ve anneleri banyo al. 
mışlardır. Bu suretle kurumun 939 
yılında yalnız Aı4<arada muhtelif 
yardım yaptığı çocuk sayısı 83,240 a 
baliğ olmuştur. Bundan, Keçiören 
ana kucağındaki yavrularla kre~tt> 
bakılmakta olan çocuklar hariç tu
tulmaktadır. • 

. 
M. Kemalpaşada Su 

Basan Köyler Halkına 

Y apllan Yardımlar 
Bursa, 14 (A.A.) -- Dün valimizın 

riyaseti altında toplanan milli yar. 
dım komitesi Karacabey ve Mustafa 
Kemalpaşadaki muhtaç köylülere o· 
dun ve erzak tevzii işile uğraşmıştır. 
Bundan başka buraiardaki koylerin 
acil ihtiyaçları kar:ıılığı için de hın 
lira gönderildiği gibi Mustafa Kemal 
paşada felaketzedelere dağıtrlmak Ü· 

zere de lstanbuldaıt 100 battaniye, 
300 çüt ayakkabı mübayaa ettiril. 
miştir. Valimiz arazisini su basan ve 
mezruatı mahvolan köylülere tohum 
luk olarak dağıtılmaK üzere Karaca. 
bey harasında satılıga çıkarılan 200 
bin kilo buğdayın vilayet emrine 
verilmesi için Ziraat Vekaleti nez
dinde teşebbüste bulunmuş ve Ziraat 
Vekaleti de buğdayları vilayet e:n. 
rine vermiş~ir. Vilayet yine su bas. 
kınına uğrayan mı;ıtakadakı köylü
lerin kredi kooperatiflerine olan 
borçlarının tecili Ziraat Bankasınca 
köylüye yeniden !tredi açılması. ko-
yun yetiştiricilere de ayni suretle 
kredi verilmesi hlnsusunda Ziraat 
Vekaleti nezdinde teşebbiıslerde bu. 
lunmustur. 

Yeni Yollardaki Tesisat . 
Belediye, yeniden yapılacak yoHar. 

daki bacalarla telefon, hava gazı ve 
su tesisatına ait şebeke1~rin yaya kal. 
dırımları altına alınması için ala.ka
dar müesseselerle bır anlaşma yap
mıştır. Anlaşmaya gôre, baca ve şe. 
bekelerin tretuvarlar altır:cı alınması 
işi belediye tarafından Y.'.':ııl.. · ak, oıı
nun için sarfedilen paraı ..... .:>ilahare 
alakadar dairelerd~n tahsil ediJecPk
tir. Bu maksatla yeni sene belediye 
bütçesine 25 bin liralık tahsisat ko. 
nulacaktır. * Karbon kağıdı imal eden mües
seselerin, 1940 mali yılı başından i
tibaren, beyanname usulüne tevfikan 
muamele vergisine tabı tutulmaları 
kararlaştırılmıştır. · 

POLiSTE z 

Galip Efgani Bugün 
Hudut Harici Ediliyor 

Perapalas otelini dolandırdıW. id
diasile geçenlerde tahtı ml!hakemeye 
alınan ve beraet eden Galip Efgani
nin, Türkiyede oturmak için lazım 
gelen kanuni mecburiyetlerP. riayet 
etmediği görülmüş ve hudut harici. 
ne çıkarılmasına karar verilmiştir. 
Galip Efgani, bu sabahki Avrupa 
trenile hareket edecektir. Beraberin
deki kadınlar hakkında hir karar ol
mamakla beraber onların <la kendi. 
sini takip edecekleri zanr1ediliyor. 

Ağır Yaraladı 
Beyoğlunda bir birahaned-.:? rakı 

içmekte olan Ziya ve Hasan isimle. 
rinde iki kişi arasıılııda sarhoşluk yü. 
zünden kavga çıkmıştır. Ziya, Hasa. 
nı bıçakla kolundan ağırca yar:ıla
mıştır. Yaralı hastahaney~ kaldırıl
mış, suçlu tutulmu~tur. 

Sol Bacağı Kırıldı 
Beyazıtta Sarnıçlı handa oturan 

Taşköprülü Hasan, Taht&kaJ~de 
Zülftar hanının me't'divenlerbdcn 
inerken, ayağının kayması netıcesin. 
de yere düşmüş, ,;ol bacağı kırılmış· 
tır. Yaralı, Cerrahpaşa hastahanesine 
kaldırılmıştır. * Hasköyde oturan Nesim ile Ba
hkpazarmda Darcık sokakta mukim 
Macar tebaasından 'fekeniş, odaların 
da yaktıkları mangal kömüründen 
zehirlenmişlerdir. Her ikisi de has. 
tahaneye kaldırılmı~lardır. * Beyoğlunda Suterazisı sokağın
da Nil apartmanında, Kalyoncuda 
Hamalbaşı caddesinde Kareşt"ye ait 
9 numaralı evde ve Osmanbeyde Kur 
sokağında Madam Maksiıne ait 1 O 
numaralı evde yangın başlangıcı C'l
muştur. Her üçü de ateş büyümeden 
itfaiye tarafından söndürülmüştür. 

Adanada Ekmek Sıkıntısı 
Adana - Et fiyıtları yükselmiştir. 

Her istenildiği zaman fırınlarda ek. 
mek te bulunmamaktadır. Fırıncıla
rm ekmek fiyatını arttırmak için 
böyle yaptıkları söylenıyor. 

uğraşıldığı haber veriliyor. 
Soğuk yüzürrden tfülgafıst~n 

köylere hücum eden kurUarla :ıyuca 
dele için teşkilat vücude getırme 
icap edeceği söylenmektedir'. Kurt 
lar şimdiye kadar bir çok kımselet 
parçalamışlardır. Tren yolcuları, ha 
boyunda kurtlara tesadüf ettikler· 
söy !emektedir ler. 

Trakyada kar durmuş, hara~et d 
recesi nakıs sekizden, nakıs dort d 
receye çıkmıştır. Trakyada ~akliys 
için kızaklardan istifade edılmekte 

dir. -"" 
Karadenizde fırtına kısmen sükı.A 

net bulmuş, vapurlar seferle~ın 
başlamışlardır. Ege ve Akdenız~ 
cenup fırtınası devam etmektedJ~. 
Bu yüzden Tırhan vapuru bir türlıJ 
kurtarılamamaktadı:. 

• tzmir, 14 (A.A.) - Hava nisb~ 
ten sükun bulmuş ve açılmıştır. Lı 
manımıza ve Foçaya iltica eden Y~" 
nan vapurları yollarına devam ıçıJl 
hareket etmişlerdir. Poyraz f~rtın~sı 
hafiflemiş olmakla beraber soguk cıe• 
vam etmektedir. 

Dahiliye Memurlarının 

Maaşı Arttırılıyor 
Dahiliye Vekaleti, taşra teşkilatın.

da bazı değişiklikler yapa~ . kanun 
projesini Büyük Millet Meclısın:. v~r 
miştir. Bu proje He bilhassa, kuçii;k 
dahiliye memurlarının maaşları, ~ı
ğer vekiı.letlerde çallşa.1 eınsalıne 
mütenazır olarak arttırılmıştır. As
gari maaş nüfus katipleri için 20, na
hiye müdürleri için 25 liraya çıkarıl-
maktadır. 
Şimdi 70 bin nüfusa bir nüfus m~-

muru isabet ettiği halde, yeni proJ~ 
ile l5 bin nüfusa btr memur nısbeU 
kabul edilmektedir. 

Blok Halinde Çelik 
İmali Başladı 

Karabük demir ve çelik fabrika
ları çelikhane kısmmda blok halın .. 
de çelik imaline başlanılmıs.~ır. Ha~
dehanenin marta kadar faalıyete g."' .. 
çirilmesine çalışılmaktadır. Son bır 
kısım malzemenin yolda olduğu Lon
dradan bildirilmiştir. 
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BUGÜN 
Almanyanın 
'f eni Hedefleri 

}'azan: Ömer Rıaa DOGRU L 

G arp cephesinde c!cvRm eden 
il" durgunluk sırasında Berlinde 
is •tlerin riy~seti alh'!da ba~hy~n 
d'~arelcr, bütün siyası nuıhfıllerın ı 
k 1 atini, Alman yanın verebileceği 
lrarlara celbetmektedir. 

:tu Acaba Almanya, ilkbaharda taar. 
za geçecek mi? 

... ıl Ve bu taarruz hangi cepheıle ya. 
" acak? 
ta .ı\lrnanyanın ancak İngiltereyi her. 

11 
rat etmekle harbi kazanacağına İ

l' anrnası dolayısile en çok ehemmi. 
~·~t Verdiği şey, tahtelbahir ve ma. 
~n. harbiydi. Fakat bu iki silahın 

1111 
tı bir zafer kazananuyacağı anla. 
hlış olduğu için, İngi!terenin an

tak hava silnhlle ma~IUp ediJehile
'~f h 1ne kanaat hasıl olmuş ve bu sL 
"'~ın tecrübesine girişilmi-;tir. Bu f:2den havaların diizclme!!i üzerine 

giltereye karşı biiytik bir hava ta. 
:r~~tu yapılması ihtimal haricinde 
b~gıldir. Fakat bu hareketin mühim 

1~ netice vermesine itimat edilmi
tor, Çünkü İngilizler :le tayyarecilik 
akıtnından, bilhassa Almanyndan 

~erj olmadıklarını, hatta bu yolda 
11~ti.inlük iddia edecek vaı:i)· ete gel
dıkterini göstermiş bulunuyorlar. 
I '!ava taarruzlarına, hav~ ~aarun. 
a.rıJe mukabele edilecclti ıtın, Al
b'ıan:vanın hu ~·olda bir hnrckete ge. 
~erek, blJyilk bir tehlike.fi göze alma. 
•ına fazla ihtimal verilmiyor. 

Buna mukabil A1mımvanın mah. 
:ut, fakat muvııffakıvctti bir askeri 
areket yaparak, 1940 senesini ot. 

latrnası ve harhin en hu!ıranlı nfha. 
l'a varacağı 1941 senesini karşılama. 
ıı rfaha muhtemel sayılıyor. 
i 'B6yle bir mahdut sskcri hareket 
ııe, Şimale, Cenuha, Şarka, veva 
Garba karst yapılabilir. Yalnız Cf'
lltıl') ile $1'l'ka karşı yiirümek, Sov. 
)etler ile italvanları Almanvn aley. 
lıine çevinne'Iİ kuvvetle m

0

tthtcmel 
olduğu için, Şimalde Danimarka ve. 
Ya İsvere karsı bir hareket ha'Zırlan. 
lnaı;ı muhtemel görülih•or. Bu iki 
devl.-tin Finlan~aya yaptıklnn yar. 
41ıtn ise .. hövle hir harekPfo ~irİ!ımek 
İdn klf i bir balı-.. - ~ • ·~ ~-

diFakat birrok möc:J'hifle,.in kAnae. 
tlne göre Almanva, İsveç ile Norve
çi. Sov,•f't mıntaka.;ı ~nyma~a razı 

çMı:ğu irin. onun lrn iki mcmlekı>tin 
birine d~ pJ 11'ratması tlı•ımal dahi
linc'le değildir. Danimarka da, A1T"<ıtı. 
~anın lcvımm detJohıttndnn biritlir. 
JıTI memlt>ketin İc:ımlj onun h~Tİctfl'n 
ithal ettiği mAMelcrlc istihsalat 
:ta"mMına mani olur. 

Sonra AlmA"vnnrn BalkanlaT9 
kA"<;ı vHriimesi. hir t<ıl'aftan Sovyet.. 
lerl. diğer taraffnn ltalravı ht1•nt·••-
8•nlui!a uP.,.ahr. A. lm""vn İc;c, şimdi. 
lik 1-n dostlarından birini fedaya razı 
delHMir. 

O halde Garbi A,,...nnn knhvor. Fa
kat Almnnvnntn Mailno hathnı, 
hatta Bekika hn'1udundaki tahkima
tı ~orlaması hekla11mivor ve bu su. 
l'etle kala kala Holandaya taarruz 
iht:mnli kaln•or. 

1''itekim Alman,•anın Holanda hu
dudunda büyük ha7.1rhklar yaptığı
ba dair gelen haberler de bunu teyit 
~trnektedir. Fakat bu hazırlıklar hnk 
lllnrla gelen mnlömat bunların bir 
taraftan !'öimalde isvece, ve cenuhu 
"rkide Macarisfana karşı yanıldığı. 
Ilı da anlahvor. Yani hu haztl'hklnTın 
)anılmıı; olması, mutlaka o istika· 
!tıette bir hareket vuku bulacağını 
lfatfe etmez. 

Fakat Ho1andtınm Almanya'.Vl tek
btesinin hircok sebepleri vardır. Ho
la11da sahilleri mükemmel tahtelba· 
hir Üslt!'ri ve hava ka1'argah1an teş. 
~il eder. Sonra hutadan Belçikaya 
•ar!9ı hareket imkanı \•a:-dır. 

Bı1gün hiiklim suren kanaat de hu 
ltıerkezdedir. Hadiselerin bu lstlka
lrıeti tuttuğunu gösteren emareler 
)'ok deiWdir. Bu emarelf'rin taliak. 
ltuk edip eüııemesi lse glitt meselesi. 
dir. 

Polonyada Radyolar 
Toplanıyor 

Paris, 14 (A.A.) - Pat ajan~m. 

dan: Polonyadaki Alman valil umu
bıisi, Polonyahlar.l ait radyoların 
bu ayın on beşine kadar şgal kuv
~etlerine teslim .:!dilmesi lüzumunu 
b.at:ık bir kararname neşretmişHr. 

--0---

Mu~lada Bir Kamyon Kazası 

~ ·.fflfK 
Biz Ve Onlar 

Ve Yazan: 8. FELEK 
Helsinki 
Civarı Dün 
Bombalandı 

Bir Alman 
Tayyaresi 
Düşürüldü 

ı ki satır şaka ettim diye, erkek.. 
lerin boynu kesilirken göre. 

mediği için tcessüfleTini ve bövle 
kanh bir temaşaya karsı hasretini 
ilan eden kadın okuyucıınmn tekrar 
gazabına uğramak tehlil<.~sine Tağ. 
men ben de artık miiı1atıuıc1an, taar. 
ruza geçmek cesaretini iki elime al. 
dım. - o 

Sovyetler, Finlerin 

Bütün 

Tekzip 

iddialarım 

Ediyorlar 

lngiJiz Hava Kuvvetleri 
Kumandanı Dün Yeni 

Vazifesine Başladı 
Lon.dra., 14 (Hususi) - Garp cep

. heslnde bugün topçu ve h:ıva faali. 
' yeti olmuştur. Bir Alman tayyare
! sinfn düşüriildüğil ve Amerlkııda i. 

Eğer hiz, yani erkr.kler. onlara, 
yani kadmlara, karsı hünnP.t, mu
habbet, :şefkat 1.'e riavet gti .. te .. ivor • 
sak hu, onların bize Ustün olduktan. 
nı kabul ettili'imizden dolayı de~il, 
bilakis bizim ~stiin bir "cim .. olusu. 
mu7un verdiği himaye va7.ife .. i11ln 
icanlarma u:vduğumuı:lan ötifrtidfir. 

Londra, 14 (Husust) - Finlanda. 
dan gelen haberlere gö:-e, Sovye! 
tayyareleri bugiln Helsnıki ilzerinde 
2 defa ucmuşlar ve şehrın hava lisini 
bombardıman etmişlerdir Elliden 
fazla bomba atıimıs. 2 kişi ölmüş, 40 
kişi yaralanmı~tır. Bir Sovyet tayya. 
resinin düsürüldüğü bildiriliyir. 

Leningrad askeri mınta kası erki. 
nıharh;vPst bugün ne~rettiği bir teb. 
liğle Finlerin son hattalar zarfında 
iddi~ ettikleri muvaffalti~·etleri tek. 
tip etmektedir. Deniliyllr ki: 

"Finlendadakl askeri hııreklltın fklnef 
Oç haftalık devre5i1'de, eeohede ehemmf· 
yelli hicblr ddlı:lkllk almıımışbr. İlk üç 
hafta ıarfmda ciddi harek!ıt )"apı~mt!J ve 
bu barekAt Sov,-et kıtalan fl:fn Finlanda 
arazisinde müstahkem mevkiler thdıısınn 
mUncer otmus ise de, ile hal'tahk ikinci 
deV?"e<le, harekAt ekser a~vaidP. keşif kol
lan ve kllçük pivede kuvvetleri tarafın

dan yapıtAn aleHlde baskmh:-n lnlılsııT et
mlst!r. Birdenbire ı!elen 'lddetli so~uklar, 
Ftn kıUılıınnın vazl\ı'etinl ehemmiyetli eu
Tette htıfifletmtsse de. bu ıuU\lar bu mtı
salt vezlvetten lstlfnde edemPmls1erdir." 

Rumen Kralı M ajule Karol Bükreıte 
bir geçit resmi unaı.ında 

" Besarabyadan Vazgeçmiyoruz'' 

cat edilen yeni bir tayyare dafii to. 
punun Garp cephesinde faaliyete ge

. çlrildlği blldirlliyor: Fransız tayya. 
l releri, Alman hududu üzerinde uça
rak fotoğraflar almışlardır. 

Fransız Başvekili Daladler, dün 
Amiral Darlanı ve Başkumandan 

General Gamellni kabul etmiştir. 

İngiliz hava kuvvetleri kuman
danlığına tayin edilen Mareşal Ba. 
rad, bugün işe başlamış, neşrettiği 

emirnamede, harbi kısaltmak için 
mUttefiklerin en sıkı şekilde iş birli .. 
ği yapacaklarını tebarüz ettirmiştir. 

Romanya Kralının Son 
Nutku Her Yerde 

Büyük Alaka Uyandırdı 

Batırılan gemiler 
Dün bir İngiliz balıkçı gemisi ma. 

yltie çarparak batmıştır. Bir Yunan 
vapurunun da, bir Alman der.izaltı
gemisinin takibinden kaçnuya mu
vaffak olduğu. fakat, Norveç sahille. 

ATitJ tebli~e S?öre. Flnlerb Sovyet hu
dudınıu ııeçtiklerl, 44 Oncü Sovyet fırlca
!nna 14.000 uviat vProirdfkler1 hakkında
ki haberler de yalandır. COnku 44 fıncü 
fırkanın cenheve sevkettl~ ktivvetler f>

sasen 10.000 den ibıtrettir. ı:;ovv!!t teblUU. 
Munnansk demlryolunun kesildi~! habe
rlnJ de tekzip_ etı;ı~t.e;.,.fe!mf;~;;;-n •eiı~
~~'Blilüiia\-;°mınu anlatmakbdlr. Daha son
ra da denlllyor kl: 

Son günlerin kayde şayan en mühim hadisele.rinde~ biri de 
~omAnvP u ...... ı. M .. ; ..... tc: Karorun .Hesarabyayı zıyaretı ve bu 
zıyaret münasehetile irat ettiği nutuktur. Macaristanla Roman
yanın arasını bulmak için faaJiyet sarfedilcliği şu sırada, Rumen 
Kralının Besarabyanın merkezi olan Kişener şehrini ziyareti 

rinde kayalıklara bindirdiği bildirili
yor. Baltıkta Estonya sahilleri civa
rında bir Alman vapuru, bir infilak 
neticesinde batmııtır. Danimarka 
bandıralı bir petrol gemisinin de in. 
filak nedcesinde battığl bildiriliyor. 
Ceneveden İspanyaya Alman eşyası 
götüren bir İspanyol vapuru. mütte. 
fiklcr tarafından istisnaen kontrol e
dilmemiştir. Çünkü, vapurdaki Al. 
man eşyası arasmda Hitlerin Gene. 
ral Frankoya hediye ettiği bir oto
mobil bulunuyordu. 

"Sovyet kıtalannı tensik: ~~tn gözde Sôv-
yetler Birliğine gelen Alman as!(~rl milıeb- ve burada halkı toplayıp onlara Besarabyayı Romanyanın so-
bllere gelince bu mAnnsız tıı~nlleti tekzip nuna kadar müdafaı:ıya karar verdiğini bildirmesi, het tarafta 
etmeği bile 7ersiz bulunız. Rize kıılına, büyük bir alaka uyandınnıştır. Kralın nutkunda bilhassa dik
Almanya ile Sovyeger Bir•ııu aras1nda as-
keri bir blok yapılması ihtimali karşısın- kate şayan olan nokta, Dinyester nehrinin Sovyetlerle Roman
da duyulan korku, Fransız aJıınsı mümes· ya arasında ebedi liudut hattı oldugu"' Üzerinde durmasıdır. 
sillerlne, bu emsalslı ve beceriksiz yalanı 

l\fısırda 51 Alman Yakalandı 
sliytetmlşUr. Ecnebi ajansların. patronla- Bu nutku ile Romanya Kralı Besarabyayı Sovyetlere ter- Kahire, 14 (A.A.) - Mısır hükıi. 

nndan, Sovyet kıttıab aley:ı!nde propa- ketmeğe asla razı olmıyacağını anlatmıştır. Macaristanla Ro-
ganda yapmak emrl atrnı, :ılmalnnru akla d b• an] vuku b J ak ·· "' 

meti, 48 saat içinde 51 ı\.lmanı tev. 
kil etmiştir. Almanyada bulunan 
bazı Mısırlılara yapılan fena mua
meleye karşı muk~bele olmak üzere 
bu Alınanlar tevkif edilmişlerdir. 

yakın buluvoruz. Bu !Ubar!a or:lar kendi manya arasın a il aşma U m uzere oldugu hak-
mevcudiyetleı'inl lsbat için )'t.1,!ıtılarla ya-] kındaki haberler karşısında bu beyanatın bilhassa ehenımiye
lanlar Uydurmak 8U?'etile bu propaganda• tine i~aret edilmektedir. 
ya devam edl:vorlar.'' ~ 

H A D i 5 E). E R 1 N f Ç Y O Z U 
lngiliz mahlillerl taraluulan bildirıldığıne göre, 
Macarutan Ue Romanya arcuı.n.daki ihtilaflara, 
eaaa itibarile halledilmif nazarile bakılabılır. Me
•elenin telerrüatından haf ita bir fey kalmamı,.. 
tır. Daily Sketch'in cınlatııına göre, ltalya B~ve
küi Sinyor Mm.alini Ue Kral Karol bır müddet• 
lenberi bu meaele iüerinde doğrudan doğruya 
muhabere etmekte idiler. Düçe, ihtüalı bertaraf 
etmek için taı.Jarsutu kabul etmlf oe neticede Ma· 
car Hariciye Nazın ile ltalya Hariciye Nazın Ve
nedlkte görüpniiflerdir. 
'.Ayni gazete tarafından verilen talıiltita göre, 
Sinyor MuHolini Kral Karol'a Balkanlann aela
meti namına anltıfmanın lcbım olduğunu ve bu·: 
nun derhal yapdmaa gerelrleftiğini söylemif, bu-

1nun üzerine miUakereler htlflamııtır. 

* ~fiizakerede bahis mevzuu olan cihet, Maurtstanın 
Trnn$ilvanyaya ait bütfln taleplerini timdilik hıfzet-. 
mesidir. Bu vaziyet, Sovyet • Alman anlaşması yüzlhı. 
den Balkanlal'ın tehlikeye marus bir halde bulunması 
müddetince devam edecektir. Bu tehlike zail olduktan 
sonra, Rc,menya •ıııns itibarile yapılan anlaşma daire. 
sinde 1\Iacilrlstanı tatmin edecektir. · 

\, * 
j\yni Lontlra gazetesinin aiyaai muharrlrı ae bti 
münasebede fU mütalaayı yürütüyor: 

• 

ile, diğer taraftan Bulgaristan ne konuşmalal'a 'başla· 
mak Üzeredir. Hedd, üç memleketin harp esnasında 
tam müstakil bir siyaset takibidir. Bu si)rasetlıı tome• 
li, iktısadi anla~mıı olacaktı 

l•viçre hükümeti bütün kuvvetleri ıilah altına çi:ı
ğırdığı için 480,000 i muharip olan 650,000 lik 
bir kuvvet silah altındadır. Bu kuvvetler erkek 
nüfusun, yüzde yirmi dördünii teıkil ediyor. 
:Almanlann lsvi,re mlidalaalannı yarmaları ihti
malleri hem Frana12, hem Alm~n erkdnıharbiye
leri tarafından tetkik edilmiftir. lkuı de bu yar
ma hareketini bafarmak için lazım o!an müddet 
üzerinde aşağı yukarı ayni mütalôayı ileri sürü
yorlar. Franaız erlranıharbiyedne göre, Alman
ların lwiçre müdalaaaını yarmalan 31 günlük 
bir iftir. Almtın erk4nıharbiyui iae bu ı,ın kırk 
günde yapılacağına kanidir. Fakat Almanların 
Ü•telik her laıJi.çreliye karfl bq Alman kullan
mak icap ettiğine inantlılılan ilave edüıyor. 

* ' Amerikanın en beJH batb gazetelerfnden olan Reralcl 
Tı·ibune Hcrlin muhabirinden aldıjı §U mahimatı ne., 
rcdiyor: 

Zahıta habnlPTi hergıin "hir kadın 
vii7iinden,. hirhirini bıraklnmı$ er. 
k('klerin isimlnini en miihmel bir 
edn ile yazarlar. Fakat "bir erkek 
viizünden,, hirhlrinl vurmns kadın .. 
lar olursa hunu hirlnd ım:vfı:tlarında 
acalnten bir şey olarak okuyucu 
kiitlcsine arzederll'r. Okuyanlar kin. 
de kadınlar, erkeklerden zİ) ade bu.. 
na saşarlar. 

Ve şac:malı"ırlar. Zira fİ7ivo1oii.. 
den psikoloiiye ve so!'övoloilye 
kadar her bakımdan iistiin hir "cins,, 
olan erkeklerin hasletleri. kuvvPtle. 
ri, kudrPtleri. maharetleri lıamhnş. 
kadır. Cinsi latif onun eşiğine vara. 
maz. 

Sporda kaılm kadınla Mltfn!n!'. er. 
kek erkekle. Bu iki dnst' mensun ay. 
n miisahıklann hlrhirile boy öldiş. 
me!!İne ni7em mfö;aarfc etmez. Kedını 
himaye erlPn bu nizamı da erkekler 
yapmışlardır. 
Kadına karq hünnetim~7;n 'kökü. 

nü anamınn hize ~österct\ği srfkat. 
ten, mUhAhhetimhin eoıa-;ını da ka. 
T"tlarımıı.dan beklediğimiz vefadan 
alırız. 

Buna mu'kn'hil dedPmlıi tPnnetten 
kovdnrmn·a kimin sehet' oldui?unu 
hatırlatm~k bizim için hİT' ze"k ol. 
masa bile ara ınra hir zaruret oluyor. 

Neviz? Nedirler? 
Dii

0

m•a islerinin vüıde ~nksan .. o. 
kuz hnruiu elimhde, fakat yaka. 
mn:. sokalımf7: pJlerindedir. 

İsterlerse iki valuım171 bir ftr.\ya 

<?etirlr, isterlcrsÔ sakalımızı yolar. 
tar. 

Yolarlar ('fı>ndlm. bhim saçımın, 
sa1rnlımn:ı ve kendi kaşlarını ... 

Zeki midirler? 
Runu P'ilsteren emnN>lP1' "'ok de. 

iTildir Alim mitfirlcr? OTAnlar1 vnr. 
rfJT. F.nder de olc:A. "fııkterfir midir. 
1Pr? Gerci ıröriic:tii<Himih. 'Zam!'n ken. 
ıfilninf' her vanfrklıırınrn miikem. 
mel olıhı2'un~ sö1.•1erl'Z. Ne :vennlnn? 
Rövle olmM1 fprhh•p i.-nil"n ndeflfl'~ 
miş miirailiği ,•iikll'diiTin h1r ''A7ife. 
rfir. Ama hu sö7.1crimi?~ıleki }ııı1dkıd 
tılc:hl'ti _ At'nm17tll' k:\1sın • devede 
kulaktan daha eksiktir. 

Bu e-er"i hi71m hiinc'.rimh1
: dri!il. 

dir. 11\kln hilkatin hiıe v.-rı1i~I üstün. 
Hikleri buratfa ımvıp diiknıeyl a'hl'S 
huhırum. Onlar hunu ~izden daha 
ivi eöriir ve içerilerler. llı>roz. kot ve 
hoi!~nın hMmetl ve t<uttreti vanmda 

1 hunJ:-,.ın disill'rini :ınt'ak htı kuvvet. 
lP.re lbım l?"lpn hima.re nıevzulan 
rlive gösterehi1iriz .• 

Ama kn•hnlan11 ic;inıfr 1cAl-ınmnn. 
lan. Nmtrlıırı. pek '.\"firt>Jclil,.rf yok 
mu.tn,.? .. F.lhrttc vardır Fal.at hu 
varlık iste böyle na7.n hnnf'11iu ...lbi 
ara sırıı hi1' misal olarak alınabile
relc 1cıtlıldndır. 1 

Kıskanrlıklnnnı htr l,;nc:nr nlarak 
""""'"mPkt"''İz. Ru hir mı>7h•ef mi. 
rflr? Ynksıt fb:;volnJI te7nhfir0 mü. 
dfir? Onu da dol!rn'll1 pek Avlt"cde. 
mf'viz. VAlnız, ltöraf etnwlivhı ki. a. 
nalık hisleri onhı"ı ~n C'f'<ıur ve en 
V•rhrtlar orasına kovar. r.ıı,.in ft>t'el. 
tileri ve knnıı:ıf1Pri '\'arıtrr. ı:;füıe. deb. 
drl>Pve. "n"lnklıll'a. hnvava Vf' ovaya 
ıfiic:kiindiirler. Parayı, knmhuayı, 
calnaravt. '\'avııaravı :JP.verler. 

Rnn1~eli. kavnntııufilf vaoı1fndle 
rirPk1ere. A vşekadın, eheırnmPcİ tL 
l'ikile !lleb7P1Pre. kı7mem~i ve Pelin 
ın·mnrftt volilr. v.-mic:lf'l'r, ~ cfllhPT
dudnih. k""'nhudu. ltaıhn~öhel?'i mti. 
"a~ehetlı>f"ile veml'k1Pre akrahıt1ık. 
lı:ın vardtt'. Ama hi7lm \'1'7:İrnarma. 
iCJ, Mustahey annudu. Bavnmna. 
c;a Pnginarı. A lioaı;a e>İlaV1. imamhft. 
vrldı, pa"""'"'ahnfcıi, hfinknrhf'~endl 
ile o tarAFlara olan lıAldmlvPthniz 
ıfaha backtn olduiiu kin hn a1anda 
fla eııamileri "lrnnmaz J{ n lıv"' ııenç.. 
liklf'rİ. ı?"Üıeltikl<'ri ve ~ıkhklAn. 

Muğla, 14 (A.A.) - Bugün öğle. 
den sonra bir kamyon Süli.iklü y:ı. 
kınındaki virajda cievrilmis. içinde 
bulunan üç yolcud·m birinin ayağı 
kırılmış. birisi de göğsünden ağır su- 1 

?'ette yaralanmıştır. Yaralılar hasta· 
haneye kaldırılmıştır. 

~ 

u Arhk bir tecavüz Jıadüai ıJakuunda Romanya, 
Macaristan, yahut Balgariatan tarafından lır.a-;, 

tın ganim~t tanınmıyacağuıa emin olabilir. Bal
kan haricinde ıJuku bulan hadi.eler, Romanya
nın ftt>mşulanna fiipheli gözlerle bakmasına ma• 
ni .olmuf ve ona ait meselelerin hallini kolayltıf
tırmııhr.,. 

"Sovyct • Alman ticaretinin bu ıene içinde 320.n~n.ooo 
altın mraka varması tahmin olunmaktadır. Bu seviye
ye varmadığı takdirde 1931 ve 1932 senelerinin sevi· 
yesinden geri kalacaktır. Ahnan malumata göre, Al· 
manya ı :)40 Feuesinde 8""1vıııtletden 900.000 ton pet.. 
rol alabile..·ektir. Fakat So\fYetlerfn kendileri de harp 
~ı~ meşgul 11lduldarı için, Almanlara bu miktan vere. 
bimeleri <"ok si1phelldir. Ve Almanyada het §eyden 
f a7:la petrol ~·üziinden darhk hl!'l!lolunmaktadır. 
Almnnlor !=:ovyetJerden 500,000 ton soya fasulvesf ve 
(l,non,rıon) ton bu!dıııy ıre huhuhat istemektedir. Fakıııt 
,rc~en dört ay zarfında Sov:vet1e1' Alman,aya milhim 
bir ~e:v ft'slfm edememislıerdir. Demiryollarının ölciiJe. 
:r1 dei?·i$tk oldu~ icin. her şe:vln hudutta bir ke..e dahe 
indiriim~i -ve yüklenmesi mUnakalelerl uzun undaya 
ı!PCİktlrlyM'. 

VaslArını sarf Ptmekte cfm,.mkterl. 
ne mukabil. ciltlerini ö••ml'kteki is. 
raflan ve hele her ıııen~ iki ik mnda.. 
nın eııiri olu!llan11R hiz de """' nlcak 
o ırendik. n gii7P11ik ve o sık11k hi~ 
rle de nlnl'dtt . Lakin "'Prde Pt''krlcHlc, 
hahavf Pitlik ''ar ha"ılar! O vadide 
11ize ~ekabet edemeyiz. 

Sedof Buzkıranı Bulundu 
Moskova. 14 (A.A.) - 13 kanun•l• 

sanide öğleyin Stalin buzkıranı 26 
aydanberi buzlartn sürüklemekte ol. 
duQı:ı Sedof buzktranına 88 inci 
dairede GroenJand ile <;pitzberg a
rasında mülakl olmıı§tur. 

Sulh ve sükun içinde bir bayrama 
eri~tlğimize sevinerek, kurbanlanmızı 

havalarımwn korunmasına batışlcya
lını. 

"' Diğer taraftan Ma~arl$faıt lle Yugo&Javya aruındakl 
işbirliği de inkişaf ediyor. 

Yugoslavya IIoriciye Na%m, bir taraftan Macart~tt•n 



VEFAT 

ANKARA RADYU~U 
fürkive Raıfvodifiizvon t'o~f 
l'iirkiye Radvosu AnkarP. Rad. 

Galatasaray: O Beykoz: o 
İstanbul Barosu avukatlarından 

Defterdarlık varidat mümeyyizi En
ver Sevgen'in babası Şefik Sevgen 
dünkü pazar günü rahmeti rahmana 
kavuşmuştur. 

Cenazesi, bugün saat 11,5 da Şeh
zadebaşı 16 Mart Şehitleri caddesi 
doktor Şevket apartımanından kal
dırılarak ve Beyazıt camiinde nama
zı kılındıktan sonra Aile mezarlığına 
defnedilecektir.Mevla rahmet eylive 

Oah!R fl.,.nnh1!'\'n 

Pazartesi, 15. 1. 1940 
12,30 Program ve memleket saat 

n, 12,35 Ajans ve mc>teoroloil babe 
12.50 Tiirk müziği (Pl.), 13.:10 -
Müzik: Karı~ık hafi! milzik (Pl.). 

Fener bahçe Süleyman iyeyi 4 - O, Vefa Hilali 
7 - O, BeŞiktaş Kasırnpaşayı_ 6- 2 Yendiler 

ACI BİR ÖLÜM 
Divannnuhasebat Başkatip Mu

avini Kemal Batuk kızı ve Deniz Le
vazım Yüzbaşı Kemal Anman Eşi 
Perihan Anınan düçar oldıığu has
talığın zebun pençeEıinden kurtnla
mıyarak pek genç yaşta hayata gôz. 
!erini ebediyen kapamıştır. 

18,00 Pro.ıtram ve mPmleket saat n 
18,05 Müzik: Radyo caz orkestrası. 

Konuşma, 18.55 Serbest saat, 10.10 ) 
leket saat ayan, ajans ve meteor!"loJI 
berleri, 19,30 Türk müziiti: Erkek o 
cuların l!'eı;it konseri. Çalan !ar: V 
Ruşen Kam, Cevdet Kozan. Ce\·det 
İzzettin Ökte. 20. l!i Konu<;ma. 2n.20 
müziı:ti: Fasıl hevetl. 21.15 Müıik: I<ii 
orkestra (Şef: Necip Aşkın): D ün Taksim stadında günün hiç 

beklenmiyen net!cesi Galata. 
saray - Beykoz maçının berabere bit
mesi oldu. Aldığı muvaffakıyetli ne. 
ticelerle İstanbulun en kuvvetli on 
biri oldu~unu gösteren sarı kırmızı. 
lılar diln Beykoz karşısında kısa pas.. 
larla oynamak hatasına diiserek c;a. 
hadan O • Q beraberlikle ayrıldılar. 

Galatasaray merkez muhacime f'P. 

mili de alarak sahaya tam kadrosile 
çıkmıştı. Buna mukabil Beykozlular 
en kuvvetli sekiUerilı? Galatasarav 
karsısına dizildiler. Oyun cok canlı 
başladı. Beykozlular dah't ilk dakı. 
kadan tedafüi bir oyu.n tuttura"ak 
Galatasaray hücumlarmr durdumı:ı. 
ia çalıŞ'yorlardı San ;cırmızılı'arın. 
sahanın çok bozuk ve çamur deryası 
halinde oluşunu nazarı itibnn almı
ya.rak kısa pasla oynamak hatası na 
inzimam edince Beykozluların işi 

daha kolaylasmış oldu Birinci dev
rede her iki takım ancak iki üç defa 
gollük vaziyetlere l(irebildiler Ve 
devre O - O beraberlikle neticelendi. 

İkinci devre baştan nihayete kadar 
Galatasaravlılann hakim;yeti altın

da geçti. Fakat oyunu bir türlü aca
mamalan gol kaydına miınJ oldu. Bü. 
tün didinmelere rağmen netice alı. 
namadı. Bu suretle mac dn hic ümit 
edilmiyen bir netice ile O. O berabere 
sona erdi. 

Vefa - Hilal 
Beykoz • Galatasarny macınrl~n 

evvel Taksim stad·nda Vefa • Hilal 
kar<:llastı. Rakiplerine nazaran kuv. 
"etli bir vaziyette olan Vefnhl.<ır. 
basından sonuna 'kadat' oyund:ı hakL 
miyet kurarak birinci devrene Hak
la vasıtasile iki. Sulhi ve Şükrii va. 
sıtasile de birer gol kaydede!'ek dev. 
revi 4 • O lehlerine bitirdiler 

İkinci devre yine V '.!fanın bakimı. 
yeti alttnda . fakat <'Ok 7.P~"sjz olarak 
geçti. Bu devrede de $ulhinin avaği. 
le üc eol daha kavd~en Vefalılar 

maçı 7 • O kazandılar. 

• Taksim stadında ikinci kiim .. mrıcı 

Dji,ı:tü G..d"'lasaray • Bt::y:..:.oz '!1açınJan bir enstantane 

Bu tehlikeyi gören Beşiktaşlılar, tek. 
rar canlanarak İbrahim, Hakkı, Ha
yati vasıtasile üç gol daha yaparak 
sahadan 6 - 2 galip çıktılar. 

' 
Şeref Stadındaki Maçlar 

Cenazesi 16 - 1 - 940 yarınki salı 
günü öğle namazını müteakıp Beya
zıt camünden kaldınlarak ebedi is.. 

1 - J Strauss: Kndın knlbi (ValS) 
2 - Ziehrer: Gece Urperme<;i 
3 - Miroslav Shillk: tsponvol d;ıtı 
4 - Karı Blume: Göl kıyılarında. 
5 - Hans Mainzer: Viyana polk~SL 
6 - Reinold BPcker: flkb,..har (M 

Seref stadında ilk karsılaşma Or. 
taköv • Kurtuluş arasında yapılmış 
VP Necdet Ge7.enin idaresindeki bu 
mac cok sert cereyan ettiğinden ha. 
kem tarafından tatil ~dilmistir. 

~ATROLAR 
1 7 - Mkh•li' Coouk oyunları, 

22,15 Memleket saat ayarı, a1ans 
W!ori. rl•"t .,h•m - lahvUAt, "'mbl 

' nukut borsası (Fiyat). 22,30 Müzik: 
demith - Ressam Mathis (Pl.). 2!?.!55 
zik (Cazband - PL). 23,25 - 23,30 Y 

Kurtuluş 3 - O galip vaziyette iken 
esasen dokuz kişi ile çıkan Ortakö
yün üc ovuncusu da hakem tarafın. 
nan c-ıkarrhnca fi kisi k"11mış ve 'maç 
hı tatil Ni'lPrl"k Kurtuluş hükmen 

Şehir Tiyatroau 
Bu akşam saat 20.30 da 

Komedı Kısmı İstiklAI carlı'lesmde 
"\ SÖZÜ N KIS.A.81 • 

Halk Opereti 
Bu akşam (9l da 

ZOZO Dalmasla e SIRIN TEV:ZF: e 

ki prı>gram ve kapanış. 

~ ................... __. ................................ ~ 
Kanatlı gençliğe yardım ederek g 

receğimiz bayram, bayramların en b 
zur vereni olacaktır. ........................ 

g;ıHp c:ııvılm,..tır. ~--•••••••••••••••••••••••••••1111 
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yiik bh- farklrı mağlıi? etmic:tir. s A 
SPrPf c:tanıncfa bfrinri kiime macı K A R y A Sinemasında 

o1ımık tc:tınıbıılsuor • Tonkant karşı. Zengin ve müstesna bir film : 
1 ııc;mrstır Ririnri devrPdf" hakim bir H A. _ C I R E S U L 
rıyun ovnıvan t::ta't'bulspor devreyi 

Üç 

Bir 

Maç 
Macar 

için 
Takımı 

Teklif Yaph 

? - O 5talip bitirmiştir. . Butun şehır halkını koşturacak mevsimin 

'"'\ fldnc-f devrede ~zel bit' oyun oy- TüRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI ŞAHESERİ 
.,1yan Tookam 3 ııo1 vanmış. buna Maceralar •. Aşklar .•. Harp Sahneleri .•. Şark Musikisi ve Şar-

H alen Macaristan 5a~o:)·onasının haşrnda ı;?iden meshur Unn1?orva 
takımı, bayramdn ile maç yapmak icin ~elmek üzere. bir teklif, 

yapmıştır. Macarlar Vunanistandcı yaptıktan bes maçı d'a bü:viik fark. 
larla kazanmışlardu. Bu bç macın birini Fenerhahce, birmi Galatasa
ray, üçüncüsünü de Galatasaray Fener muhteliti ''anae3 kttr. ı\lar.ar. 
ıarm· İstanbuldan sonra Ankaraya gitnıeJeri de ku,·vetle muhtom Jrlir 

~ / 
Fen~r • Süleymaniye at'asında idi. 
Fenerbahçe takımınd!l Esadın. Rebi. 
inin yokluğuna muk:ıbil Fikret yer 
alını!rtl.. Ve Fener,liler şu kadro ile 
dizildiler. 

Cihat - Farl. ~hip • Ömet'. Heva. 
ti. Fikret - Fikret, Yaş:ır. Melih. Or
han .. Basri. 

Şazi Tezcanm idare!'!!ndeki bu " · 
yun baştan nihayete kadar Fener
bahcenin hakimiyeti :lltında oynan
dı. 1 O uncu dakiltada Melih firikikten 
ilk Fener g'oli"nü kayrietti. Bunu Ya. 
sarın ikinci golü takip etti ve devre 
de 2 - O Fener lehine bitti. 

fk;nci devrede aynı hakimiyeti 
idame ettiren Fenerliler Basri ve 
Fikret vasıtasile iki pi daha kayde. 
derek macı 4 • O kaza~cltlar. 

le Kasımpaşa arasınd~ oldu. Siyah 
beyazlılar Kac:ımpasa karsısına Şe

ref ve Hüsnüden mahrum olarak 
çıktılar. 

İlk dakikalar ınütcvazin aecti. O

nuncu dakikadan sonr:ı Be~iktaslılar 
hakimiyeti ele aldılar. 12 ncı d"ııkı,{a. 
da Sabri ilk Besiktaş ~olüni.i kaydet. 
ti.Bunu Hakkının kafa ile yaptığı 

ikinci gol takip etti. Bu arada bir de 
oenaltı kacırdılar. F?.kat İbrahim 
üriincü ıtolü de vapmakta gecikme
di. Bu ücüncü ııolden sonra cok mü. 

essf bir kaza oldu. Bir Besiktaş hü
cumunda Besiktaş merke~ muhacimi 
Sabri kaleci ile çarp1~tı Bu carmş
mada Sabrinin ayağı kmlar2k ken. 
rJisi derhal hastaneye kaldırıldt. 

İkinci devre bu mÜPssif kazanın 

t«;tanhulsoorlnlar 1kf .mlle mukabele 

1 

kılan • • • Okyanus adalannın müslüman bir milletin hayatına a.;t 
<>derek maçı 4 - 3 güçlükle kaıanmış. hissi bir roman 

!ardır. \ ~-----·------------------·~ 
• YARIN ~ŞAM SENE~ E~ BÜYÜK FİLMİ 2 BÜYÜK MÜSAMERE OL.AMK• 

T.Ü RKÇE SOZLU FRAN S I ZCA SÖZLÜ . 

i. p 
Nusha~.1 Y ~NIZ Nüshası YALNIZ 

E K Sınemasınaa S A R · A y c:•ornasında 
BİRDEN B AŞL I Y OR 
- Düyarun en muhteşem Galası -

fnJ?iliz İntelicens Servisi - Fransız İkinci. B üroau ile Beynı::lmil~l C~sms Teşkilatr kar$1 karsıya 

VATAN SEVENLER • VATAN HAiNLE Ri 
KADIN PAR1\1Alil. BİR İSPANYOL DANSÖZÜ - GİZLİ PAROLALAR. BATAN GEMİLER 

BOliULAN BİNLERCE l~SAN 

olarak Karaırümrük • Fenerytlmaz 
takımlan karnlastılar. H:\kim 1-ıir o
yun oyruyan Karagümrük maçı 3 • 1 
kazandL · Beşikta~ - Kasımpaşa 

Fenerbah"e -
Fener stadında 

Sülevmanive Fener stadında ilk karşılaşm~ şam. 
doğurduğu bir asap bozukluğu için- ı Baş rollerde VİVİANE ROMANC von STROHEIM - ROGER DUCHEWE 
de oynandı Bundan istifad~ eden ı DİK.KAT: Numara!ı koltuklar bugünden aldırılmalidrr. Tel : İPEK _ 44289 - SARAY • 41656. 
Kasımpasalılar iki gol de yaptılar 

1 
~----- Cuma günü Akşamı tZMİRDE ELHAMRA Sinemasınclıı da ı;?Österilecektir. günün son maçı piyonanrn bas1nda gii.len Eeşiktıış i-

Bu film 

Birinci Kısım 
Soğak, yağışlı ve çamurlu bir kış günü ... Saat 

dört. Ay~P yapmurluğunun yakasını ıkıca 1tapny1p 
fÖtr ~apknsm. başına geçirdikten sonra üniversıt\..mn 
mr:rdivenlerini çevik adımlarla mdi. · Taj

0

lıkta genç 
bır adarn duruyordu. Ayak seslerini :şitınce başını 
çevirdi, Ayşeye tebessüm etti. 

- Nasıl, sen, daha gitmedin mi Suıtt? 
- Hayır, Fi.kreti bekliyordum. 
-- Fikreti mi? O gideli bir çeyrt>!t "aaaen fa.-.la 

oldu. 

__ l Bu ~evap ge~ç adamın yü~n~ hafif Lir pem.be-
1- vcrd,. Ay~eyı aldatmanın unkanı yoktu; ona a. 
çıkça ,;:encHs.ni beklediğini söylese ne o!urdu? Fcık3.t 
onda, ~rs saatleri dışında bile, ar!.{a.aaşlcırını ~adec.e 
bir arkadaştan başka gözle gormeme:C çin verilmiş 
öyle kati ve S~"sılmaz bir karar vardı 1<i, 1-ıunun ha
ricine çıkmak. istemek sadece gülünç olmak ve Ay
şen.la çok kqmetli dostluğunu kaybetmeK teİılikesıie 
karşılaşm:ı.k demek olurdu. Bunun ıçin Juat, sükü. 
Jletle cevaı,.. vermeği muvafık buldu. · 

- Oyh.. uu? Fikretin çıktığını görmemh;tlm: S::m 
nel'('y1o gıd.iy->rsun Ayşe? lşin yoksa oir smemaya.gi
delim? 

- Ne münasebet! Doktorasıru hazırlamakla 

meş~l ola:' bir insana ulşin yoks:n denır mı, Stıat? 
HC!M şu pıs havaya bak, insanın keyfi kaçıyr.>r · AIJa
ha ısmarladık kardeşim, Ben Ankara caddıHine kadar 
inip b~2 kanuL kitapları araştıra.:ağım. f:.e.ı:ı istersen 
biraz dahil bekle, arkadaşların bır çağıl h-nı;iz yu
karda, onıaı la be.-ab<::r sinemaya gid~r.sın. 

Bu sozlerden sonra. genç kız çantasını kdtuğu
nun aıtına s1kıştırçlı, ellerini yağmurluğunun ,.:eple.. 
rlne soktu ve çamurlu yola daldı. Kendi, kendine ~ 
lüyordı..t. Şu Suat, hiç te mahir bir oyuncu değildi; 
duyguiar•nı gızlemiye muvaffak olamıyordu Fakat ' 
onun ı::özlennin ve hareketlerinin al1ıudıı gizlenen 
,eyi gcruıemek çok daha muvafık bir ·lip!omasi yola 
idi. Müstakbej avukatın daha şimdırlen etrafındaki-

Yazan: TAHSiN BERKAND No. 
leN> karsı bir. siyaset takip etmesi ve r:iüşündüğü 
şeylerı onıarc. belli etmemesi liızım JClmez miydi? 
Gen~ ku, Suadın son zamanlarda IJiisbütün artan 
takiplerın: ve acemice sözleripi hatırlıyarak gülüm
süyordu Ona ve onun gibi peşini bıraknuyan diğer 
oır çok gençlere yüz vermiş olsa hc~r ıtkşam bir sine
maya, bir h.)'O!troya, herhangi bir eglcr.ce yC;;rine gi
dec->k arkad:ışı bulacak ama buna mukanil r:i 1di şey
leri ıhma) etmC'k mecburiyetinde kRbcaktı. Bari fc~ 
dakarlığın:- değse ... Etrafını saran gençlerin ~kserisi 
noşuna ritmıyordu. Kimisi kendini beğen .1iş, ukala 
ve gösterışı sr.ven kısımdan, bazısı da z~ppe, haiıf 

me~rep ve tıhliık mefhumunu kendi şahsma r:tore i:ln
Uyan insanlardı Yalnız bir kaç tane cidde.ı• ylik<ıe~, 
ttmız. terbiye.!i ve ~ayanı itimat arkadaşı vardı ki, 
bunlarla araiarındaki dostluğu bıçi:>ir 2eye değışm(>ı; 
ve onlarJ uını.;miyetten ayırırdı. 

Ayşe Beyazıt meydanını geçet'ek ilerliyordu. 
5osnk bir rilzg.ar yağmuru kamçı~ıyor, yimimeği 
gıiçteştiriy'>rdu 

Bi.1 'ara. nasıl oldu? Rüzgar ~apkas1ru a!Jp karşı. 
V3 doğru uçurduğu için genç kız dü~ünmede1. ilerıye 
mi atıldı' 'loksa rüzgarın şiddetıle ~ersemliycrek 

etrafınli baıtmadan mı yürüdü?Bird~nbire ta yanında 
kizrl bir heyula görerek yere yuvarlandı. Bağıra

mamış, .bır adım gerileyememişti. Ayni saniyede 
lar.nız1 bır otomobil gtcırdıyarak durdu. orta yaşlı 
bir adam fırlayıp çamurlar içinde yatan ge!lç kıza 
Vaklaştt ve' onun yerden kalkmasına yardım etti. · 

- Bir tarafınız acıdı mı küçük hanım? 
Ayşe şaşkın gözlerle karşısındaki adama bakıp 

gülünıseme:.: istedi ve. bllitihtiyar elini 'oaşına gotür. 
dü Alr..ınm üzerinde saçlarının arasında ince .Jir yh
:-adan kan akıyordu. 

- BhemmiyeCi bir şey değil ef.a~dl:n, bir parça 
başımı vurjum galiba ... 

- Evet alnınızda bir yara var, onu hemen te.
mizletmeliyız. 

Bir dakika içinde otomobilin etrafını yüzlerce 
insan sarmıştı Bir polis kalabalığı yararak vaklaştı 
.ve sualler sormağa başladı. Ayşe, kanr.li kabahati yi.ı· 
zünden vukua gelen bu kazayı mühtmsemek isteme. 
d.iğt için hemen polise döndü: 

- Kabahat benimdir. Birdenbire ve etrafıma 
bakmadan Karşı tarafa geçmek istediğim için düş.. 
tüm. Beye!endmın ~oförü vaktinde .>tomobili dı:r
dutmağa muvaffak olmasaydı bir .felaketin onüt:e 
geçmek irrJransız olurdu. 

Kırmız, otomobilli adam polise yaklaşarak kBr
tınt uzattı, ya\'aŞ sesle bir şeyler söyledi ve oradan 
geçen b~ taksıye işaret ettikten sonra :.endi otomo
biline doğn bir adım attı. Genç bır kadı.-ıla .Küçük 
bir kız çc..cuk hayret ve korku ile vakayı seyredıyor
lardı. Onuıı yaklaştığını görünce kadın s lrdu: 

- Bır tarafı kırılmış nu? 
~ Hayır. fakat 'alnında bir yara var. 'Ben bir 

ta.k:ı:iye binip onu hastahaneye götüreceğim, siz eve 

~din. 

- Sen gecikecek misin? 
- Zannetmiyorum; her halde siz yemeğe beni 

beklemey:n. Ben belki bir iki saatten evvel gelemem 
- M:im.kün olduğu kadar erken geln.ıye çalış. 

· seni bekli:, eceğim. 
Ayşe hdecan ve korkunun g~tirdiği garip bir 

s'lşkınlıkJa etı·afına bakıyordu. Kııal ltomobill: ad::ı
mm kendisine yaklaşıp kolundan tuttuğunu ye tok
s1ye bindirdikten sonra yanına oturduğunu gnrip bir 
uyuşuk.lu.1 içindt> gördü ve gözlerini kapadı. Alnından 
hafifçe karı &kıyor, kolları, bacakları, ">eli sızlıyordu. 

- Çantan1zda kolonya var mı? 
Gözlerinı açıp yanındaki ada~a bnkınca i)nun 

!"enginin sarılığına, bakışlarındaki korkuya lıayret 
et•i. 

- Hayır . .: 
- Yah-arınm size gözlerinizi kapamayınız. Sizi 

ağır yaralı zar.nederek fena oluyorum. tlem o vazi
vette sizi birıs.ı.ne benzetiyorum. 

Ne garip adam .. Ayşe kırpikhrini kıpırdatarak 

tekrar on baktı ve hafifçe güliımscw : 

:-- Af;ıt 'yaralı değilim, başım ÇQk ağrıvor 
:...... Şımd. geçecek yavrum. Sizi yakındakı husu.

si bır hastahaneye götürüp yaranızı "a:Ldıracağun. 
-TeşekKür ederim, hiç zahm~t etmemelı idınız. 

Beni eve eötürseniz daha iyi olurdu. 
- imkanı yok merakımdan deli 'l1'1rdum; sizi 

mutlakı;. bu doktora göstermeliyim. N c de olSi:i bu 
kazaci .. benım de suçum var. 

-· Müsterıh olunuz, kabahat katiy"n ·izde de
~IL . Ben kendı dalgınlığım yuzunde::ı bu kazaya ~e. 
bep oldum. Şoiorünfü• arabayı vaktınde durdurm:-:ısa 
.dı kim biliı ne olurdu! Bu yüzden size teşekküre 
oıle ooı·cluyum. • 

- Sus l:uım: aklıma geldikçe tüylerl.n Üİ'pert· 
yor. Allah sizf: de bana da acımı~ .. 

Bir saat sonra ... Ay~enin sargılar ic;indeki ba~ı 
beyaz yhstıklar üzerinde yatıyor... Yine gözic:.ri Ka
palı .. Kulağının dibinde bir erkek sesi: 

(De\i:ımı varl 
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~"'AN 
ABONE 

1'0rktye 
SEDILI 

Ecneb1 ---1400 
150 
400 

t<... ' Sın• ısoo Kr 
• 1 Ay 1500 • 
• I Ay 800 • 

-.!!!_ • 1 Ay 800 • 

MIUeuerarası ~ tıtlhadına dahil 
01ınıyazı memJelreUer için abone 
bedeu mQdJet surasiyle ao, 111, ı, 
a.a liradır. Abone bedell oestndlr 
Adres değiştirmek 25 kunı~tur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
Ptıl 11:.Vesı lftzımdır. 

t\l!mıı~ı:ıtHHMH 
~iisaade Edin de 
Biz Hatırlatahm! 
E \'Velki gün bu siihındn Bayer 

ti nıüessescsinin Türk • Alman 
tı tlll'et muahedesinin tecrfidi lıizumu. 

tı anlatmak için kullandı~ yeni 
~rbpaganda usulünden bahsetmiş ve 
fik·al olmak üzere "Cumhuriyet,, re. 
bab'nıb:in birinci sa,·fasında çıkan bir 

eri göstermiştik. 
ot llizim bu ikazımızdan mfltccss5r 
ba atı Cumhuriyet refikimiz. dün, der. 
1• 1 nıutad yüksekten konuşan eda. 
'tlle, bu ikazı yaptığımızdan, ve Ba. 
.;:. müessesesinin propagandasını 
~tnıadığım.ızdnn dola;)'I bizi mua. 
&ı e etmek ve "Alman propaganda. 
it nın aleyhtan gibi göriinerek haki. 
t lltte haleldar olan bazı Yahudi men. 
l.atlerinln zırlak ve çı~ırtknn bir 

lll!.idafij olmnkla hiçbir şey kazana. 
b:tıyacağırruzı,, hatırlatmak istiyor. 
L '-liisande ederlerse kendilerine biz 
"<lhrlatalırn: 
Alınnnya, Türk • Alman tfuret 

lrıtıahedesinin tecdidi lüzumuna bizi 
ikna için her vasıtaya baş,'llrınu tur. 

Siyast temaslar favdııı vermeyince 
Alnıan matbuatı tehditli hir hiicumıı 
geçınJ tir. Folkishe Beohnchter ga. 
2e~_esi Tiirkiyenin Almanya ile ticari 
bıunasebetlerini idame etmek iste
;nem~lnden dolnvı ağrıyacağı zarar. 
~rı anlatan uzun bir makale ynzmış-

r. 
keza Deuchse BPl"f!WPrTrifun« ~·

tetesi, Tiirkive.nh• fnı:llizlere ı?iiven. 
di •ini, halbuki fncdlterenin 'Iiirkiyc 
ne ticari miinnsebette hulunmn"'•na 
fnıkan olmadığını. hu •fi7tlnn Türki. 

e z· t ve s n iinin iflnsn mah. 
ltb~m hu un uli'unu iddia eden, uzun 
ır aıı ne retmi tir. 
Berfin rndvosu. Türk • AlmRn ti. 

taret muahedesinin tecdit edllmP. 
bıesi yUziinden Alman makinelerile 
Yapılan Tiirk fabrikaln"ımn z 2'R. 

bıan sonra islivrmiyecek hole gele. 
tefini t na etmf tir. 

Alman firmnlnn. Tih·kh·edeki ti. 
carcthnnelere eönderdikle~i mektun. 
larda Tiit·k. A lrnnn tirnrf>t mımherle. 
İnin tecdidi için çalı~malnrını iste

bıic:tir. 

En son kullnndıklnn vasıta do, 
1'iirkivcdeki ticaret nianlan ~·a ıta. 
•ile Almıınyadan evvelce mal ı?etir. 
ten Türk milrssroıelerinden Alman 

bltlalJarına ihtlvaçlan hulundnl('unu 
Udircn vesikalar almak olmuştur. 
Cumhuriyet refikimiz elbette bu 

~~sriyat ve pronnnrandanın (!ıı(ili de. 
Rildir. Bu hakikatler mevdanrla iken 
lıayer miie .. l'iesesinin fnnlJvetlni ta. 
ti) edeceğini i"na etmPo:in"rki makoın. 
dr ~ezmemek fnzla snfdil!ik olur Nf. 
tekim Cumhnrivctte Clkan hu hnher 
Oterlne kendisine mih·or.nnt eden 
llnher ga:r.etesi m,1hnhirine. Bnyer 
bıfiessesesi mfırfiirü "Türk • ft 1man 
ticaret muahedeoıinin terdit e~itme.. 
ltlest yilziinden TiMdveflrki i<:lerint 
teJ'ke mechuT oldnklarını,, hrvnndnn 
~ekinmemictir. Bnvcr'in fnallvetini 
tatil etmeoıile Tiirlc • A '"'nn tf,.arct 
lnııahedesi"in ta<:dik edilmcmPoıf a. 
l"aoı1ndn hiçbir miinac;ehet olm111fı~nı 
iddia eden Cumh1•..tvPt rcfikimizf' 
Uıtfrn ile gün rvvelki Hnber pn-rete. 
s1nde Bayer miicsse esi miidiiriiniln 
hev""atını olrnmMmı ta\-sİv,. ederiz. 
llııldlcnf hndur. Ve hu hıtlciknti t~
~llhül ile kapatmak mümkün değil. 
(ir. 

Cumhurivet TefildmMn hM Vnhn. 
di menfaatlerinin cığırtkanlıl?ı ile iL 
hanı etmrsfne ııelince: n. N. B. aian. 
11 ve Berlin nıdyosu da Tan ıı-n7.t-fesi. 
tıe ayni tonda ve hatta avni kelime. 
lerle hiicum etmektedir Bu hususta 
l>. N. B. ajan 1 ve Bertin l"Rdyosu 
lpikerf ile CumhunyEıt refikimiz a. 
tasında bir aihz birliği görmemek 
:tnfi.,,kHn değildir. 
Sonıhilir miviz, ba ağız bil'liği na. 

it) hah edilebilir? 

Şehitlikleri imar Cemiyeti 
Kongresi Toplandı 

Şehitlikleri imar Cemiyeti ıe
ııelik toplantısını dün yapmıştır. Bir 
lenelik faaliyet raporunun okunup, 
tasvip edilmesinden sonra yeni ida. 
re heyeti seçimi yapılmış, eski aza 
yeniden intihap edilmiştir. Toplan
tıdan sonra azalar otomobillerle Şe
hitliklere giderek tetkikatta bulun. 
muşlardır. Bu sene !mar ~erine e. 
Jıemmiyet verilecektir. 

Bu yazı, Balkanlar hakkında neşre dece ğimiz seri makalelerin birincisidir. Ve 

Balkanlarda üç büyük siyasi nüfuzun çarpıştığı merkez olan Bulgaristamn 

bugünkü siyasi vaziyetini ve hattı hareketini etrafhca tetkike hasredilmiıtir. 

Zelzele dolayuile: 

Afet Karşısında 
Şair, Alim Ve 
Gençlik o o. o 

Bulgaristanın Bugünkü 
- Kızılaya ithal -

Ozan: 
Erzincanda bir kus var 
Dalda yuva arı)·or; 
Kanadından kan sızar 
Derde de\•a arıynr. 
Gördü feci bir ölüm 
İrak yerden gelen var, 
'tlzerinde kefen: Kar 
Yarap nedir bu zulüm? 

B ugün Balkanlarda üç 
siya.ai nüfuzun çarpıt

makta olduğunu goruyoruz. 
Bunlar: Alman, Sovyet, ltal
yan nüfuzlarıdır. Balkanların 
ileride alacağı •ekil bu üç bü
yük devlet nüfuzundan han· 
gisinin galip geleceğine bağ
lıdır. 

Bu üç büyük devlet nüfuzunun 
çarpışma merkeıı, hiç şüpne yok 
ki, Bulgaristandır. Çünkü Sl:) nsi ve 
iktısadi vaziyeti en ziyade hıuici 
tesirata müsait :>lan Bulgaristan, 
olduğu gibi, coğrafi ve sevkülcey
şi vaziyeti dolayısile en zıyade 1,;>• 

hemmiyeti haiz olan da yine Bul. 
garlstandır. Bunun içindir ki, Bal. 
kanlar hakkında yazacağımıL yazı. 
lara Bulgarlstanın buqünkü siya.:>i 
vaziyetini tetkik ile başlıyoruz. 

9ulgaristan, Balkanların orta-
sındadır. Onun merkPzi va

ziyeti esasen büyük bir sevkulcev· 
şi ehemmiyeti haız olduğu gibi 
Boğazlara en yakın ve Boğaı.lar. 
la aliıkaya en ziyad~ mfısait bu. 
lunması da bu ehemmiyeti bir knı 
daha arttırmaktad ır. 

Yukarda kaydettiğimiz üç N\. 
yük devletten bırincisi Almanya· 
dır. Almanlar nüfuzlarının tesisini: 
(l )Bulgarista.nla olan Harbı Umu. 
mideki sililb arkadaşltğıra (2) HP.. 
men bütün !!..ılgar siyasi ve fikri 
ricalin Almanyada tahsil etmiş ol
maları dolayısile az veya çok Al
man medeniyetinin tesirine maruz 
olmalarına.. (3) Bulgaristanın öte. 
denberl ithalat ve ihracat ticaretin. 
de en ziyade Avustury.ı ve Alman. 
yanın iktısadi tesiri altında bulun· 
masına istinat ettırmek istiyorlar. 

1 - Harbı Umumidek. silah ar. 
kadaşlığında Bulgurla:- <la bizim 
kadar Alman dostluğunun çeşnisini 
tatmış olduklan gibi Almanların 

daha Prens Bisnıark tarafından 
çizilen şarka doğru yayılmak siya
setlerinde yollarının üzerine tesa
düf eden milletleri"l tı.ltıbetlerlni za
vallı Lchistanla Çekoslovakya ve 
Avusturyada göniyorlar. 

2 - Almanların BuJgaristandakl 
siyast ve fikri rıca1 üzerindeki 
harsi tesirine gelince, bugün Bul. 
gartstanda fırkacılık kanunen r.ıem 
nu olduğundan, siyasi "1calin fikri 
münasebetlere istınaden Bulgaris.. 
tanın haricl siyasetine ıstikamet 

verebilmelerine artllt iınkô.n kal. 
ınamıştır. 

3 - Burada Atmanyanın Bulga
ristan üzerindeki iktısadi t<.-siri )ta. 

Bulgar Kralı Majede Boris, Kraliçe ile beraber 

lıyorsa da bugün Bulgaristanın ge
rek dahili ve gerek harici ticaret 
münasebetferi Alm.ınyadan 7:yade 
İtalyada inkişaf etmektedir. İta!· 
yanlar kendi siyac;i nüf uzla:ının 
iktısadi alakaları.~ da Bulgarts· 
tanda faikiyet temi'l etmesine ça. 
lıştıklnn için az z3manda Alman
yayı kadro haricine çıkarmıya ça. 
hşıyorlar. Bunun içindir ki, Al· 
manlar Romanyaya inip Bulgaris
tanı doğrudan doğruya tehdit alu
na almadıkça nütuzlannın Bulga
ristanda galebe şansı pek azdır. 

Bilhassa Rusyanın Alman1ann .llo· 
manyaya inmelerine müsaade et. 
miyeceği Lehistana giren Kızılor

dunun her şeyden önce Leh • Ru· 
men hudutlarını tutunk Almanları 
Romanyadan uzak bırak..-nış olma. 
sı ile sabittir. 

B alkanlarda nüfuz tesisl:'le ça· 
lışan büyük devletlerden i

kincisi Sovyet Rusyndır Rusiarla 
Bulgarlar arasında da: İrki. mane
vi ve mefkıirevi olmak üzere üç 
cihetten münasebet vardır. Bu ıti. 
barla Sovyet nüfuzunun istinat te
melleri Almnnlannkller~ nlsbetle 
kıyas kabul etmiyece1' derecede 
kuvvetlidir. 

Bulgarlar ırken Slav sayılırlar. Bu 
kanaati ilk Bulgar tarih\ni yaımı~ 
olan Rus müverrihlerinden Yor 
Vonelln namındaki mlıvcrrih orta· 
ya atmıştır. O sıralarda DulgarlR
nn ırki münasebetlere istinaden 
kendilerini esaretten kurtaracak 
Rusya gibi büyük ve kuvvetli bir 
hamiye muhtaç olmaları. rilğer ci. 
betten Rus Çarlannın da Balkan
larda, Boğazlara doğru bir takım 
piştarlara ihtiyacı buhmması dola
yısile bu fikir pe.it xolay kacul e
dilmiştir. 

Rusların. Bulgarları Tiirk esareı. 
tinden kurtarmış oldukları için 
Bulgarların onlara karşı be3ledik. 
leri minnettarlık hissı de ı<>manın 
tesiri ne hemen nP.men silinmiş gi· 
bidir. Bugün bu his y3lnız Rıiso... 

fil namını taşıyan konservatör e-
lemanJarda knlmıstır 

Bulgaristanda Rus siyasetinin is
tinat ettiğı en ku\'Vetd esas ideolo
jik esastır. Bulg:ırıstanda komü· 
nistlerle esasen s'>:cıı olan çift~1ler 
ekseriyeti teşkil aderler Bulgaris. 
tana verilen ehemmiye! dolnyısıle 

yapılan gizli prop3.gondnlardan pek 
çok gençler komün~sttirler. Ne Bul. 
gar hükumeti tarafından vücude 
getirilen kara gömleklile':' ; eşkılatr, 

AFRODIT HAKKINDA RESiMLi ANKET: 3 

Şair ve gazeteci 
Yusuf Ziya Orta• 
cm görüşüne göre 
Afrodit nasıl olına-

hdır? (1). 

(1) Bey amJm Konyalı! 
Bllmem lcl M yamı•h? 
Natunıl Atrodite 
K.uşatim ~hl 

:r,.~Q, 

Konservatuvar Di

rektörü Yusuf Zi

yanın görüşüne gö

re Afrodit nasıl ol-

malıdır? 

"le her sene liseler ve darülfünun 
talebesinden yüzler~e ger.cin me· 
hakımce ağır cezaiara çarptırılınak 
ta olması. ne ırnmünistlerln me
muriyetlerden :ıkarılması. ne de 
Sankof tarafından 1-123 senesi 9 hazi 
ranında yapılan faşist inkılabında 

takriben 22 bin münevver gencın 

ifna edilmiş olması elyevm l<omü· 
nıımin gizliden gndıye 'ntlşar et. 
mekte olmasına manı olamamıştıı . 
Denebilir ki. Türkıcrlı! .ncmurlar 
müstesna olmak üzere. p.ençlerin 
ekserisi komünısttir Bulgaristanrla 
u:num ahaliye aısbetl~ yüzde sek. 
sen altıyı teşkil eden köylülerin 
hepsı eski çiftçi f1rkasıns mensup
turlar. Çiftçiler .tnmünist d~ğiller. 
se de solcu olduttlarındnr Snvyet 
Rusyaya müteveccıh ve mütemayil
dirler. 

Jeolog: 
Şu dünya btr tonaT'lak 
Merkezi ates buhar; 
Kabuksa '.\'er ~·er (at1nk. 
Mühlik Tektonik hatlar. 
Erzincanda zelzele. 
Sorma kimde knhahat! 
Arzın yapısı hö,·lo, 
Bir gnlab tabiat. 

Mimar: 
Bir volkan sarstı ym·du, 
Yıkıldı ev. dam, duvar. 
Arama kimdir su(lu. 
Mimarlıkta ku~ur var. 
İn n tarzı berbattı, 
Temel değildi ~nğlam 
Çatı tipi sakattı. 
Çökmeğc mahkumdu dam. 

Tarihçi: 
Suçlu istibdat devri 
Ondan mirnstır hu hal, 
Asırlarca köyleri 
Etmis tamam•n ihmaL 
Jeotrknik tetkikler 
Yapılmamı mazide, 
Ku"ulmu tur ~ .. hirler 
Volkanik arazide. 

Kızılay: 

Balkanlarda slvs.~i .. 't~fuz test- Sırası m1dır şimdi 
sine çalışan uçuncu devlet Aramak surlu. miicrim? 

ltalyadır. Bulgarıstancla !talyal' :ıu Bırak mazi bahsini 
Hazın dü iinelim. 

!uzunun istinatlan: tktısadi, siyasi, şu deprem afet olda.. 
içtimai ve coğra!idı:-. Birçok ff'1nlcet7.ede •• 

1 - Bugün Bulgarist.3.nın ithnliit Vatanda hk borcuna 
ve ihracat ticaretinde ~tnlya. AJ· Bir an ev~·el kos. nele! 

al k Birçok şehir. kasahıı, 
manyanın yerini tutmıya ç ışma - Giresun. Ordu. Niksar, 
tadır. Bulgar mahsulatı e1'seriyet1<: Tokat. Sıvas. Erhna. 
İtalyanlar tarafında:ı satın alın. Yaslı mu~tarip a~lar 
makta. Almanyanın harp ile mPş- Yii:r.1f.'rce köy perisan, 
gul olmasından :lolay1 Bulgarista. Gitmi'1 binlerce insan 
na makine ve mamul emtla da İt.r.J. Hain Mete kttrhan. 

Sönmti~ hircok hnniiman. 
ya tarafından venlmektedir. !tal· Sol!lar kar· altında aç, 
yanlar Bulgaristand:ıkı siyasi nü· Yaralı. ha,.ta. (tplak. 
fuzlarını iktısadi bağlarlıı da sağ. Bir<"oğu vokııul muhtn~ 
lamlamanın chcmıniyetinı takdir Lazım yardıma koşmak. 
ettiklerinden İtalvnn mali ve ticari Gençlik : 
müesseseleri Bulgarıstanb olan ik. Ortak derdine vurdun. 
tısadi münasebatı en '?iyade mü· Koşnnz yardımına, 
sait şerait altında himaye etmekte- Olsa da yollar uzun, 

Her yanda kar, fırtına-
dirler. Türküz, yıldmnnz bizi, 

2 - İdeoloji noktasından l>ugün Ne boragan. ne tufan; 
Bulgaristnnın idare sistemı daha zi· Sarsamaz nzmimid 
yade totaliter devletlere ve bilhns· Ne zelzele, ne volkan. 
sa ltalyaya yaklaşmnktndır '1rdu- Dizemen : 
da hakim olan zihnıyet ttalyan zih. Ölen öldü, dirilmez. 
niyetidir. Orduya lstin.ıt ecfcn hü- Sağı kurtarmağa bak! 
kumet tamamen krnlın elindedir. Viran evler düzelmez, 
KraJ Borisin pederı Ferdinand ba- Yeni yurt kurmafa baın 

ba tarafından Alman ve ana tara. ~~a.:~:~~.:~s;:~g~:!:an ın, 
fından Fransız ise de validesi Ma- Yıkmasın, uçurmasın 
riya Lu1za. İtaıyan hanedanın:. Zelzele. sel. fırtına. 
mensup bir prens.::s olmakla ~Ha· Yasasın ulu millet 
ber kendisi de İtalya Kralı Vıktor Yüksek Kemnl ülkfisil, 

Ya asın Cümhuriyet 
Emanuel'in damadıdır. Bunun ı- 1 Şanlı Rei İnönü. 
çindir ki, Bulgaricrtan1n '?prağın~3 Doktor Ali Turan 
gözü olmıyan ve icnblndd Bulgans. ı (Profesör Hüseyın zade) 

tanı milli emellerıne kavuşturacak '--------------
olan yegane büyitk devletin 1tatyo 
olduğu zannı Bulgaristanda hakım-

dir. 
1 3 - Bulgar ztmarr.d:ırlan yen 

içtimai teşekküllerden en ziyade t
talyan ldare ve sistemini kendi 
memleketlerinin vazivctt ve millet
lerinin seciye ve gayeleri '>akımın· 
dan beğenmektedırle!. tdurE' kud· 

t . de ne ifrat ve ne de tefrıte şap re ın 
1 
.. 

h ··ku· metin sıkı bir kontro u 
mayıp u 
altında orta yo'dan vüriiyen yek. 
vücut ve müselliıh b!r ınıtıet olmak 
Bulgarlık siyasetıniıı mıhverını 
teşkil eder. _ 

4 - İtalyanlar. Arnavutluğun iş. 
gali üzerine artık bir Balkan dev
leti olmu~ Yugoslavyayı ve bir de. 
receye kadar Yunanl:ı'1anı da ~endi 
nüfuzlan dairesine almı> bulunduk· 
lan için Makedonya Ülriki ile ar
tık Bulgaristana da el uzatmışta .. , 
demektir. Zaten bugiinkü idarenin 
ötedenberi ilham membaı da Ro· 
madır. 

. 
Buraya ltadar v~plı~mız tah. 

Ullerden ~örüldüğü ·•eçhile 
Bulgaristan muhtP.hf siya.ı;i tesirle. 
re tabi bulunma!d&dll' Romanya. 
Yugoslavya ve Yunanistan:\ gelin
ce bu devletler artı it tarihi gayel~ 
rine varmışlardır. Onların bueünkü 
siyasi faaliyetleri mevcudu muha· 
faza etmiye matuftur. Bulgarlar L 
se Neullly lllllı muahedesLlin Bul.. 

garlık milli emellerim parçalamış 

olduğu iddiasındadırlar Bunun i
çindir ki. Bulgarların siyasi vszl. 
yelleri kendilerim milli gayclenne 
kavuşturmağı vaadeden propagan. 
dalara kapıJmıya müsaittır. Diğer 

taraftan Balkan ve Avrupa har
bindeki tecrübelen Bulgarların şu 
veya bu tarafa aldanmalarına mani 
olmaktadır. Binaenaleyh Bulgarlar 
da İtalya gibi henüz b<>şlaınakta o
lan büyük ve yıkırı bir 'lar'lin ~ 
reyanınn kapılmayıp "htiystla ne. 
ticeye ıntizar siyasetim tnkıp et· 
mektedirler. İlerde vekayiin alsca. 
ğı şekle göre hangi tarafm galebe 
edeceği anlaşılınca Bulgarlar da, 
menfaatJerine m:.ıvafık gor~ceklerl 
tarzda harekete ~e('eceklerdir. 

Bulgaristan bugilnkb 'lUdutlann 
muhafazası esasına müstenit bulu. 
nan Balkan paktına girmedl~i gibi 
bu prensıpi muhataz:. ed~cek olan 
herhangi bir oakta da j;?İremez. 

Çünkü bu Bulgarh~ırı milJi ~aye

lerıne ihanet telakkı olıınur. Buna 
hiçbir hüktımet mu1'tedh değı!dir. 

Mütehalif kuvvetlrrin bıı'il,ırlt:

rinin tesirinı mü~kabilen imhr? et
meleri umumi .,ir fizik ka:'lurıu L 
cabıdır Binaenal~yb Balkanlarrfa 
üç muhtelif nüfuzun .;arpışması 

şimdiki halde Balknnlıınn. sulh ve 
mfisalemetini muhafaza etmekte
dir. 
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Çifte Şükrüler 
15 1 Ve (uzatma artık .. Ufı kes!) de. 

'mek ıstiyeıı bakl§larını gozlerime 
dikti 

fa Sabriler, Zeynelabidinler .. He. 
le o paşa, o Ferit paşa.. ya peşin
deki irili ufaklı çomezler.. Medet 
Allah .. 

Almanyanın 

HarD Hedefi 

' 
Şartlar T esbit Edilmiı 1 

Londra, 14 (A.A.) - Sunday Chro-

Zelzele Sahasında 

Köylerle de Tam irtibat 
Temin Edildi 

(Başı 1 incide) 
mittir. Bunlardan 14 dü derhal has
tahanelere naJdedilmitlerdir. DiAer. 
leri de hazırlanan evlerd yerleştiril
mişlerdir. 

Erzincandan ayrılan umumt mü
fettiş General Alp Dogan, Ankarada 
beklenmektedir. 

ka7a, Ziya Önkel, Hlmlt Clçek, NuretUn 
Sehap, Rıza Karabulut, Nafiye Erdemuç, 
Ahmet Karlı, Faik Öztüzün, ömer Acun
ph, Saliha Tekin, Hacı BiltUner. 

Holanda 'lJ 

Belçikada 
Endişe Var 

(Başı, 1 ınclde) 
Brüksel siyasi mahfHleri 

matbuatının bitaraf memleketlaf 
leyhindeki son neşrıyatı ile, 
tayyarelerinın Belçıktt arazisi 
rinde yaptıkları uçuşlar do 
halkın bozulan asabını teskin • 
üzere hukumetin bazı tedbirler 
ğı rnutaleasındadırlar. 

Alman tayyareleri Bel~U
Kızlar bu tehdidin farkında b ·ıe 

ieğiller. Ötup ve atıp duruyorlar. 
- Fettah Bey bizı Filistine go

fürüyor.. Oranın zenginlennden • 
miş.. Bizi portakal bahçe~rind<", 
hurma ormanlannda dev lerle gez. 
direcek, Yahudi koylcrini dol ş
tıracak, Hazreti İs:ının, ve Musa
nm beş klenni ve mezarbrını gôs
terecek.. Oradan belki Mısıra gö. 
turecek .. Yalnız b.ir şartı var .. De. 
ğil mi Fettah Bey? 

--Sana ne bunlardan. sen tütiln. 
cüba ısın, sar sigaralarını, bir ke. 
narda otur. Etliye sütluye ne kan
şırsın mubarek adam 

nfcle ıazeteainin ıiyasi muharririne 
gore, Hitlerle von Ribbentrop Al
manyaıun harp hedefleri hakkındaki 
planı hazırlamışlardır. Bu plan Al. 
manya galip geldiği takdirde mütte
fiklere kabul ettirilecek sulh ıartla. 
rını ihtiva etmektedir. Bu şartlar ya. 
kında Almanyada neşroluna~aktır ve 
daha fimdiden b&1:ı İıviçr•• mahaf lli 
bundan haberdar edilmiş bul•uımak. 
tadır. 

1 - Fransa ve İngiller<J Afrika
daki butün topraklarını Alman. 

yaya terkadeceklerdır. 

• Ankara, 14 (TAN) - Dün Amas-
yada ve Şark! Kar~h'sarda hafi! zeL 
zeleler olmuştur. Hasar yo.ıctur. 

Şehrimiu tlün plen yaralılar 

· Bu yaralıların içinde, hayatı teh. 
likede olanlar vardır. Yukarıdaki 
listenin haricinde olarak dört yaralı 
ölmüttür. Hastanede iki yaralı çocuk 
da varsa da hüviyetleri tcsbit edile. 
memiştir. 

Sıvas kazalarındaki ıı::elzele fela. 
ketzedelerinden buraya henüz hiç. 
bir yaralı gelmemiştir. Esaaen yar. 
dım ekipleri yollardan mUşkulatla 
geçebildıği için yatahların getiril. 
mesi de imkansız görülüyor. Bunla. 
rın mahallerinde tedavi edilmesine 
çalışılacak, yollar açıldı.lttan sonra da 
iyileşenler buraya getirilecektir. 

hutluJuntla 
Diler taraftan Alman tayy 

nin Belçika toprak'arıru ild 
geçtikleri haber verilmektedir. 

Bir tayyare Pallc?ur mıntak 
600 metre yüksekte.ıı ıçarken 
müştur. Bu tayyare hava clafft 
rınııı ateşi karşısında Almanya 

- Ya Hasssaan.. Yallah ... Mq
§1! 
Şofor ef nd·s·nin sesine koşmuş 

emir bekliyordu: 
Kızl r istemlye istemlve yerle. 

rinden kalktılar. Fettah Bey baş
tan savma bir selamla önümden 
aeçti, otomobile gitdı. lCaşla goz a
rasında kızlara sordum: 

- Nedir §artı hazretin? 
- İlle, sakın ıarkı soylemiyecek-

~niz . Şamda ve H~leptekı gibi 
sahneye çıkmıyacaksırur diyor. 

- Oralarda sahney~ mi çıkıyor
dunuz? 

- A .. Elbette. İnsan güzellik kra
liçesi olur da numara yapmaz mı? 
Ne tuhafsınız siz de. Teve'<keli de. 
ğil burada uyuklayıp 'kalını§sınız. 
l!&ydi Allahaısmarladık: .• 

O kadar guluyorlarclı ki, onlara 
gule gule d megı manuıı buldum. 

* 
Clfte Şükrüler 

Biri, mahut Hürriyet ve ftilil 
fırkas nın Bursa fUbesi reisi Şuk. 
ru oteki Sultan VaJıdettinin kırk 
yıl son nefesine kadar yanından 
aynlmıyan tutuncubapsı Kayse. 
rili Şukrii . İkiai de altmıpı geç
mi iki i de yuz ellılik . İkisi de 
Beyrutta IJWI de lpi.ı gilçsüz, pa
rasız pulsuz ..• 

Ne yaparlar, ne yerl r ne fcer
ler ne dufUniırler. nasıl vasar
lar.,. Meçhul' 

Üst dudağına bir bayır sahibi 
tarafından ilittirilivermi§ iğreti 

bıyı a benziyen ak teller dil üve. 
rir korkuıile ba ını kıpırdatmak. 
tan çekinen fırka reisi Şukrüyü, 

halin karşısındaki kahvede, hiç 
de şmeyen kaşesinde hergün iti
k.fa ç kilml bir mumin sükunu 
fcinde bulurdum. 

Ne yanına gelen bir do t vardı, 
ne m asına uğradılJ bir arkadaş. 
Kimleye bakmazdı. Etrafında kı. 
yamet de kopsa g zlerini a~ağa 
uşenirdi. Gazete okumazdı. Konuş. 
masını gulmesini gezmesini, ya
§amasım... kendisini unutmuı bir 
adam. 

Çektiği aıap o kadar büyüktü 
ki, ifleciilı aünah ttedlı'. sorup a. 
Taftırmadım. 

Fakat oteld Şükrü, son Osmanlı 
padifahınm, aon tutüncübaıısı 
Kayser 1 Şükrü bir tipti doğrusu. 

İlk defa fotoğraf objektifini yu. 
züne çevirdi ·m zaman, derhal el
i rtni kulaklanna geçen koca fe. 
sine atını ve onu bir hamlede te. 
pesind n sıyınp çıkarmıştı: 

- İtme gozuniı seveyim ... Kay
seriye mayseriye dönmek gayri 
geçti ama; eh, ne olur ne olmaz .• 
in an hali bu ... Şapka kanununu 
bilmiyor musun, yabanın yobazı 

diye vuruverirler adamın yüzüne 
hani.. 

- Öyledir de neden ppka ıiy. 
aııyo un? 

- Şapka ,ıyen dost yok da on. 
dan . t tanbuldan kaçtıjımız giın
d nberi neyin yenisini ıiyebildik 
ki zaten... Ahbaplar sağ olsun, 
eskiyiverince "'Buyur bakalım 

Şükrü Baba .. " diye feslerini uza· 
tırıveriyorlar .. 

- Durup dururken neden kaç. 
tm? 

- Durup durduğumuz mu vardı 
l>l%1ın? Saray fellt yuvası olmu.J
ta. GilmOlclhıell İmıalller, Musta-

- Gozünu sevd~·'m Beyim, ben 
şehzadeliği zamanındanberi SuL 
tan Vahdettinin yanındaydım. 'fam 
kırk sene .. dile kolay bu. Tutün. 
cubaş·Iık filAn lAftl. İtimadı, emni. 
yeti arta arta beni mahremi biL 
mişti hunkAr. Şehzadeliği zama. 
nında aşk mektuplarını benimle 
gönderir, kullandığı konya w ı giz
lice bana aldırırdı. Sırrını hare. 
mlnden saklar vukelA!'ltndan s k. 
lar, çocuklarından saklar, fakat 
bana a~ardı. Tutüncubası da ne 
kelime., Sigaralan kutu kutu pa
ket paket hazır gelirdi. Benim on. 
lara ortak olmaktan başka yapa. 
cak bir i im yoktu ki.. Ama boş 
mu otururduk . yoo. gelsin politı
ka .. gelsin dedikodu, dalavere. fis.. 
kos ve bo lif .. kimin aklına eelir. 
di padişahın kacacağı .. kimin ha
yalinden gecmişti buralarda sü. 
rum ürilm sürllneceğimtz? 

- Başından buyilk işlere ne gir. 
din? 

- Canım beni bir adam mı u
nı on a benim Bey m .. Sarayda a. 
dam mı vardı ki ben olaytm. fse 
giren kim. i e aklı eren kim., fs 
bizim kaf mıza girer sokulurdu. 
Tf'nb llik canımıza tak d d" çe. 
biz ba lardık söylenme e: ''Ik t 
pasa .. yle etm ydi de böyle et. 
s ydi daha iyi olurdu rne~ r be
ceriksi ·n biri imis Tahır B y · y. 
le demt Mahir Bev bayJe s~ le

m ş . Abdulmecit ef ndi şunu yaz
mı İzzet paşa u cc-vabı vermi .•· 
A laht ., bulsun lananm za kulak 
aa p da bize paye verenlere. Böyle, 
böyle biz de k ndimizde (mi11et i
ş ne kan cak kudret. <devlet 
misini vüriıtecek) liyakat e· rmeğe 
ba 1 dık . Evet burnumuzdan öte
sini gormiyen gozl r"miz ist bôv. 
le işler görme~e alıştı . Derken gtı. 
nün birinde Sultan Vahdettin be. 
ni ça ırdı: "Pılını pırtını topla . 
yarın kacıvornz'" ifedi. Bende de 
i te o zaman ho~afı,1 yağı kesildi. 
K sildi ama is de işten geçmiş, 
Basra çoktan harap olmuştu! 

- Sonra? .• 
- Sonrası monrası işte bu Su-

rived vur patlasın çal oyııaaın 
safa siıruyoruz şimdi!. 

- Memnumun öyle ise hayatm
dan?. 

- Ne demenfn' Ekmek .elden 
su gölden.. imarette yat, tt=kke. 
de ye iç ... 

- İcki de var mı tekkede, ne l. 
1' feY bu? 

- Su .. Bol bol su! öteki. anza. 
rota gelince, onun tekkesi ayn. 
Aksilf~e bak ki susuz edebtliyo. 
rum da, çakı~ı.rmazsam go7.üme 
uyku gfrm yor Her akşam bir çi. 
lingir sofrası kurmak da işsiz P.Ü~
silz yaşamak kadar güç. Vı\kıA 
gun oluyor prens sofrasında kuş 
sutünden yapılmış peyniri meze e. 
derek demleniyorum gQn de olu. 
yor ki benden bahtsız bir kafada. 
nn merdiven altındaki ininde 
yumruk mereslle zlftlenlyorum 
Ama hamdolaun yine, buna da tü
kür .. 

- Mademki '"Buyur!" deyip 
yer veriyorlar, neden prenslerin 
sofrasına muntazaman devam et. 
mJyorsun? 

- flAhf, Beylmfn dediğine bak .. 
Prenslerde her akşam sofra mı 
kuruluyor sanıyorsun? Her gün 
satacak bir feY bulaalar fyt ama, 
nerede bu bolluk?. Sultan V.ahdet. 
tin bile San Remoda bOtihı nlpn. 
lannın tatlarmı sattıktan sonra 
batka okutacak bir ,ey bulama. 
nuştı. 

- Bari orada, San Remoda ka. 
hp bir it tutsaydın? 

(Dnum 'fV,) 

2 - Fransa Allace • Lorralne'I 
Almanyaya iade edecektir. 

3 - Fransa ve 1n,ıltere Alman
yanm vulyetini düzeltmlye kAfl ıe. 
lecek miktarda altm olarak harp ~ 
mlnatı vereceklerdir. 

4 - İnıfltere, Almanyaya en d. 
yade müuade ıoren millet muame
l•i tatbik edecektir. Bu, dominyon

lara ve Hindiatana da pıııll olacak
tır. 

Erzincan fellketzedelennlfen 89 
kftiUk bir kafile dün sabahki trenle 
tehrlmlr.e pimlıtır. Bunlar Haydar. 
papda bir müddet iltfrahat ettirildik 
ten sonra Sarayburnundald muha
ctrhaneye ıönderllmiılerdir. P'ellket
zedelere ııc;at çay ve çorba veriJmii, 
muhaclrhanede kendilerine yatacak 
yer temin edilmiştir. 

Dün pce 21,30 da Haydarpaf8ya 
muvasalat eden Kony:ı treni llo de 
28 yaralı getirilmıştir. Bu yaralılar, 
muhtelif hutahanelerdo tedavi altı
na alınmışlardır. 

Enineantlan Malatyaya 
••tirUen yaralılann mmleri 
Malatya, 14 (TAN) - Erzincan 

zelzele fellketzedelerinden buraya 
Be s a1 a bya ıetirilmlı ve Memleket hastanesine 

yatınlmıf olan yurddaflann laimleri 

5 - Fransa ve İngiltere, Alman
yanın heıemonyuını temin için mall 
ve lktlladf imtiyaı!ar vereceklerdir. 

8 - Fransa Almanya ile 25 sene. 
llk bir ittifak aktedecektir. 

l şinde Hıt/ er wu:::~ Turan, Muzaff r Yılma7.f0rk, Göz-

sovye. i ,61 'eı e k .. r otlu Veli, "Papadoploı, Tuesıın So-
ıı ıı maralı:, Mehmet Enek, Kemal Dem r 

c.,,aı Arak Server Bayar, Niyazi D M " alı,·, lm i S ran 8emat DalMven Xaramu Tcmı r. ll Z , Fa b a~n H~n HQr Sadett n K lt r 
fBa'9 ı lneldeJ NA m ba7 Ahmet Acar t 1 o ıu 

A et, H n Duman. Ha:rre n o u jansı bildiriyor: "Pester Lloyd,, ga. F mi (A kert o okul o o t m u-

zeteai, pazar nushası başmakalesin· h be mü eyyi 1) F hm (Y z ı ) .S rı
de, İtalyan ve Macar siyasetinin ha. dett n ( Aıkarl orta okulda " rb y) Alı 
kiki hedeflerınden bahseden "İtr.L (A rt orta o ul mud ril) M Uk D -

er V 1 Ap çı . F hrly S m r 
yan, Macaristan ve Avrupa. ba lıkl H n kızı Selvl, Abdulhh kızı Huriye, 

F eliikelzetlelere yardım faaliyeti 
Erzincan fellketzedelerincı yardım 

için halkevleri ve Kızılay şubelerin
de teşkil edilen komiteler dün saat 
14 de Eminonü nalkevinde toplan. 
mışlardır. Vali Lutfi Kırdar, refikası 
ve Partı erklnının ?:>ulunduğu ou 
toplantıda yardım faaliyeti !ilme a
lınmıştır. 

Modada İngiliz kolonisine mensup 
küçük- çocuklar dün kendı araların
da zelzele felaketzedeleri menfaati. 
ne bir musamere tertip etmişler ve 
topladıkları yirmi beş lirayı götürüp 
Kadıkoy yardım ~omitesinc vermiŞ
lerdir. İngiliz yavrularının hu içten 
gelen yüksek hareKetleci yardım ko
mitesini fevkalade ınıiteha'lsis etmiş 
ve kendilerine teşekkür edılmfştir. 
M emlelıetten yapılan teberrüler 

son makalesini zikrettikten sonr3 ha- Art kızı M kbule, Mu tafa k 7.ı F tma 
zı mahafılin tam bir ricate baslad ğı. Ahmet Em n kızı Remziye, H kkı kızı ı.:::,.lftll,..,,,.ftftltlmiM!rıt'!lcl'ii'"f#•s sta 

nı ao7lemekte ve ...w.ı. demeli&• ı-...... ...,M,...alıı.ıa•t~y•a.,...D,.o"'guev"'lllm"e""v-.i:- 10 bin parça eşya, İsp 0trtada ı.>lr çok 

Dun akşama kadar yapılmıı olan 
para teberruatı İzmlrde 103659, ls
partada 16436 Merzıfcnda 5ti97, A
dapazarında 5782, Akh·sarda 6895, 
İnegolde 2048, O haıı<Yazide 2803, 
Gemlikte 3000, Mudanyada 1585, 
Karacabeyde 1452, Iznikte 396, Or
hanelide 354, Yenişehirde 500 lir:ı-

dı~.(ıı: an - Macar el birli i. yaliıız Hatannine yahrJanlar eşya ve kundura, Adapazamıda tı:,.
lü yiyecek maddesi, Orhangsızide kill menfaat bırlilfne değıl. aynı zaman. Şevket Kök al, Hurl1e Ö<' 1 n, F tn t t 

da fYtir ve hedef b-. ... ğ ne tına e- ...... -1~ 1..11 is · t YQ -. Saml•A Mısırlı., Sün 1, Nu ye lıyeth yiyecek ve gıyilece~ eşya e-
f 1 ı:c:ter, Emine, F kret. Mediha Canbay, Ne- berrii edilmiştir. der. Macaristanın tadil tara tar ıgı 

ı.üıe Eder f\ultan Do*"n BedlL atyuetinin milsalemetperver mahiye. Mclatya Trahom 
ti boş bir liftan ibaret değil tam bir Hatannine yatınlanlar 
hakikattir. Macar hedefieri. Avrupa 

Se er B ran, Bahtiyar thtet, Hacer 
yeniden sulhe kavuştuğu zaman, o- Gön ı Muhl il oilu F ik, Ali K ya, Ke-
nun menafilne uygun düşecektir. m ı o ır. c ı Uyırun. M hm t Til7.0n 

Bütun Avrupanın. Macar mesele. Abdull h Gok, Salt Kaya, Yu ur o lu t -
si hakkında müttefikan ta11dığı bir mail, Cemil Altınoitıu. Kem 1 KOpana. 
tek fikir vardır ve Macar meselesi Sem ettin XerkilklU, ErtUrk Torpa.şa, H -

vatı Özdemir. 
bu harpten sonra. hakiki adalete müs D"vrırbalnra ıretirilen yaralılar 
tenit hakiki bir sulhun bütiın A.vru. 
pada teessüs etmesini istlyen bir Divarbakır <TAN) - Zelzele fela. 
pren ip meselesidir.,, ketzedelerinden buraya qetirilip Nu. 

Bir Macar heyeti gitliwr mune hastanesinde tedavi altına alı. 
nan yaralılar şunlardır: Budape~e, 14 (AA) - Öğrenil. F hr1 kızı St> m Sev m kızı Neb h t 

di ine gore, pazartesi ~finn bir Ma. E p 0 ıu K d r B ytar sıhhııt me u:-u 
car murahhas heyeti iki tayyare ile t ı G ld rür, t ma ı otlu Ali, Ömer 
Sofya ve Atlnaya miiteveccihen bu. 17.1 Em ne G ldllr r ~ilkrü kızı H t e 
radan hareket edecektır Heyet Bul. KAttp Aziz o lu H lJlulla._. Alcpotnt. Ha-

1 lull h kızı H niye Akpol t. Oö c ı F.t
garistan Yunanistan v,. Macat" stan hem otlu İhrahlm 81dal. İbr h"mln aile 
arasında yapılacak hava nakliyatına ıl Ha~a Sidal, tbrııhlmln o ıu H imi Si
ait ltilAllan imza edecektir. dal, Hüseyin kızı İpek, Ahm~t kızı Şad -

Sofya, 14 (A.A.) - Haber verildi. ye, fsmall kızı Fatma, Erzincan memle-
1 ket h11tanesl baehektmf Şlnuf, !:rzlncan 

lfne göre bir Bulgar heyeti Bu ga. memleket haıtan•f başhekimi Annesi Sa-

Menemencioğlu 

Dün Geldi 
(Başı 1 incide) 

Yirmi beş milyon liralık teslihat 
kredisinin faizi yü .. rle iôrt, diğer.e. 
rının yuzde uçtur. İstikr.az servisleri 
mal ile ve muhim miktarda tutun iJe 
ödenecektir. Bundan maada tn,ıl c-
re ve Fransa hukiımetlen bizden se
nevi on milyon lirayı ır.ütecaviı bir 
r.neblaea tekabül den miktarda u-. 
zum, incir ve fındık almayı taahhiıt 
etmişlerdir. Butün mal miıbayaala. 
n içinde bulunduğu~uz ihraç mev. 
siminde başlayacaktır. İngiliz ve 
Fr1.n1ızların bizdekı kliring bakiye
leri tamamen tasfiye edileceği i~n 

bu memleketlerle olan ticllr timfzin 
bu yüzden de ayrıca mesut inki'8flar 
ıöıtermesi emniyetle beklenebilir. 

riıtanda Rus pamuğunun iflenmesi kire, Yusuf otlu Rıfat, Sille)'man ollu 1s
hususunda prensip ltib1rile hasıl o. mail. Erzincan Gazi ilkokulu b sö retme- Bulgariatanda gördüğüm hüsnü 
lan itilafın tefernıatını tesbit etmek nl Nusret YaylAlı, Mevlöt oğlu Kem l De- kabulü bilhassa tebarüz ettirmek is. 
iızere yakında Moakovaya &idecek. mir, Yusuf otlu ortaokul ıa1erw.ı Mehmet 

1
__. in R i . .. 

Türle - Bulwar ı.,,..ıan 

Eratrnan Abdül adlr otlu Satfl "Mekfr ol- terim. Kral hazret .,.nn e sıcum. 
tir. ıu Ali Rı7.a, N zım otlu SalAtı ttln Yuruf hurumuz ve Milli Şefimiz hakkında 

otlu 110....ı, tunail ollu C:.lll, Karabet besledikleri dostluk hislerinin bana 
otlu Serkl8, Yunıf kıa Cevrlyl', Mu f kendi taraflarmdan vlkf olan ifade. 
kızı Milnlre. Sal h kızı Makb•ıle, Abdul- sl cidden çok derin ve çok samimi 

TA!r,Daima 
Ön Safta 

(B8f1 1 fncfdel 
ti tetkik edecek, Bulıar rlcalile te
mas ederek Bulgar siyasetinin ıçyü. 
zünü anlamağa çalışacaldır. 

ı h otlu Ekrem, Nullt"et kızı Rtızan 
Sıoa Hatan.U.tle~ Falılar olmuştur. Komıumuz ve dostumur 

Bulearistannı kıymetli Ba~ekill MdF Sıvaı <TAN) - Nümune hastane-
ıftıde tedavi edilmekte olan Erzin. yö Köselnavonı ıörüsmf!l~r dün neıı. 

rettiktmlz teblijtden de anla'1lacağı canlı yaralılar şunlardır: vechile iki memleket münasebatı için Sefer Cltlr, NAzım AkıönQl, SıılAhattln 
Slranlı, Ad 1 Karadal. Ya r 1"~ven. $e- husus! bir ehemmiyeti haizdir. 

kametinde çekilmıştir. 
Bir müddet sonra Lteıe ·sı· 

lan ü.ıerinde iki yı:ıbancı tayya~ 
ha görulmüttür. Bu tayyareler 
hava dafi toplannm atep ü 
şark lstikametınde. uzakla§mı§ a 

• 
Allllterdam, 14 CA.AJ -

kadan gelen haberlere gore, 
hafta Meuse üzerinde klin Mecb 
inen Alman tayyaresi Verviers e 
fmdaki Belçika istihkAmlannın 
toğrafmı almıştL Tayyareciler he 
tayyarede bulunan vesikalan 
mışlardı. 

Diğer taraftan geçenlerde Ut 
üzerinden uçan Alman tayyal'fl!llDI• 
de bu şehir civarındakı müdafaa 
larmm f otoj'rafmı almağa teıeb 
ettiği zannolunmaktadır. 

* Belçika gazeteleri, soğuğun, n 
ve kanalları dondurmakla meml 
mudafaasmın kuvvetini azaltmam 
olduğunu yazıyorlar. Geçen te 
sani ba.şında vahim boşluklar gös 
ren bu müdafaa o zamandanberi m 
him surette kuvv t endirllmiştir. 

LonJrtulaki kanaat 
Belçika ve Holaııdanın aldıkl 

askeri tedbirleri mevzuubaht. ed 
Lond.ranm diplom t ·tt mahufiU 
manyanın h m n bU mem e el e 
ıstila edeceğini gô terccek hususi se' 
bepler mevcut oldu unu zannetm 
yorlar. 

Belçika ve Holand:ı hüktlmetler 
nin Almanya ile bu memle1tetler a
rasında yeni mil kiılılt çıkacalılll 

zannettiren bazı ha~r'er al:rnıf ola
caklan tahmin ed liyor Böyle bir ıll
timal, vaziyetin vahimıe,tiğinı t,.. 
zammun etmese bil'!, Londranın 11"' 
yaal mahafiline göre Holanda ~ 
Belçikanın ihtivat tedbirleriru Mkll 
göstermlye katidir. 

Jf.. 
Beme, 14 (A.A.) - İsviçre erklnf 

harbiyesi, Alman kıtaatımn İ.IViç,.. 
hududunda tahaşşüt eylemekte oldu
luna dair ecnebi kaynaklardan çıkaıl 
haberlerin asılsız olduğunu bUdir-• 
mektedir. 

)r. Hayri Omer 
•nıı..NYt " etff "" .. """'•"' ..,.,._h_ 
ığJeden aonra Beyottu Afacan 

""'"''"""' ._,n '"" 1' .. ı~t"" ·4""'" 

Sofyadan Bukreşe ~ldecek, orada 
da bir hafta kalıp vaziyeti tetkik et. 
tikten sonra Balkan antantı konse. 
yinde bulunmak üzere Belgrada ge. 
çecektir. Belgradda karilerimfzi kon.. 
sey içtimalan müzakerelerinden ve 
bu münuebeUe cereyan eden siyaaf 
faaliyetlerden haberdaT edecektir. 

rtf Demlrbüken, Vehbi Yıldınm, Silley- Size katiyetle söyliyebilirim kl, 

man Yılmaz, Şehrl7e Yeefl. Y şar, Emine konuştujumuz bütün m"'!Hleler Oze. İngiltere ve ırr-.. e iıı&ı.. .. "'ere-
Altındlş, Yılmaz Altındi1, Güldumın Ak- ...1-,,ıe tam bir görü• bit"liği kaydet. r~ 

ı RQ nn" Y nin ticari saf ah atını idare ebnekte sac. Peril)oa Aksac, Mehmet Dem rer, - mekle memnuniyet duydum. Bu gö. 

Komey lçtimalan bittikten sonra 
Romaya geçerek İtalvanm Balkan 
slyuett Jtakkmda bbe yaıılar &ön. 
dereeektir. 

Bu sayede okuyuculanmız Balkan. 
larda dönen ıiyast entrikalan, Bal. 
kan devletlerinin siyasi vaziyetleri 
hakkında tam malfunat sahlbl ola
caldardır. 

ıamettfp Akbulut. Etem Kemah. Fahri olan Stimerbank mud Burh n 
Arslan. HOleJ'fn Karabaf, ~1t1ye RO<ınl- r6şınelerin Balkanlarda sulhün istik- Zihni ile Merkez Bankası erklnıııdan 
ye Erken, Fatma. Nafiye, Fatma YenlJ{ll ranna ve bütün Balkan ailesinin ya. Cabir, Londr• kalmlf)ardtr. Bır 
Sıdıka Anlan, Mün re Demir r, M kbule nnı daha emniyetle görmesine hb. -ı.. . . d ekl r 
ı:rcan, v.ıı. AJrıQJ.. Pakize Şiranlı, GfUı- met edeceltnl farzetmek fula bir müddet sonra ..,..nmıze onec e -
ur Zehra Uılu, Ali Ulhı, Elif, Hatice Yıl- . . dir. 

...• Ha1D Ydnıaz, Swda, Behiye Yılmaz. nikbinlik tefkil etmn. _________ -......... 
ın ln haDM B 1 ---~4.,V..p..4..M.4Aız_ .....,. ~ Jrafb'e Yıbnaa, Rıu x_., Nadire, Meh- Sotyada gil~, ve a - Kurban Bqramında Türk Hava Xu-
lftet Ali Öqlrltef, Abdullah özaırieet. Mu- kan Antantı Sefırlerile temaslarda ;yapacatımız ;yardımla tlıblatln 
rt Jtandemlr, ven. T~kb ~~~ Ve- bulundum. Böylece ziyaret ettflhr =~~:. utrırarak, kara kıs ~rtasınd :k:::· ::z~~l~~~r:.lh~ ~ı:af, ~:-- memleketlerde olduiu gibi, Balkanl• yersiz yurt.uz kalan vatandaşlara da 
durrahman Goller, Muzaffer Altıııd1'. Ha- müttefiklerimiz mqhitinde de mem- eUmbl uzabnıı olacafız. 
nim Polat, Semiha Şiranlı, A1'7e Karabu- leketimize ve dürilst siyuetimizr - - - - - - - - - rvt 

~<alA.~ ~~zan_~ ıut, V•ôe. Mahbup Sa71C'1, Tallt Beyzade, karp tam bir ttimat ve derin bir sem 
AWuDala At.bak, Sallk KıJ,ı~, HaU. Yetfl· 



"' HiKAYE 

KÖR BOLBOL 
;f azan: N. U •. 

C>C'.'><>C/C~~· •~~~-.-..--~~--~~""-' 

A lilbn, ihtiyarım... Sadakaya 
muhtacım!,, 

. Masamıza yaklacı:ın kör ~ilen~i. 
llin Yüzüne baktığım zaman. tit. 
!C~i.rn. Fazla merh&mct celbetmek 
l~ın olacak, gözlerine, daha doj?ru. 
SU Roz olması lnzım j:?elen yerlere 
n~ siyah hır gozluk tnkmış, ne de 
bır bez bağlamıştı. Kırçıl, çatık 
kaşlarının altında iki kızıl cukur
dan ibaret olan f:?OZ evleri. don-· 
lnuş, pıhtılaşm.ı birer kan çukunt 
Rtbiydi. 

- Al'lim, ihtiyamn. bir sadRka! 
Eli.mi cebime götürdüm. Lakay. 

dane nargilesini tokurdatan arka. 
daşını, marpucun ucu ile koluma 
dokundu; başı ile de. sadaka ver. 
2Xıemekliıiimi işaret etU. Körü ı:?Ü
~en cocuk bizden bir şey cı'kmadı
ı::ını gôrünce; dilenciyi dll?er ma. 
&alara doR:ru surukledi. Arkadaşı. 
?na merakla sordum: 

- Neye mani oldun? 
- Kim olduğunu tıırumadın ~a.. 

hoa. Uzun müddet seyahatte bu
lunduğun icin olacak: hem de İs
tanbulun kuş meraklılarından ol. 
duğun halde unutmuşsun O dile. 
hen kör, meşhur kuşçu Hüseyin
~ir.. Kimbil!r sana ne kadar ma
.11;aralı cermen kanaryası, papağan. 
rıatznıştır ... 

- Ne olmuş buno böyle? 
- Ne olacak? Bttiiiine ui:(radı. 
:Refikim artık tütmeven nar,Vle. 

rıinin rnaroucunu mnı;anm üzerine 
bıraktı, kör dilencmin macerasını 
~nlattı. Ben de onu eski hatıratım 
ile karıştırarak yazdım: ----

*** Hüseyin, kuşçuluk sanatinde 
servet yaptı. Vaktiyle Sut. 

~n. Aziz devrinde saravdan J?ayet 
asih konuşan bir papaj%an aramış. 

lar. O vakitler Hüsevin kuşbazlık 

la
cder, cı~ırtj?an ile, a~lar ile yaka. 

Iann arasın.da bulaca~ b!r tırlıL 
dan ibaret olan bu biiyii.k, fakat 
mütevazı hanende, alkış ta iste • 
mez, takdir nidasını da sevmez. 
Sanat icln. kendisi icin söyler. Bel
ki şairler güle asık o!ıiul?unu 
söyliyerek. pek yanlış bir teliıkki· 
de bulunuvorlar. Ben, zannediyo
rum ki, bülbül ancak sanatine il. 
sıktır. 

O zamanlar Ey{lpte, Tshtamina
rede bir bülbül.' h~Dsinden zivade 
şöhret almıstı. Büttln meraklılar, 
ne Beykoz korusunda. ne Kanlıca 
koyunda, ne de Kavakcık sırtla.. 
nnda bu fistada eıkısaeak bir bül
bül olmadı~na kanaat lletirdiler. 
Eyübün bu tenha mahallesi sen
lendi, harap nıezarhihn yanındaki 
köhne kahve. İstanbulun her tara.. 
fmdan Relen meraklılarla doldu. 
Üstat. kendisine sahne olarak me. 
zarlıktaki ihtivar bir citlenbik a. 
~aeının en vüksek dalını intihal' 
eylemisti. Her J?ece kahveye do
lanlar doya. dova konseri dinle
dikten sonra fenerlerini vakıvor. 
lar. bozuk kaldırımlı carpık çur. 
puk soknklardan evlerine ancak 
ıtec vakit dönüvorlardı Uzaklar. 
dan araba ile ı;relio, ar;ıbayr saat
lerce bekletenler de oldu. Kahve
ci Hacının yüzü t:tfilclü. dükkanın 
önündeki peykeler bovanrlı, ufak 
bir cardak vapıldı. J?n:r. tenekeleri. 
ne kahk;ıh:ılıır. boru cicekleri di. 
kildi. bülbülü dinliyenler birbir
lerine: 

- Saydtnt'Z mı" Tam virmi beş 
defa dem çekti, diyotlardı. 

*** M asraf nazın Samf Paşa da; 

tık sabahtan akşamn kadar bir fin
can kahveye ahcı iskambili oynı
yan bekçi ile sakanın nar~ilesine 
ateş tasımaktan bnşka bir işi kal
mamıştı. 

*** E vübün büyilk sanntkan stm.. 
di Sami pn~anın Beylerbe. 

yindeld va tısında cir catı kafesiq 
içinde düsünüyor. Hüseyin, kuşu 
getirdim zaman paşa: 

- Aferin Hüsevin memnun ot. 
dum Giderken kfıhvavı ttör! de
miş: kahya da Husev'ne bir kese 
içinde otuz san lira vennisti. Tah. 
taminarenin bu kuvvetli hanende. 
si. nazlı nazlı 11eceleri ötmel!e bas
ladı. Bir ı:?Ün Hüs0 vin valıva ızeldi. 
karanlık od.a lcinde saklavan bül
bWü dinledikten sonra pasaya: 

- Efendim. dedi. Bendeniz bu 
kuı::u avdınlıkta, hatta gündüz bile 
öttürürüm. 

- Amma vapttn ha. Bülbül ıtün.. 
düz öter mi? 

- Gündüzü. ı:tece samrsn: "e
den ötmPsin? Benrlenıze bülbülü 
veriniz. Birkaç gün sonra getiri
rim. 

Hüseyin, kaff:>si aldı ızötürdü. 
Bu yeni muvaffakıvetl ile pasadan 
alacak! ihsanı düsünerek. henıen 
o akı::ıım km:u kafesten cık:ırd\. Bir 
çuvaldızla iki ızözünü deldi Bica
re hayvan mini mini 17n11a!:ilf' cel
ladının elini ısınvor. kücücilk vü. 
cuctünün biitün kuvvwtile sebebini 
anhyamadıi!ı bu iskenc .. rlen k~ır
tulmrya ca lısıvordu. Hüseyin biil
bülü eetirdi. Birare h.wvanın ar. 
tık ııündüzü yokt•J, bütün hav:ıtı 
ebedi bir ııece oldur-u icin. miite
madiven ötüvordu. Fakat hu ötüş 
yüz vıllık aihı,.ların tenrl!>rind0 ta. 
blata karsı ulvi b:r hit:ıhe değildi, 
sanki maruz kAldığı belanın mersi
yesfnf okuyordu. 

Hüsevin. artık hunu is pninni. 

Yugoslavya Saltanat . 
Naibi Zagrebe Gitti 
Belgrad, 14 (A.A.) - Naip Prer.s 

Pol ile Prenses Olga, resmi bir zıya
rette bulunmak üzere dün akşam 
Zagrebe hareket etmişlerdir. Zag. 
rebde bir müddet kalacaklardır. 

Prens ile Prensese Başvekil Svetko 
viç refakat etmekte idi. 

Yeni Japon Kabinesi 
Tokio, 14 (A.A.) - Eski Hariciye 

nazırlarından Arita, yeni Yanai ka. 
binesinde hariciye nazırlığını kabul 

etmiştir. 
Arita. 1936 danberi Hirota ve son. 

ra da Hiranuma kablMlerinde takip 1 
ettiği Çin siyaseti ile ıstihar etmişti. 
Amiral Yosh!da, yeni kabinede bah
riye nazırlığını muhafaza edecektir. 

Rosenberg Gözden Düşmüş 
Londra. 14 (A. A.) - Havas ajan

sı bildiriyor: 
ııOb~erverıı gazetes:nın rususi mu

habirine göre, nnsvonal sosyalizmin 
resmi mürebbisi Alfreo Rosenberg. 
Hitlerin, Sovyetler Blrli~i hak'.<ında 
ki siyasetine muhalefctindcrı dolayı 
gözden düşmüştür. \ 

Kros Birinciliği İçin 1 
İstanbul atletizm aianlığı tarafm

dan tertip edilen Balkan kros birin- 1 

cili~ne ha7.ırlık müsabakası dün ı 
3500 ve 7000 metrelik mesafeler ü
zerinde Şişli sırtlannda yapıldı. ~500 
metrelik mesafede Kı:ılespordnn Vlfı.. 
dimir 1 inci. Süren 2 nr:t Büyükada. 
dan Halit 3 üncü olnu. Takım itibari. 
le de Kale birinci, Be~lktaş ikinci ol
du. 

7000 metTel;k mesı:ıf,,cle de Be8k
taştan Artan birinci. Galatasaraydan 
Osman ikinci olrlu. Tııknn itibarile 
Doğuspor birinciliği kazandL 

• 
Beyoğlu Halkevi tarafından tertip 

edilen voleybol müsnb11kaları dün 
Bayo~lu Halkcvl salonunda yapıldı/ 
ve Mühendis • Yıldırımı. Mecidiye. 
köy • Sen Miseli, Sa.ltarya da Sen 1 
Benua'yr mağlup etti. 

T. 1$ BA~KASI 
1940 Küçük Cari Hesaplar: 

iKRAMiYE PLANI 
Keı:deler. t Şubat. 1 Mayıs. 1 Ajhısfos, 1 tkincitc§I'ln 

tarihlerinde ~·apılaraktır. 

Kumbaralı ve kumb~rasız hesaplannda en az elli lirası bulunanfar 
kuraya dahil edileceklerdir. 

m,• 1940 iKRAMiYELER! ·~, 
1 Adet 2000 liralık = 2000. - Lıra 

3 1000 ,, = 3000.- ,, 
" 6 .. 500 n = 3000.- ,, 

12 ,, 250 ,, = 3000.- ,, 
40 H 100 ,, = 4000.- ,, 
75 ,. 50 ,, = 3750.- ,, 

210 
" 

25 ,, c:: 5250.- ,, 
. dığı iskete. saka, ispinoz. florya 

Rıbi, ı;ıeçim kuslannı kendi yapb
l!ı catı kafeslerle pazarlarda satar. 
nn . Saravın arattığı geveze papa. 
Ranı bir tönbekici acemde bulmuş 
\re o zamanki kuşcu bası Hurşit 
bey vasıtasi 1 takdim etml . pa
l>aitan 1(. ni mi . Huseyin de al
dı~ı ihsanlarla Yenicamlde bir 
dukkan acmıs. Ondan sonra artık 
irili, ufaklı kafeslerini sırtlıyarak 
ı>azar Dazar dolaşmaktan kurtul
~us. Papa~an meselesi, Hüseyine 
~~Yük bir reklam oldu. O zamıın • 
.ısta.nbulda meraklılar çoktu. Ki
ini Hint horozu besl<"r, kimi Mısır 
\'e Sakız koçlarına merak eder. ki. 
:tni rahvan at sever, kimi de Pal 
RÜVerclnine merak ederdi. 

bülbül meraklısıydı, fakat 
o bülbülü yalısınrn koruya bakan 
penceresinden dinlemez. kafeste 
beı::lemeyi severdi. Kuı:;cu Hüseyin 
paşaya en J?Üzel öten bülbüller ~c
tirir. sesleri acılsın diye Avrupa. 
dan yemler ısmerlanır. fakat tabL
etın genls dekoruna ihtivac-lan o
lan hayvanlar, kafeslerde nazlı ö.. 
terler, vevahut her şeye küserek, 
hic ötmezlerdi. Pasa. bunu bülbü
lün iyi olmadı,i?ına hükmeder. ve 
Hüseyine yenis1ni ısmarlardı. Tah. 
taminaredeki bülbülün şöhretini o 
da iı;itmişti. Hüseyine haber gön.. 
dereli: 

Meraklılara sattık! biilbüllerin 
ı!Özl .. rini kör cdivor. ih•le satıvor
du. Bn canavar. kac bira"e hrıvva. 
nin eözlerini ovmustnr? CdlatlıP'a 
bac:ladrktan sonrn, Hüsevinirı işi 
birdenbire bozuldu. Kanıı'"'\·a ka. 
f~c:lPrine Vllan arız ol~u. Bir sabah 
bütün VPti!mıis nsır'1'1P. kanarvala
nnın kafeslC>rde öHılerini tooladı. 
En cins tavuklan. horo7.lan kole
rava tut1•l11rak. birkat! aün kinde 
öldüler. İc:leri fena 11ittikce C?ÖZÜ
nü hırs biirüyor. herkese ve her. 
şeye karsı bir düc:maulık heslivor
du. Bir ~n Y.af P.sini dei:!'ist~rdij?i 
bir sakavı. s;nirli oanıı~klsrfl~ sı
karak ezdi. Elini 1Slrdığını bahane 
ederek. kıvnıt-tli bir Pn1'ni!anın 
bovnunu konardı Kinı~eylP- konuş. 
muvor, hı-rkes ile kovııa edivorıiu. 

,_. ' 1 Tür ·iye iş Bank na para yatırmakla \•alnız para biriktimı!§ 
T A N '•m••C't•'•m•a•z • a•vn•i-za•m•a•n•d•a•ta•li•1n•i•z•t •d•e•d•e•n•l"•m-ıs•o•lu•r•su•n•u•z.••• ~ 

~ 

. Bu meraklılar arasında kuş bes. 
fYenlerin Hüseyinden başka arzu-
~rı.nı tntmin edecek kimse yok 
ıubıydi. Onda. kıvırcık tüylü en 
RÜzet İrlanda kanaryalnnndan tu-
tunda da, yıllanmış isketeler, 
6alakalar, sandıklanmış florya.. 

ra kadar neler bulunmaz-
dı. O devirde kimsenin Avrupa
{a ı.?itmesine musaade edilmezken, 

usçu Hüseyin. her sene Marsil. 
:Yaya J?ider, sıcak memleketlerden 
J:(~len kafesler dolusu Hint serçeJe
l'i, BenJtaller, türlil türlü renkte 
~tular satın alır, İstanbula getirir. 

Ak
. Böylelikle yavaş yavas evvela 
sarayda kira ile oturdu~ evi, 

&o~ra da dükkanını satın aldı: R~ 
;nı taraflannda bir bağ edindi, u. 
ı:k bir yazlık ev uydurdu, büyük 

Vuklukla.r, kuşluklar yaptırdı, 
0~1unu paralı gece mektPplerine 
:Y~rleştird.i velhasıl kuşbaz Hüse. 
l'in, kuşçu Hüseyin efendi oldu. 

İstanbul.da bülbül merı>k, da 
~~rdır. Turkiyenin blilbülleri hiç 
ır tnemlckctin bülbülüne benzc

ınez. Sairlere bitmez. tükenmez 
::rrnaye olan bu kuş. İstaııbul de
la0rund:l büsbutun dejtisir. Mese. 

Boı?azicinde. har;\J" bir yalınrn 
},r~~a~~~~a yükselen korulukta öten 
~ bulun baska şah.rlyeti, başka 
~8~eti vardır. O J?Ür. J!\imrah, 

J:>uruzsüz seste öyle bir hakimiyet 
"ardır ki, sanki tabiatı bile sustu. 
~r ve durdurur: her şeyi yalnız 
13endini dlnlemeğe mecbur eder. 
bu cesur kuşun bir 'ıu;usiyeti de, 

1 er sene yuvasını yaDtığı yere f!e-
erek, bütün konserlerini orada 

Vermesidir. 
b .. Bllndan dolayı İstanbulun bül 
d'!-11

1 
rneraklılan, semt semt bülbül 

b!!l eıneğe ır;derler. İstanbul bül. 
Ulleri verdikleri konserlerin pro. 

rrarnlarına dikkatle riayet eder
~r: Evvela ufak numaralar baş

r. kısa süren şakırtılar, rlem cek
:eler işitilir. birdenbire bütün bu 

nor namzetlerinin arasmdan ı;(e. 
b~nin sük netini yırtan billıirin 
1

1r hses yükselir. Acemiler. cırak. 
ar emen si.ıkut ederek. üstadın 

derslerini dinlerler Hocaları artık 
cosmu_ştur. Takdir edild•"ini anlı· 
Yan b.ır .~rtist tzibi. sanatı! ~utla~ 
:nın butun inceliı?ile saatlerce tabi. 
ata hitap eder. Bütün serveti, bir 
kuru daldan, bütün lüksü yaprak. 

- Bizim yalı komşusu Rakım 
bey anlattı... Eyüpte bir bülbül 
varmış. 

Hüseyin kendisine bir istifade 
kapısı açan bu teklife karsı: 

- Paşmn, dedi. 1stedi/tiniz bül
büJ olsun. Benim takdim etiklcrim 
hoşunuza J{İtmedi mi? 

- Fena dej!il. Fakat dem cck. 
mlyorlar. Rakım bey saymış: E
yüpteki yirmi beşi buluyormuş ... 

- Emredersiniz. onu da ~etiri.. 
rim. Biraz masraflı olursa da .•. 

- Masrafın chemmiveti yok ... 
Bu bülbülü mutlaka isterim. 

Hüseyin ertesi ,ı?ilnü Eyübe. Tah 
taminaredeki mahalle kahves1nc 
~itti. Bir kahve ısmarladı. Biraz 
dereden teoeden konuştuktan son
ra kahveciye: 

- Hacı. dedi. Bülbül ne Blem. 
de? Kahveci: 

- O bülbül değil. AUahın bana 
bir lütfu. Onun bereket!yle yü
züm SlÜldü: kahvem şenlendi. İn. 
şallah ~elecek yaza oğlanı sünnet 
ettireceiıim. 

- Gücüne ııitmesin. ben o bül· 
bithi tutacai?ım. 

Kahveci Hacı sarardı: 
- Bülbüle kimse dokunamaz: 

O buranın ~edlkllsidlr. 
- Neden? Malın de~l va. Alla. 

hın kusu. Kim acıkııöz çıkarsa. o 
alır. Mezarlıkta öten kuso sahinHk 
olur mu? Yoksa mE>wrlık bülbül
lerinin mütevellisi mi oldun? 

- Ben mütevelli filin bilmem 
Bulbülc kimse dokunamaz. Hem 
bir daha benim kahveme uğrama. 
Sana kahve ois;rmem. 

Hüsevin j!ittikten sonra H3ct, 
müşterilere vakavı anlattı. Mahal. 
leli kıyameti konardı. Hatttı Tah. 
taminarenln delikanlılan ellerinde 
sopalarla sabaha kadar kah.,rede 
kalarak mezarlı~ı beklediler. Ara. 
sı biraz geçti. Hadise unutuldu. 
Hüseyin. nihayet camiin kayyu. 
munu kandırdı. Beş tane san lira 
vaadetti. Kavyum, bir sabah er
ken. citlenbilte tırmanarak. bülbü.. 
lün daima konduf?u kum dala ök
sevi yerlestirdi. Herkesin camide 
bulundul?u bir ıamnnda da idı'nse. 
ye ı?örünmroen tt-krar n~aca çıka. 
rak. ökseli kanatlarile kerdini bu 
yımrsık maddeden kurtarmak ıcin 
çırpınan kusu vakaladı. cebine 
kovdu ve Hüsevinıo ~etirdl. 

Bülbül meraklı\ıırı o aksam ve 
daha ba~ka akşamlar. kahvede bo
şuna beklediler. 1clcrlnden biri: 
. - Hayvan va v<?kltsiz karın aft. 
nsına Rirdi. Yahut dut :vedi. dedi. 

Yavas yavas kahveve bir tenha. 
lık cöktü. Kahkaha ve boru çicek. 
leri sulanmaktan soldular. Hacı
nın çenesini bıçak açmıyordu •• a:..r. 

Ramideki evi ynndı. Yan dı?li. 
ren ve kPndini Ya!'111ına atmak is· 
tiven Hüsevinl ı!iiç zaptettiler. 
Yanı:?ın sandık odasındnn çıkmış, 
Hüsevinin btınknot o!arak çekme
cesinde sakladığı bütün parası 
mahvolmuştu Aksa~aydaki evini 
rehine kovarak. bir ıs ynpmak s. 
tedi: zarar etti. l>cırrunu ödeve. 
medi. evi sııtıl~ı Nihnvet yav:ış 
yavaş her ğün biraz daha cökerek. 
biraz daha eörcr0 k. herkes tara
fından metnik bir halde bir lokma 
ekmde muhtac kaldı B.,ı; dükka· 
nın oeykesine M,. nn teki sererek. 
orada uvuvord:.ı. J3ir J{ece l!Ö:deri. 
ne bir vanma fınz olrlu: sanki .ıöz
beb,.klerinden fışkıran alevler ~ii
zünü yakıyor e-miydı. El yordnmi
le ceşmeye koştu .•. 

Sabaha karşı muballe bekcisi. 
Hüseyini cesme basında bay,grn 
bularak. kar.ııkola JZÖtürdüğü z;l. 
man. kim~P Hüs~yjnin ~C.•'1! yerin
deki patlak kar.1ı çukurlarıı ba
kamadı. S1mcH sok;ı.k sokak sürü
nerek dileniyor. Btıno ettiği kötü
lüğe eöre ceza. demek Dek hafif o
lur. Zira. bu bülhıll celladının et
tiği cinayet kadar ceza l(.Örmesı 18.. 
zım Jlelseydi. r,özlcrinin yeniden 
tabii haline J?e]mesi ve birkac vüz 
de!a tekrar patlaması icap ederd;. 

r;;-NI NEŞRIY AT : 

Matbaası 
Kitap. gazete. mecmua "" 

her türlü tabı, cilt ve kli~ 

•fleri yapılır • 

f AN Matbaan · lıtanbuJ 

Telefon: 2431() 

! 11111 TAN GaTe+,.sl un~ 
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§ 2 1 • • 250 = 
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100 =-= 4 ' ' ' s_ '~ sayfalarda • 60 § 
AÇIKGÖZ - Bu l.s1m •,1t$nda, haftalık, E \on Sayfa ı 40 = 

halkçı ve mizahi bir gazete neşrine ba$· ı = o·kk • e 
ıanıımıştır. :: ı at • . e 
GÖRÜŞLER - Adana Halkevl tarafın• : 1 

dan çıkarılan bu aylık ıtültür dergisinin § l _ ı santim: stB'lf'tenln tnce 
23 üncil sayı~ı intişar etmtııtir. 3 yazısıle 2 satırdır. 

: ! - tıanıann fıyatı staı:t>tenttı 
Toplantılar, clalJetler: 5 tek sutunu uzerıne tıesap = 

- ı: Kitap Sergisi 
Beyoğlu Halkevinln tertıp eylcdll!I Q

t{lneil Tilrk kitap sergisi buglin açılar.ak

br. Sergi 31 kAnunusanlye kadar halkın 
z.lyaretine açık bulundurulacaktır. 

i lanmıştır ı: 
:ı • _ Kalın var.lar da ra'letedf = 
3 tapladı(!ı vere gore santım E 
; iP -ilriiliir : 
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Dr. HAFIZ CEMAL Kurban bayramı, Qç mllll cemlyetl.n 
gayelerine yardun için en uygun fırsat
lardan biridir. Pazardan maada saat f14.30 dan 111 e 

......,___........ • .....-~ Salı., CUmartes1 12 :re kadar fıkarQ'a. Dl· 
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TURl<iYE CUMHURİYETİ 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100.000,000 TürlC Lirası 
Şube ve Ajanı adedi: 265 

z;,..ı ve ticari her nevi banka muamele1en 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

zt at Pı.nlca!nncfa kumbaralı ve fhhars1z tasarruf hc!!aptannifa f''lt 
ra . ld 

u 5U 1irası bulunanlara senede 4 def'9 çekile'"ek kur'a ile 4Jagıda 
plina göre ikramiye dağıtılacaktır. 

Adet 

• 
ı.non Liralık 4.ooo 

501) 

250 
• 
• 

ı.nıı& 

ı.11110 

Lira 

• 
• 

' ' ' • 
40 • 100 • 4 .0llO • 

100 • -1 • 5.11110 • 
ı2o • 40 • vrno • 
ıGo • ıu • s.200 ,, 

utKKAT· Ueımplanndııki paralar btr sene klnde 50 liradan aşağı 
düşınıyenlere tkramıye çıktı(!ı t&kdırde ~ 20 fazlaı::ıvıe verılecPJctır. 
Kuralar senede 4 dera. ı EylUl, 1 8mncıkanun1 1 Mar& ve 1 Uazuon 

tacihJcrinde çclJlecektU. 
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GRiP. ROMATiZMA 
NEVRALJi 

-

ve butun a!;IUi.l.&.u..u.ı...L 

derhal keser. 

Lüzumunda günde 

3 Kase Ahnahilir# 

. ~ '- ..... ' \ . .. .. . . 

- Sen d• benİm 9Jbl rao. Bu newl vazllelerl 
ı.ı raoınalr ıcın rut1GSAAM «RİPJON 
ampull•rı.n~n bembeıaz v• parlalr ısıtın• 

lllllracın var. 

TURK TiCARET BANKASI A. S. 
KURULUŞ TARiHi: 1919 

Tamamen Yatırılmış Sermayesi: T. L. 2. 2 O O. O O O 

!Merkezi: ANKARA 
(,,,,. oe roeOfO Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır. Her nevi Banka muameleleri. 

;.. w 4i1dcıJJc Her ayın birinde faizleri ödenen kuponlu vadeli mevduat. 
7 

BDUflL-A ili fl ff [f f ft L f fi 
eSTANBUL 

ANKARA - eZM 
fi ' · . - . ! • . .t -R, 

~ ........................... lllİlil ........... ,. 1 

Abturka ve alaf rang 
MtikemmPI 

Yemek, Ya~ ı 
fastalar kitabı 

lstan ul Levazım Amirliğinden : 
Eyüp Drfterdonuda 1 numaralı Dikim evinin corap atlllv~lrfnde makineler 

lc;ln th1~r P(fılen bina d~htllnde 1.att cor&p mnkfnelerfle çahsm.ık lsteyerılerl11 

Defterdnrda 1 numnrqlı Dlkımevi \fnc!Or ıcı~ne- mOnıcaatıan ClOR94 ı 

r • j~sürenlere: KATRAN HAKKI. EKRE~ 

1. Hakkı Ka~ran Pastill@ri de vard1r 
-.. 

,. 1940 senesine 

DYO ALMANAGf 
M Raaıp Ululi - ô~hen Sa!Uı Nur 
Her R:ıdvosu olnnın hllmeııl eltf'ln 
kıvm('t)I brıhlc:l,.rt ıımell bllıtllert 

bütün dOnya lstıısvonlarının tulO 
e ~ 'Ilı 

Yazan FAHRfV:F 'F.niı\1 
Her eve lazım olan bu kitao 

bine vakın vemek tatlı oasta
lar· oisinnesini kolay surette ta. 

~ ve YENi ROMATİZMA, LUl\IBAGO, SİY ATİK rif eder. Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden: 
40 lira maaşlı muamelAt şefliği ve 3~ Ura ma!\Şlı kütüphane memurlufu mün- • 

haldir. MuamelAt şe!liğl için mali ve hukuki mevzuata ve kütüphane memurluğu 
için bir ecnebi lisanına Aşina olm'ak ve her iki vazife için de en az lise mezunu 
bulunmak llızımdır. 

hnber ve hftdlsE'lerl Muhtevi olarak 
cıkmıştır. Aynca •e .. ımıı muf11ssıı1 

bir RADYO J ... UGATl tle 11\mba C'et· 
vcllerl ve dOnva nat ferldnnnı ;tC'S• 

terlr mOk,.mmeJ olr hartta fl:jve e
dilmiştir. ]1)39 nfi~hası pek kısa t'ıfr 

ıamanda t."ımamen s-ıtıldı~ırıdıın te
darikinde istical l'rlllmesi tııvsiye o-

OMUZ, ARKA, BEL, DİZ, KALÇA ve soğuk · algınlıkla- Flatı: 100 s:ı1::1!:rı: 125 
kur"' 

nndan ileri gelen şiddetli ağıılan teskin ve izale eder. f ~mıhnl Tnk1lan Kitahf'vi 
'-........................................ , ..................... .. lunur. Fiatı llO Kuru!'itur. 

KANAAT l<l ... ARFVI isteklilerin 19.1-940 tarihine kadar vesi kalannı birer dilekçeye bağlıyarak mü-

, ............................... ,! 
Devlet Denizyolları işletmesi 

Umum Müdürlüğü ll&nları. 
ı 

15 İkincikAnundan 22 ikincikinuna kadar muhtelif 1 

hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün \'e 
saatleri ve kalkacakJan rıhtımlar. 

llCanderıh hattına 

Bart111 hattına 

lzmlt laattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karablga hattına 

ı,..,... "•tt•n• 

Ayvalık tı•ttı na 

lftlllr ıOr•t "•ttına 
~ı ... ın tı•ttına 

NOT: 

Sah ı~ de (Ankara), Perşembe. 12 de (Aksu) ve 1 
Pazar 16 da (Gllneysu). Galata nhbmındnn. 

Sah 18 de (Ülgen), Cumartcgf 18 de (Antalya). 
Slrkeci nhtımından. 

Salı, Pet$eınbe ve Pazar 9.30 da (ü(?ur). Tophane 
rıhtımından. 

Paıartest Salı ve Pazar 9 tın -.!e f'":J"Qmb11. Per
ıembe \'(' Cuma 1~ de (Marakaz). Cumartesi ayrıca 
13.30 d.-ı (Sus). Galata nhUmından. 

Pazartesi, Çarıamba ve Cuma 8.15 de (Sus). Gn
lata nhtımından. Aynca Çal'Şamba 20 de (Antal
ya), Cumartesi 20 de ('Olaen), Tophane nhbmın-
da n. ' 
Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Toptıane nhbmın· 
dan. 
Pazar O da (Bartın). Tophane nhtımından. 

Çarşamba 15 de (Mersin), Cumartesi ili de (S38det). 
Slrkt'd nhtımından. 

Pnzar 11 de (Kades). Galata nh+,mtndıın. 
Salı 10 da (Etrllsk). Cuma 10 da (Canakkııle). Si!'· 
kecl nhtımından. (396) 

\'•PUf cefer1erf htık1nndıı her tQrlO malllmat apflda telefon numaralan ~
zıh Acentelerimizden öğrenilebilir. 

Gılab Bat AcentellOI Galata nhtımı. Limanlar Umum 
Mndnrıoıo bin~ altında f23S2 

Galata Şube Acentell01 Galata nhtımı Mıntaka Liman 
reislılf binası ıltında 40133 

Blrkeel 8ube Acentell~I Sirkeci Volcu salonu 22740 , ......................................... ~ 
İstanbul Ziraat Müdürlüğünden : 

Asgari yüzde 98 ııafiyeUI ve muntazam sağlam fıçılarn mevzu olarak on ton g~z 

taeı pazarlıkla satın alınacağından lstekll lerln 26 - 1 - 940 cuma g{lııil s:ıat 14 de 
Viliyet binasında mil~ekkll ı.l.raat mQbayaa komlsyonuna gelmeleri. (ı.t7) 

racaaUarı. (39'.l) 

TÜRKiYE 
Şeker Fabr: ıaları Anonim Şirketi 

1stanbul Bürosundan : 
Zonguldnkts veya açık ağızlardan . Derinceye Maden kömürü nak

lcttirileceğinden vapur sahiplerinin şeraiti öğrenmek üzere nihayet 17 

Sonkanun 1940 Ça~şamba gününe kadar Bahçckapıda Taş Handaki 
büromuza müra!'aatlan. 

111 
l ....................................... ~ 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonundan : 
Talebe için (125) palto yaptırılacaktır. BeherlnJn muhammen bedeli (32) ve 

ilk temlnnb (300) liradır. Eksıltmesi 191/ l/940 saat (14.45) te mektepte yapılaca-
ğı llAn olunur. 00349) 

_Kadıköy Vaklflar Direktörlüğü llcinları 

1 - Kandilli Sürp Arakelos Ermeni k lllsesl ve mektebi ve mezarlıJı vakfı. 

4 - Burgazadası Ayayorgi manastın vakfL 

5 - BOyükada Ayayorgl manastırı vakfı. ... 
8,7 - BOyükada erkek ve Heybellada kız Rum yeUmhanelerl vak.ti. 
11 - Kuzguncuk Sürp Lusavorlç Erme nl killaesi vakfı. 

12 - Kartal Sürp Nişan Ermenl kilisesi ve mektebi ve mezarlığı vakti 
14 - Kınalıada Panalya Rum kilisesi ve mezarlığı vakfı. 

15 - Beykoz Surp Nigağos Ermeni ki U,.;esl ve mektebi ve mezarlığı vakfı. 
16 - Haydarpaşa - Kadıköy ve havalisi Musevi Slnagonu ve mektebi ve me-

zarlığı vakfı. 

24 - Beykoz Ayaparaııkevf Rum kfllsesl ve mezarlığı vakfı. 
25 - Paşa bahçe Ayakoııtantln Rum ki lisesi ve ayazması ve mezarlığı vakb.. 
28 - Heybellada Rum ruhban mektebi vakfı. 

28 - Heybel!ada Panaiya namı diğer C nm manastın vakfı. 

29 - Burgazaduı Hirlstos manastın vakfı. 
30 - Kınalıada Hiristos manastın vakfı. 
31 - Heybellada Ayatiryada namı diğer Tepe mnnastın vaım. 
32 - BOyOkada Hirlstos manastırı vakfı. 
83 - Bilyükada Ayanlkola manastırı v aktı. 

HeyeUerce idare olunan vakıflardan semUeri ve lslmlerl yukarıda yazıtı vakıf

lara 2762 - No.lı vıikıtlar kanunu ile nizam ruuneslne ve olbaptaki talimatname hü

kümlerine tevfikan tek mQtevelli tayin edileceğinden isteklilerin 31-1-940 tarihine 

kadar KadıkOy vakıfiar müdürlüğüne alel Qsul ınüracaaUan ilAn olunur. (384) 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonundan : 
Talebe için (310) takım elbise yaptı rılııcaktır Beherinin muhammen bede 

(32) ve ilk teminatı C744) ııradır. Eksıltmesl 17/1/!140 sant (14,30) ia Mektep-
te yapılacağı ilAn olunur. (\0850) 

lstanbul ~elediyesi ilanları 
lık T•hmln 

temlnmt bedeli 

3153,'75 4850,00 Pasif korunma tedbirleri Broştlr tab'ı. 
88,54 1180,50 İstanbul birinci yatı okulu için sebze. 
91,26 1216,68 Mülhakat dispanserleri için 21 kaleın ilaç ve sıhhi rno1Teme. 

. İlk teminat mlkdarlan ile tahmin bedel lerl yukarda yazılı işler ayn ayn açık 
eksiltmeye konulmuştur. İhale 25-1-940 Perşembe günO saııt 14 de daimi encQmen• 
de yapılacaktır. Şartnameler 7.abıt ve Mu amelAt müdürlO~O kaleminde görülebilir. 
Taliplerin 939 veya 940 seneleri ticaret o<la c;ı vesikaları ve ilk teminat m:ıkbuz veya 
mektupları ile ihale günQ muayyen saatta daimt encümende bulunmaları. (184) 

........ 
Nişantaşında EmlAk sokağının 210 metrelik kısmının p:ırke olnrak lnşMı kııp:ılı 

zart eksiltmesine konulmuştur. İhale 22-1-940 pazartesi gOnO ıınnt 15 ılc lstanbul 
Belediyesi daimi encümeninde yapılacaktır. Muhammen bedE'll 22257 lira ';"0 kuruş 
ve ilk teminat miktan 1669 lira 33 kuru ~tur. Şartname 56 kuruş muknbilinde 
ten i§lerl mQdürJOğOnden alınablllr. Tali plerln ihaleden 8 gün evvel len işleri 
mildürlilğüne müracaatla alacnklan fenn• ehliyet vesikaları ve ilk tem!nııt mak• 
buz veya mektuplan ile 2490 numaralı kanuna gllre hazırlıvııc klan knnalı uırna
nnı ihale günü saat 14 de kadar İstanbul Belediyesi Daimi Encurnenlnc verrrıe-
leri. (45) 

Ziraat Vekaletinden: 
Yeni Or'"nan kanunu hükümlerine tevfikan şimdiye kadar devlet 11 tfnco;f teııls 

edilmiş olan Karabilk, Dursunbey, Eskişehir, n· zce, Daday, Glre~un, Çoruh Pos 
(Adana), Seben (Bolu) revlrJerlnce istihsal olunan ve piyasa kerestesı imaline 
elveriı;U ebadda bulunan tomruklar, depo lıırdan istif edilmiş olarak arttırma fle 
sablmaktadır. 

Her revirin lstihsalAtile mah::ılll ihtiyaç ve saire çıkt ktan ı:o ra kalnt'al ve art
tırma ile satılacak olan tomrukları işlem ek üzere icap ve lhUyaca göre t>lrk ç 
fabrika inşasına izin verilecektir. Buralarda fabrika inşa etmek ıırzus~nda bulu
nanların milracatları auıml (lç ay ıı;olnde te lklk ve intaç edllccel?I ıdbi icahed<'n Mlk
tarclan fazla :fabrika inşasına müsaade verllmlyecek ve bu mUddetten ,C'lnrakl r.ıQ
racaaUer kabul olunmıyacaktır. Bu itibarla alAkadarların bir an evvel Zırnııt Vc-
kAJeUne müraçaat eylemeleri ilin olunur. (117 ' 3 111) ) 

Sahibi ve Neşriyat Müdüru Halil Lütfü IJOIUHINCU (,"7\'t•·c·ılık ve 
Neşriyat T 1... Ş f;a!ııldı~ )"er: T A N ı\1nthqn.;ı 

Asipirol Necati Yerli Aspirin Değildir. Esası hariçten getirilmiş. tablet şek· B h k 
llne konmuş ve Avrupa mamulatınuı a '1!_ e a p 1 

fevkindedir. ~ Salih ecati 


