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~ KURU$ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Yazan : tktı!llat Doktora G A S S O N' 
Diyor ki: ••Az masrafla ıy1 lş vapmak. para kazan. 

rnak ıstı,yorsanız. ''İDEAL BÜRO .. vu okuyunuz ... 
Satış ven : TAN • lstanbuJ · 

!"t,.t1 "n K" 

~ulgar Ta epleri de etkik Edilece 
Romanyanın Balkan.Konseyi . Tsinl~ar ,a 

00 o o Markovıt h ın 

V aziyetAlacağıZanned · iyor_ Gayretlerimiz, Sulh ün Mu haf azasına, · 
Ve UMUM 1 Balkan Menfaatlerinin 
Korunmasına Müteallik Olacaktır 

Balkan Sulhünü Bozan 
Her Hareket Azimkiı 
Bir Mukabele Görecel" 
Romanya Dobricacun Muhafazası 1\.1ukabiMJnde 
Besarcbya için Sovye·Her:a Ankış~cal<mrş ! 

.(Hususi tv1uhabirimiz Aka Gündüz Bildiriyor) 
llelgrat, 30 Telefonla 

Balkan Antantı Daimi Konseyi, cuma günü burada toplana· 
caktır. Konseye dair, muhtelif mahafilden edindiğim siyasi in
tıbalan şahsi bir mütalaa ilave etmeden bildirivorum,;..._• ----,~ 

.t\..onseyde sıyasi va lkı::ı::satl.l outun meseleler, büyük devle·~ı---~~ 
lerle bugünkü şerait altındaki vaziyetler bahis mevzuu olacağı 
gibi, sarahat kesbetmiş bir hakikat telakki olunuyor ki, kom
şumuz ve dostumuz Bulgaristan da bilhassa hususi bir ehemmi· 
-----------·- yetle bahse mevzu olacaktır. 

B a 1k t'l.ı1llft n o r .-a \ ~umen mahafili, ~ulgarl~tan 
W ~ U D U dogrudan doğruya hır şey ıste. 

Harp Neredea 

Ye Nasıl 
Gelebilir? 

mediğinc göre kendileri tarafın. 
dan bu bahsin acı•masına imkan 
bulunmadığını, fal at haşkalan 
taralndan masaya konulacak o. 
lursa, her halde yumuşak bir şe. 
kilde karşılancağı kanaatini izhar 
ediyorlar. 

Romanyanın Niyeti --_____ ;;..._ __ 
Bazılarının kanaatine göre de, 

Türkiye ile Yunanistan konseyde ve 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL İtalya konsey dışında olarak müzmin 

B bir hale gelen bu meselelere va. 
alkanlara harbin nereden ve kından alaka göstermektedirler. bı. 

I . nasıl gelebileceğini izaha ça· ğer bir şayiaya göre, giıya Romanya 
lıştığım bu yazılarda, bütün ihtimal- Dobricenin muhafazasına mukabil 
leri tetkik ederken, bugi.ın uzak gri. Sovyetlerle Besarabya ve Bukovina 
rünen, fakat bence ~n büyü!{ tehlı- üzerinde bir anlaşma yapmak isti
keyi teşkil eden, bir mest!~ üzerın- yorlarmış. Bu şayianın mantıki bir 
de daha durmak istei"im: k~ymeti olmamakla beraber kayde. 

Finlanda harbi, clteşin BnlkanJara dilmesi doğru olur. Çünkü. bazı ma. 
· sirayet etmesine sebep olabilir. hafl!e göre, Dobrice ve Macar ekalli-

İlk nazarda garip görünen bu ih. yetleri meselesinde Romanya daha 

Yugos!a1' IIııriciue Nazın T"iıı:sa1· lflal'l~ovilch 

Ş. Saracoğlu ve 
Metaksas 

Hareket Ettiler 
Ankara, 30 (TAN Muhabirinden) - Hariciye Vekilimiz 

Şükrü Saracoğlu, Balkan Antantı Daimi Konseyinin Belgratta 
aktedeceği toplantıya iştirak etmek üzere bu akşamki Anadolu 
ekspresi ile İstanbula hareket etmiştir. Hariciye Vekili, istas
yonda Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, Vekiller, 
--------------- Mebuslar, Riyaseticümhur Başyave· 

1 ri, Hariciye Umumi K5.tıbı, İngiliz, 
~3 Fransız ve Sovyet Büyi.Jk Elç:ıeıi, 
~ diğer Sefirler, Hariciye Vekaleti ~r

C Husu~i Mu~cb5rimiz Aka Gürtd:iz indiriyor J 
llelgrat, 90 Telefonla 

V ugoslavyanın değerli ve basiretli Hariciye Nazın Ek
selans Tsintsar Markovitch, büyük ihtiyatkarlığı ve 

pek az söz söylemesi ile şöhret bulmuş devlet adamlarından
dır. Birçok ecnebi dostlarımın tahminleri hılafına benimle 
mülakatı bir istisna teşkil etti. Bugün bu sempatik zat tara
fından çok samimi ve dostane bir kabul gördüm. İki memle
ket münasebetlerinden, Balkan Antantından, beynelmilel 
vaziyetlerden kültür münasebetlerimize kadar bir hnyli mev
zu üzerinde bir saat konuştuk. 
Gördüğüm bu istisnai muameleye ve samfmi;\•etc k:ıT'şı ''a7.ifcmin ne 

kadar naz'k olduğunu bill~·ordum. Bu vazifeyi iyi yapmıya çalı~ac~
ğım. Bütün Avrupanın ~özlerini dikkatle çe·\.'irdik!eri bu kor.s~yin 
arifesinde h'r Balkanlı Jlaricive Nazırı ile konnc;manrn ve ondan sonra 
takip e<!ile<'ek hattı harefcetin ne ollluihrnu TAN okuvucııları pek iyi 
tahmin ederler. Bunun İ<'İn bugünlük mülakatınıı.Lln yı:ılnız ana n~kta. 
lanrıdakl sözJPrİn: kaydediyo1"1ım. 

Ekselans Markovi<'İn miilakahnrlan şu hulasayı tıkanyonnn ki, bu 
sözlerdenbir çok suallerin cevaplarını hubnak zor olınıyacaktır. 

DaUtaralarda Sulhün Muhafazası için 
Uariciye Nazırı huliı.aten dedi ki: 

"-Balkan Antanb Konseyinin önümüzdeki içtimaı ve
silesile Türkiye Cümhuriyeti Hariciye Vekili ve kıymetli 
devl~t adamı Bay Saracoğlu ve bu Konferansa iştirnk ede
cek diğer dost devletler mümessilleri ile yeniden bulu§'aca
ğ:mdan fevkalade bahtiyarım. Balkan Antantı Konseyi
nin bu içtimaında Antant azası devletler arasında mevcut 
derin dostluk ve birliğin bir kere daha tezahür edeceğin
den eminim. 

''Onfarın müşterek gayretleri Balkanlarda sulhün 
muhafazasına ve umumi Balkan menfaatlerinin korun
masına mütcal1ik olacaktır. 
"Türkiye ile münasebetlerimiz daima çok samimi idi ve 

eminim ki, bu münasebetler istikbalde de gerek iki mem
leketin, gerel{se komşu ve dost Balkan memleketlerinin 
menfaatlerine uygw:.ı olarak dostane bir ruh içinde inlu:af 
edecektir.,, 

Tekrar görUşmek vaadini atarak te~ekkürle aynldım.:' 
timal, tehlikelerin en büyüğüdür. yumuşak, şüvalresk bir hal vaziyeti 

Finlandada, Finlerın gösterdikleri almak niyetindedir. Yugoslavya ay. 
tnuvaffakıyet, müttefikleri bu kah· ni zamanda Bulgarlstanla da çok ya. 
raman millete yardıma sevketmiş- kın dost olduğu için Romanyanın bu 
tir. Milletler Cemiyetinde verilen sulhperver davranışım iyi karşılıya_ 
karardan sonra, başta İngiltere ve caktır. Balkan antatının salabetini 
Fransa ile Amerika olma.le üzere, bi- arttıracak ve Balkanları tam bir sulh 
taraf birçok memleketler Finlanda- bloku haline getirecek olan böyle bir 
Ya para, silah, mühımmat, t:ıyyar~ anlaşmaya varılması birçok maha. 
Vesaire göndererek, yardıma başla· filde hararetle arzu edi1mektedir. 

·Sovyetler 
Fin Şehrine 

Bombalar Attdar 

kanı, yerli ve yabancı matbuat mü. 
messill~ri tarafından uğurlanmıştır. ı 

Hariciye Vekilimize, daire amJr
lerinden Ferıdun Cemal Erkin ve 
Reşatla Hususi Kal~m Müdürü refa
kat etmektedir. 

liitler, Harbin ikinci 
Ve Kat'i Safhası 

Yeni Başlıyor, Dedi rı:ışlardır. Fakat Sovyctlere karşı Şurası dn muhakkak göriilil. 
Fınlandada kuvvetli bır cephe tesısi yor ki, Balkanların hltarafhğım 

Mareşal Voro~ilof 

Cepheye Gitti 
lüzumu üzerinde en ziyade duran In. ve sulh kararmı bo7.ahilecek her 
gilteredir, ve İngiliz Başvekili Parla- hangi bir sürpriz pasif olarak Alınan haberlere göre, Sovyet • 
ınentodaki nutuklarınJa daima Fin- asla kar~ılanmıyacaktır. Bilakis. Fin cephesinde dün bilhassa hava 
lere müessir surette yardım cdilcce. Ba'kanlnrın sivasi ve iktı.,adi is. faaliyeti çok şiddetli olmuş. 200 Sov· 
ğini tekrar ve tekit etmiştir. tiklaJleri bakımından aktif bir yet tayyaresi 33 Fin şehrine 800 

Bu yardım nasıl yapılacaktır? Bu müdafaa ile Jcnrsıfanaukhr. bomba atmışlardır. Fin tebliğ:nde, 
suale İngiliz Başvekili cevap ver- <Sonu Sa. 6 Sü. 4l bu arada sivil halka da mitralyözle 
tnek~en çekinmiştir. Fakat Finlanda· IJ ·-- _ _:,_·---=-~ı ateş açıldığı iddia edilmektedir. 
Y~ bırkaç tayyare, bir m "ktar mü.

1 
a.A1•j1t" Ş f• • 1 ı· Bu bombardımanların nP.ticE>sirıde 

hımmat göndermenin, Finlere kati IYil 1 gl e 1maz . 43 ölü. 53 yaralı va~dır. Maddi za-
za!eri temi kar gc'me<ligi muhak-1 rar pek çoktur. Fınler 21 Sovyet 
kaktır. ne 

1 
• 1 a· ~9·,ı:ı·fiz Sef·r·ı ı , tayyares~ni düşürmüşler ve bir Fın 

,.,.... . " . ı ı. ~ 1 ı tayyaresı kaybolmuştur. 
nHıessır vardım ~e!di uzerınde İn- · ~ . 

gilter F. 11 • •• • 

1
. ~ G •• •• •• Dı~er taraftan Fın tayyareleri de 

şalar e ve ransada .ı:ıuh mf'~.u~aKn: j~ oructu 1 Sovyetlerin Kronştad limanını bom. 
k" cereyan etmel ..... e ve 1 ır er .. ı ~ bardıman etmişlerdir. Sovyetlere gö· 
~;~1 a.y~ılmaktadır. Bir kı~mı tluş- Ankara, 30 (A.A.) - Ceisi. re, Fin tayare filosundan yedi tay· 

ıkıletmemek, cephcyı çoğalt. cümhur İsmet İnönU, bnaiin at. ı d"" .. ··ı ·· .. ına k . . . . ... yare uşuru muştur. 
A rna fikrindedir. Bunlar şırndıl:k, la yaptıklan mtitad gezintiden Sovyet Milli Müdafaa Komiseri 
l~anyaya karşı harbin teşdit edıl- sonra fneiliz sefaretine •ıinya. Mareşal Vorosilof maiyeti erkanile 

l~esın~ taraftardırlar; Almanya mağ. rak biiyük elçi Sir Hughe Mont- ı birlikte dün Fin cephesine varmış ve 
up edılm d"k k 1 • d v t 1 e ı çe, uvvet erın agı ı - gommery tchbull • Huges. ; doğruca Kareli ve Ladoga cepheleri.. 
ınarnası r· ··d-t ·-· k te . uzumunu mu d..Laa el.l.Lle • et görfismiişler 1 ni teftişe gitmiştir. 

d.i.rlcr. rmuslardır. 1 Fin harbine ait di~er tafsilat üçü.n.-
(Son~ Sa: C; Sil: 3) ( cü sayfamızdadır. 

Majino hattını ziyaret etmek üze. 
re, Fransa hükumeti tarafxndnn da
vet edilen gazeteciler de ayni trenle 
hareket etmişlerdir. 

JJ1 elaksas da lıareket etti 
Atina, 30 (A.A.) - Balkan antantı 

konseyi toıılantısına iştirak edecek 
'llan Başvekil ve Hariciye Nazın B 
Metaksas'ın riyasetindeki Elen heye. 
ti bu akşam vapurla Selaniğe hareket 1 
etmiştir. Heyet Selanikten de trenle 
Belgrada ~idecektir. 

Müttefikler Harbin Bu Safhasında · Akdlarını 

Daglarına Almak Zorur:.d:ı Kalacaklard~r 

B. Metaksas rivasetindeki Elen he. 
veti. orta elçi M~las. orta elçi Papa. 
riakis. Haricive müdürlerinden An· 
drulis ve Gafos ve Basvf'kilin yaveri 
A.lbay Nobelis'den mürekkeptir. 

Almanyanın 

IÇYÜZÜ 
Harp baslndıktan ~onra A iman. 

yaya giderek tetkikler yapan bita. 
raf bir miisahidin bug(inkü Al. 
manyaYJ ırnlatan i1k y•••u .._..,. 
ikinci sayfamızdadır. 

Londra, 30 (Hususi) - Her 
Hitler bugün hiç umulmadığı 
halde Alman milletine hitaben 
bir nutuk söylemiş ve bu nutuk 
radvolarla neşredilmiştir. 

Hitlerin bu nutkunda ilk temas et· 
tiği nokta, müttefiklerm Versay mu. 
ahedesıni canlandırmak istedikleri 
meselesidir. 

Hitler, daha sonra fngUtere ile 
Fransanın sırf kendi işlerine l'?eldiği 
için Çekoslovakyanın, Polonyanm is
tiklal ve hürriyetinden bahsettikleri 
noktasında ısrar etmiştir. 

Halbuki müttefiklerin bu memle. 
kctlcrdcn hiç birinin mukaddcraüyle 

alakadar olmadıkları, fakat Alman
yayı ezmek istedikleri için bütün 
bunlan ileri sürdüklerini söylemiş, 
bugün harbin ilk saflıası nihnvet bul. 
muş olduğunu ve şimdi ikinci safha. 
sırun başlamak üzere bulunduğunu, 
bu ikinci safhada müttefiklerin akıl
larını başlarına almak zorunda kala~ 
~~khmnı söyJemiştir. 

''!Jlaksat Almanyayı ezm~ktir,, 
Alınan devlet reisi, İngiltere impa

ratorluğunun büyük sıkınt1 ve ıstı. 
rap içinde bulunduğunu soyledikten 
sonra bu bahse şu sözlerle nihayet 
vermiştir: 

"lngiltereııin bütün hedefi Alman. 
(Sonu Sa: 1, Sil: U 



r \. ______________________ ...;;..... __________ __, 
Almanyanın_ İçyuzü l 

Hudutta YolCulWn Soğuklar 
Eşyaları "X,, Şuaından yeni Baştan 

Tif Üs V akalarının ihbarı Türk .. !talya 

Geçirilip Yoklanıyor Şiddetlendi 
için Talimat Verildi 

Vali, Yakaların Korkulacak Kadar 

icap Eden Tedbirlerin Alındığını 

Olmadığını, 

Söylüyor Beni Çırılçıplak Soydular, iç Çamaşırlanma 
Varıncaya Kadar Her Şeyimi Arc:dJlar: 

'(Bitaraf bir müşahit yazıyor) 

Şiddetli soğuklar yeniden başlamış 
bulunuyor. Dün öğleden sonra Boğa· 
nn yukan kısmında bu senenin en 
kuvvetli kar tipisi başlamış, bilhassa 
saat 16 ile 18 arasında Boğazın bu 
ktSim gözgözü görmez bir hal almış. 
tır. Bir kaç metre ilerlerini secemi. 
ven kaptanlar vapurları bir müddet 
durdurmıya mecbur kalmış, bazıları 
da en yakın iskelelere bağlamışlar. 
dır. Bu suretle münakalat kısmen 
sekteye uğramıştır. Hiç bir kaza ol. 
mamıştır. Büyük vapurlar Karade. 
nizde devam eden fırtına yüzünden 
dün de Boğazdan dışan çıkamamış-
lardır. Kar tipisinin devamı halinde 
volda bulunan kücük merakibin akı
betinden endişe edilmektedir. 

Son gfinlerde şehirde tifü~ vakalannın ~oğalması iizcrine gerek vlla. 
yet sıhhiye miidüriyeti. gerek Ue1eıli ye sıhhat miidiiriyeti esaslı tedbir
ler almışlardır. İlk tedhir olmak iizcre en fa7.la kalabalık bulunan Emi. 
nönü kazasında icap eden tedbirler alınmıstır. Bu arada hu kazayn me
mur edilen iki doktor mnrifetile kaza dnhilindeki hiitiin kahvcfor, be
kl\r odaları kontrol edilmiş ve <:on bir ay zarfında 30 hin r.arr.a e-:ya teb. 
hirhancye gönderilerek dezenfekte edilmiştir. Evvelden tahmin edildi. 
ğt vechile vakalann diğer senelere naT.&ran daha fazla müşahede edil
mesi, bu miicndclcnin Fatih, Beyoğlu ve Bcsiktas ka7.alnrına da teşmil 
edilmesi 7aruretini doğurmuştur. Bu kazalarda hükumet tahiplerHe ne. 
ledi;ve doktorlanna yapılan tebligat ta mahallelerin sık sık tcftis edil. 
mesi, polis veva bekçiler tnrafından haber alınacak vakaların derhal a. 
lakadarlnra bildirilme<:i, gi7li kalmı tiffüı vesair sari hastahkhıra he. 
men müdahale edilerek iup eden tcdhir1ere başvurulma:ın hildirilmi tir. 
Bundan baska tramyay idaresine, Oa1iç işletmesine, Şirketi Hayriye 
idaresine, De\'let Denizyollarına , otobüs sirketlerine bu gibi nakil vası
talarının haftada bir defa de7.cnfckte edilmesi tebliğ edilmiştir. 

H crkesın merak ettiği bir 
nokta, Almanyanın ne 

yaptığı, halkın nasıl yaşadığı, ne 
yediği, ne içtıği, üzüntü ve sıkıntı 
çekıp çekmediği, halk arasında 
kuvvetli bir hareket bulunup bu. 
lunmadığıdır. 

Ben de bu suallere cevap bul
mak için Almanyaya 

0

gittim ve va
ziyeti tetkik ettim. Almanyada 
geçirdiğim haftalar zarfında mem
leketi şarktan garbe, şimalden 

cenuba kadar gemim. Ve dikkate 
değer bir çok manzaralar gör
düm. 

Almanyada ekmek çok pah1tlı, 
tereyağı ise külliyen gayri mevcut 
ve bu yüzden Almanyada geçirdi. 
ğim günlerde 6 libre kaybettim. 

Almanyada kah birinci, kah i. 
kinci, kah üçüncü sınıf vagonlar. 
da seyahat ettim. İmkan buldukça 
her seyahat arkadaşlarile konuş
tum. lmkan bulmadıkça sükut et
tim ve onların kendi aralannda 
ne söylediklerini dinlemeğe çahş
tım. Çeşit çeşit erkek, kadın, ban· 
ker, asker, tayyareci, şoför, ev ka
dını, esnaf ve garson ile görüş~um.. 
Bundan başka bitaraf diplomat
larla konuştum ve daima göziimü 
açık tuttum. 

Himmlerin peşime taktığı genç
lerden hoşlanıyordum. Bunlar be. 
ni her yerde takip ettiler. Dura
cağım yerde durdular, oturduğum 
zaman oturdular ve yürüdüğüm 
zaman yürüdüler. 

Arada blr taksiye atlıyarak bu 
gençleri atlattım. Taksilerın sn. 
cak üçte biri işlemekte olduğu iç\n 
bu çocuklar beni takip hus':15unda 
güçlüğe uğradılar. 

H ududa vardığım zaman be
ni hayrete düşüren bir ha

dise vuku buldu. 
Gümrük memuru eşyamı sıkı sı. 

laya muayene etti. Muayeneyi bi
tirdikten sonra, intizar müddeti
ni geçirmek için bir bira içmek 
istedim. Fakat omuzuma dokunan 
bir el beni durdurdu. Ve hücum 
kıtalarına mensup bir memur, be. 
ni yanına alarak götürdü. 

İkimiz, büyükçe bir odaya gir
dik. Ve memur bana paltomu çı· 
karmamı söyledi. Sonra kfunilen 
soyunmamı istedi. Sordum: 

- Çırılçıplak mı? 
"- Evet!" dedi. 
KAmilen soyund•Jm. Fakat bu 

da kafi gelmedi. Ayakkabılarımı, 
çoraplarımı da ç1kardım. Parmak. 
!arımın arasına baktı. Sonra ağzı
mı açtırdı. 

Onun da içine baktı. Sonra bil. 
tün elbisemi, bir perdenin arkası· 
na götürdü. Burada bir makasın if. 
lediğini işittim. Ve: 

"- Baika elbisem yok!" diye 
bağırdım. 

· Memur cevap verdi: 
"- Elbisenizi kesmiyoruz. X 

şuaile muayene ediyoruz:" 
Elbisem parçc1 parça X '11aın

dan geçti. Ve bir sırrı gizleyip giz.. 
lemediği arandı. X ~uaından ge
çirilmeyen bir yerim, haf ızamiı. 

Nihayet pasaportumu elime ver
diler, memlekete gıdebileceğimi 
ve en mühimmi, üstelik memle
ketten cıkabileccğimi bildirdiler. 

Hareketimden evvel bir Alman 
bana: "Yanına tereyağı, tütün, 
kahve alma ve yanında mektup, 
gazete bulundurma! Bu yfizdfm 
hudutta sıkıntı çekersin" dem ş
ti. 

Bu tavsiye yanlışını~. ÇünkU 
Holandalı bir kadın bunlarla dolu 
olan bir çok bavullarını, hiç bir 
sıkıntıya uğramadan geçirdi. Ben 
de götürebileceğım her şeyi gö
ti.ınnediğime pişman oldum. Çün. 
kü rast geldiğim her insan "Bıra
kabileceğin bir şey getirdin mi?"' 
diye sordu ve ben eli boş gittiğim
den müteessir oldum. 

H atta vagona girer girmez 
kompartimanımda yalnız 

oturan bir kadın, utana utana şun
lan söyledi: 

.. _ Yabancı olduiunuza ve kı· 

sa bir zaman kalacağınıza göre 
kocama verilmek uzere birşeyiniz 
var mı? Mesela bir traş sabunu, 
bir çorap, bir mendil, elhasıl müs
tağni kalabileceğiniz bir şey yok 
mu?" 

Ben de utanarak cevap verdim: 
"- Maalesef yok .. ,, 
O da kalkıp gitti ve talilni baş. 

ka yerlerde denemeğe çalıştı. 
Yabancılardan bu şekilde bir 

fCY koparmağa uğraşmak, yeni 
bir meslek teşkil ediyor .. 

Bir çok yabancılarsa, geri dön
düğüm zaman, kendilerine gıda 

maddeleri göndermem için, peşin 
para vefmeğe de hazır olduklarını 
söylediler ve bana resmi tarifenin 
on iki misline muadil bedel ver· •• meğe hazır olduklarım anlattılar. 

Almanlar, sekiz ay evvel yaptı
ğım seyahatte gördüğüm Alman. 
ların tıpkısı idiler. Yalnız daha 
ciddi idiler. Almanyanın bu kısmı 
p.rabile, kahkahasiyle meşhur ol
duğu halde kıilağıma bir tek kalı
kaha aksetmemişti. 

Hallerinden aç oldukları anla
'ılmayordu. Fazla dikkat edilif'se 
erkek ve kadınlann bir nebze ~ 
luklaştıklan ve zayıfladıkları gö.. 
rünüyor, fakat açlığın bariz bir izi 
sezilmiyordu. Yalnız bunlarla ko
nuştuğunuz zaman hep gıda mad
delerinden bahsettiklerini görü
yorsunuz .. Yolda iki erkek ve bir 
kadından müteşekkil yol arkadaş
larıma tngiltereden geldiğimi söy
lemiştim. Hep birden sordular: 

"- İngilizler açlıktan ölüyor
lar mı! Tahtelbahlrlerl.ınlz anla
n en feci vaziyete diişürmedl mi?" 

Onlara haltikati anlattığım zaman 
pek te şaşmadılar. Bununla bera
ber Almanların Hitler . rejimine 
karşı kalkınmak üzere olduklarını 
sanmayınız. Çünkü Alman propa
gandası Almanlan iki noktaya i. 
nandırmıştır: 

1 - Almanlar dişlerini sıkar ve 
fedakllrlığa katlanırlar$a galip 
geleceklerdir. 
. 2 - Fedakarlığa katlanmaz-
1.arsa 1918 ve 1919 senelerindeki 
halin yüz kere beterine uğrarlar. 

Nazi rejiminin . yalanlanndan 
kurtulmuş yeni bir Almanyanm 
vücut bulması için, Almanlann 
bu kanaatlerini sökmek liızımdır. 

Trenimiz, iki buçuk saatlik ge
cikme ile Hanuvere varmış, ve bu
rada üç saat kalmıştı. 

Memurlardan birine sorqum: 
"- Ne oldu? Tercihan gec-mele

ri lazım gelen trenler mi geçiyor?., 
"- Hayır! dedi. Lokomotif ta

mir ediliyor. Tamirat hemen biter. 
Sonra yolumuza devam ederiz." 

Sözü uzatarak: 
- Keşke otomobil ile gideydim. 

Dedim, şimdiye kadar vannı~ o. 
lurdum. 

Memur kaşlarını catarak: 
- İmkan bulamazdınız, dedi 

Çünkü otomobil yok ve ancak za
ruri seferler içi.ı) benzin veriliyor! 

ADblYEDE: 

Dün 14 Y_aıar:da Bir 
Koca Tevkif Edildi 

Avrupa ve Balkanlarda kıs her. 
ıtün biraz daha şiddetlenmektedir. 
Karların örttüğü tren ybllannı gün. 
de ibir kaç defa açmak için Yugos. 
lavya ve Bulgaristanda askerlerden 
istü.ade edilmektedir. Dünkü kon. 
vansiyonelle şehrimize gelen yolcu
lar kurt sürülerini tren yollan civa • 
rında gördüklerini 9Öylemişlerdir. 
Gelen haberkre göre Rusyada soğuk 
sıf ınn altında 45 dereceye kadar ln. 
miş, .bir çok yerlerde umumi hayat 
durmuştur. 

• Lonclra, 30 (A.A.) = tngilterede 
havalar fena gitmeğe devam etmek
tedir. Halit, büyük bir zaruret kar
şısında kalmadıkça, sey3hat etme
meğe davet edilmektedir. İskoçya
dan hareket eden bir tren 28 ı:aat 
teahhurla Londraya gelmiştir. Diğer 
bir tren de kırlarda kara saplanarak 
kalını" evi şimendifer hattı üzerin· 
de bulunan bir köylü, bir dana kesip 
kızartarak, yolculann açlığını gider
miştir. Başka bir tren de, 100 kadar 
çocuk soğuktan pek muztarip bir ha
le geldiği için, birçok müşkülattan 
sonra hadise mahalline gelmeğe mu
vaffak olan bir yardım treni, bunla
n alıp, en yakın şehre kadar götür
müş ve çocuklar hashn<.?ye yatırıl
mıştır. 

Bu sabah birçok şehtrlerde trenle. 
rin ve otobüslerin g~i~cme>i yüziin
den işçiler fabrikalara gtdememış
lerdir. 

Tırhan Bugün Geliyor 
Alanya civannda karaya oturan 

Tırhan vapuru dün Geliboluya mu. 
vasalat etmiştir. Kazazede gemi hl! 
sabah erkenden Alemdar tahlisiye 
gemisinin refakatinde limanımıza 

gelecek, doğru Halice sokulacaktır. 

Tamirdeki Vapurlar Çıkıyor 
Limanımızda vapura şiddetle ihti

yaç olduğundan tamirde bulunan va. 
purların tamirlerinin ikmali alaka
darlara bildirilmiştir. Tamiri biten 
Kemal vapuru bugün çalışmıya baş.. 
lıyacaktır. 

Felôketzedelere 
Y apllan Yardımlar 
Kızılay İstanbul merkezi dört gün 

önce Tan vapurile Giresun ve Ordu 
için mevcut yiyecek ve giyecek eş.. 
yası ile 500 çadır bezi sevketmiştir. 
Romanya ve Bulgaristandan gelen 
20 vagon kereste de sevkedilmiştir. 
16 vagon kereste de hemen yola çı. 
karılacaktır. Bulgaristandan gelen 
1:500 çuval un ve bir vagon Balkan 
peyniri dün felaket mıntakasına gön. 
derilmiştir. Mısırdan, Fransadan ve 
Almanyadan gelen yeni eşya ve ilaç. 
lar da gümrük muamelesi ikmal edi
lir edilmez Kızılay hastanesi ve yar. 
dım ekipleri emrine tevdi edilecek-

Valinin Beyanatı 
Vali ve Belediye Reisi Lfılfi Kırdar diln akşam kcndfsile knntt"lan 'Mr 

mubarririmi7.e şehrin sıhhi vn7.İYeti h nkkında su beyanatta hulunmu tur: 
"- Şehirde tifü~ vakalarına te<:n düf edildi~ri doğrudur. Fakat hu va. 

kalar övle zannedildiği gibi <:ok dt'ğil dir. Hemen her sene İstanbul gibi 
kalabalık şehirlerde böyle valmlara ra t1anır. Belki bu seneki vııkıılar 
adet itibarile bira:r. fazladır. EsasPn İstanhulun bu ııeneki kalahalık va
:r.iyetl evvelden gözönünde tutularak icap eden tedbirler de ahnmıııtı. 
Yoksa tifüsün felakch:cdelcr1c geldi iti doğru değildir. Bu \.'akalar fizeri. 
ne nakil vasıtalannın dezenfekte edilmesi, han. otel, kahve gibi halkın 
sık sık temas ettiği mfies~ec;eforde irap eden tephiratın ynptlması, nla. 
kadar arkadaşlara bildirilmiştir. Jliğcr taraftan halkın ıııhhatlnin vika • 
yesj için acmağa tcşebhfis ettiğimi7. halk hamamlanna ait haıırlıklar da 
ikmal edildiğinden bunlan 15 şubata kadar faaliyete sevkedece~iz. Kav. 
makamlann tesblt ed~ekleri halk h n hnmamtnrda para<Jız vıkann~"k
tır. Fakir olmıvan halk da annk 1 O knrn<J kadRT ciizi bir ü~ret mukn. 
bilinde yıkanahilcccktir. Hamamlar c;imdilik Ka<ı1mpa,ada ve Balatta 
açılacaktır. İlerde l\1ahmutpaşa hamamı da bu hamamlara ilave edile
cektir ... 

ÜN 1VERS1TEDE : 

Maar.if Vokilinin 

Dünkü Tetkikleri 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel dün 

sabahtan akşama kadar Üniversite 
işleriyle meşgul olmuştur. 

Vekil sabah saat 10 da Üniversite. 
ye gelerek Rektör Cemil Bilseli al. 
mış ve onunla beraber Haseki hasta. 
nesine gitmiştir. Hastanede tedavi ve 
jinekoloji pavyonlarını gezmi"I, bu 
kısımlann profesörleri olan Akil 
Muhtar ve Tevfik Remzi ile, ayrıca 
doçent ve asistanlarla görüşmtiş, ih. 
tiyaçlarını dinlemiştir. Bütiin bu tet
kikat dört buçuk saat sürmüş ve Ve
kil hastaneden saat 13,30 da ayrıla
bilmiştir. 

Hasan Ali Yücel, öğleden sonra 
saat 14,30 da Edebiyat Fakültesine 
gelerek, İslam Ansiklopedisini hazır. 
lıyan komite ile edebiyat lı'.'ıgatini 

hazırlamakta olan komisyonun içti. 
malarına riyaset etmiştir. 

Toplantılarda Rektör Cemil Bil. 
sel, Edebiyat Fakiiltesi dekanı Ha
mit, Edebiyat Fakiiltesinin büti'in 
Türk profesörleri ve aHikadar doçent 
Ier hazır bulunmu"lardır. Maarif Ve
kiline ansiklopedinin hazırlanması 
işleri etrafında izahat verilmiştir. Bu 
izahata göre, ansiklopedinin birine 
cildi ikmal edilmiştir. Öniimüzdekj 
ay icinde tabına başlanacaktır. 

Edebiyat lCıgatini hazırlıvan ko 
misyonun reisi profrsör Şerefettin 
de, Vekile izahat vcnnic;tir. 

Lftgat tamamlanmak üzeredir. Ya
kında tabına başlanacaktır. 

Bu ictimalarda liselerdeki ıstılah 
işi ile Üniversiteye gelen talebenin 
bugün kullanılmakta olan ilmi keli. 
meleri hiç anlıya.mamaları meselesi 
de görüşülmüştür. Liselerle Ün:ver. 
site arasında ahenk tesisi isinin de 
nn nHına ıılındıl!ı anln<:rlmaktndır. 

BELEDiYEDE: 

Kok Kömürüne> Dün 

Yeni Narh Konuldu 
Türlt vapurlarının müttefikler ta. 

rafından kiralanması üzerine son 
günl~rdc Zonguldaktan kömür geti. 
recek vapur kalmamıştır. Bu yüzden 
kömürler, motörler ve mavnalarla 
celbedilmektedir. Halbuki bu vasıta. 
larla kömür nakli, eski navlun fi. 
yatlarına 125 kuruş, sigorta bedel
lerine de 51 kuruş bir zammı icap et
mektedir. Bu yüzden kömür fiyatla. 
nnın yeniden tesbit edilmesine za. 
ruret hasıl olmuştur. Verilen karara 
göre bugünden itibaren şehrimize 
getirilecek sömikok 22 lıra 80 kuru. 
sa satılacnktır. 
Şehir Meclisi Yann Toplanıyor 
Şehir 'Meclisi yarın saat 14,5 ta 

Vali ve Belediye Reisi Lütfi Kırda. 
rın riyasetinde içtimalarına başlıya
caktır. Belediye bütçesine ait hazır
lıklar henüz bitmediği için Meclis 
bu devre değil, ancak Nisan içtima 
devresinde bütçeyi tetkik edecektir 

Şoförlerin Müracaatı 
Şoförler Cemiyeti dün belediyeye 

müracaat ederek şoförlerden alın. 
makta olan plaka resminin indiril
mesini ve şoför olmak için asgari 
millet mektebi B kursu şehadetna
mesi ibrazı hakkındaki mecburıyetlıı 
kaldırılmasını istemişlerdir. 

Kuyumcular Beract Ettiler 
Noksan ayarlı bilezikleri fazla A. 

yarlı göstererek sattığı iddiasile mah. 
kemeye verildiğini evvelce yazdığı. 
mız Kamil Tatari ve Mehmedin Is. 
tanbul asliye dördüncü ceıa mahke. 
mestnde yapılan duruşmaları netı. 
celenmiş ve beraetlerine karar veril. 
miştir. Musadere olunan mallar da 
kendilerine iade edilecektir. 

Evlenmek maksadile 11 yaşında 
Hanife isminde bir kızı kaçıran ve 
daha nikah muamelesine tevessül et. 
meden kan koca vaziyetine giren 14 
yaşında Mehmet dün asliye h.:kimL 
nin kararile tevkif edilmiştir. 

tir. 

Yeni Bir Teklif 
Gümrük komisyoncularından Meh. 

met Cetalettin Bakançocuklan, Gi.ım- ı 
rük ve İnhisarlar Vekaletine verdiği 1 

bir istida ile zelzele felaketzedeleri 
için gümrüklerde Kızı1ay pulu istih. 
lak edilmesini istemiştir. 

8 - Ortamektep mezunları 

subay olablllrler mi? 
C - Olamaı.lar. 

* 

yedek 

8 - Lisede ayni sınıfta iki eene ka· 

S - Ackerf ortameoktebe girmek Is 
tedlk, trahomlu olduAumuz için alma 
dılar. ne y•palım? 

C - Trahom kabili tedavidir, mahal· 
1t trahom mücadele heyetine miiracnıı• 

eder, hastalığınızı tedavi ettirir, ıılravc• 
devrinin gec;tiğlne dair bir rapor Rldtk· 
tan sonra milracaaUnW tekrar edersi· 
nlz. 

Eser l\lüstehcen Değilmiş 
Müddeiumumi1.i.k İkdam gazete

sinde neşredilen bir tefrikayı müs. 
tehcen görmüş ve bu sebeple gazete 
sahibi Ali Naci Karacanla tefrika 
muharriri Kemalettin Şükrüyü mah. 
kemeye vermişti. 

Müddeiumumi Orhan Tığrak, eh. 
livukuf Agih Sırn Levendin rapo.. 
nına istinaden romanın müstehcen 
olmadığını söylemiı ve ıuçlulann be
raetini istemiştir. Mahkeme beraet 
karan vermiflir. 

Bu zat, gümrüklere ibraz edilecek 
manifastolara beşer. ithalat ve ihra- ı 
cat tahakkuk varakalanna birer li
ralık Kızılay pulu yapıştırılmasını 

gümrük makbuzlannn da yirmi be. 
şer kuruşluk Kızılay puluna tabi tu
tulmasını istemektedir. Kanunen re~ 
si?Miz çı.kanlan bütün eşyanın be
yannamelerinin de beşer lirahk Kızı. 
lay pulu taşıması muvafık olacağını 
ileri sürmektedir. 

İstida sahibi bu usulün beş sene 
müddetle tatbik edilme.sini istemek. 
tedir • 

lan bir hlebe llee bitirme lmtlh•nına gl· 
reblllr ml7 

C - Hususı liselerden birisinde tah
siline devam eder ve Maarif Vek~l~tlnln 
ı;östcreceği bir lisede imUhana l:lıebi

Ur. 

JI. 
8 - Gazino ve b•rlarda llH talebe· 

lerlnln oturm•l•rı yasak mıdırT 
C - Yuak de~ldlr. Fakat buralııra 

dı>vamlı surette gitmek talebenin çalıı
mnsına mAni olur, bunun lc;ln bir tale
benin bara, ra:ı:inoya gitmesi doiru de
~lldlr. HatUI ayıp tellkkl edilir. 

8 - 8ugO"kD raylçle bir dolar, bir 
sterllng ve bir leva k•c; kuru,turT 

C - Blr dolar 131, bir !'terlinı 524 
klllUI ve bir leva 80 paradır. 

* DiKKAT: 

Sarih adreal ve oku"ıklı ltt1Hyt th· 
dv• etmlye" au•ll•r cevapeız bırekılır 

Ticare~ 

Müz 
ltalyada Türk ticaret heyeti ile 

başlamış olan görüşmeler bitmek Ü
zeredir. !ki heyet arasında ticari mü
badelelerin arttırılması !için görüŞ
birliği bulunduğu anlaŞllmaktadır. 
Heyetimizin şubatın ilk haftası için. 
de anlaşmayı imza edeceği bildir.il. 
mektedir. 

Almanlarla muvakkat ve mahdut 
mallara inhisar edecek olan ticaret 
anlaşmasının imzasını müteakip Al
manların alacaklan malların İstan
bul, Va:~a, Köstence, Burgaz liman. 
lanndan sürat katarlarile Almanya. 
ya gönderileceği anlaplmaktadır. 

Sü.I'.at katarlarile gönderilecek mal
lann navlunlannın miktarı hakkın. 
da alakadarlar tarafından tetkikat 
yapılmıştır. 

Almanya ile yaplmakta olan anlaf. 
manın 7,5 milyondan 22 buçuk mil. ı 

yona çıkanlması için tefebbüsler ya., 
pılacağı ve gönderilmesi istenile~ 
mallann Türkiyede stoklan bulunan ı 
ve harp malzemesi tellkki edil~"'l.i. 
yecek maddeler olacağı söylenmeL 
tedir. 

* İhracat için piyasamızdan her çe.. 
şit mal istenilmektedir. Diin iki yüz 
bin liralık mal satılmıştır. Bu malla. 
nn ekserisi İngiltere, Fransa. Malt~ 
Macaristan ve Çekoslovakyaya gon.. 
derilmiştir. 

Macaristan balık almak ıçın tl'. 
şebbüslerde bulunmuştur. Yağlı tıı_ 
hum.lara talep artmıştır. Keten tlı
humu 15 kuruşa yükselmiştir. 

Muhtelif zahirelerin fiyatlarında 
cinslerine göre düşüklük olmaktadır. 
Pirinçlerin her cinsi üzerinde l<i ' 'l 
başına 3 - 4 kuruş, arpalnrın kilosun
da bir kuru tenezzül <>lmuştur. Dıı-
şüklük. ni.,~-···· ..... rcu.· .. -- o··--
mesı.ıl<Ien ileri gelmiştir. 

Pamuk fiyatları 
Pamuk müstahsillerinin ellerlnde 

bulunan külliyetli miktarda P.'1JlU· 
ğun kıymetlerini muhafaza ettirmek 
ve piyasada nazım rolü yapmak için 
Adana Esnaf ve Ziraat Bankalan A
danadan kü1liyetli miktarda pamu~c 
mübnyaa etmektedirler. Bu sebeple 
54 _ 55 kuruşa kadar düşmüş olan A. 
kala ve Klevland pamukları altmış 
kuruşa yükselmiştir. 

JJJ akaracı hakkındaki tahkikat 
Fazla miktarda makarayı depola

nnda gizleyen Musevi hakkındaki 
tahkikat evrakı mıntaka ticaret mü. 
dürlüğüne verilmiştir. Tüccar eski 
hükümlere göre cezalandırılacaktır. 
Yeni kanunun talimatnameleri he
nüz gelmediği ve hükumetçe lüzum 
görülecek maddelerinin tatb~kı bu 
kanunun hükümlerinden bulunduju 
için kanunun tatbikatına başlanma 
tarihi ayrıca ilan edilecektir. 

Romanyadan petrol alacalu 
Şehrimizde yeni kurulan petrol 

limited şirketinin Romanyaya gitmif 
olan müdürü Sedat Kantoğlu şehri
mize dönmüştür. Şirket müdürü, RQ.. 

'llanyadan alınacak petrol, benzin L 
çin Rumen şirketlerile temaslarda 
bulunarak memleketimize ithal!t 
yapmak için mukavele yapmıştır. 
Romanvadan ithalatın eskisi gibi de. 
vam edeceği ve petrol ile benzinde 
bir buhran ihtimali bulunmadığı 
bildirilmektedir. 

Dün gelen eşya 
Fransız bandıralı Teofil Gotye va. 

purile dün balık yağı, telefon ileUı 
yaprak tütün, pansuman eşyası. yün. 
lü ve pamuklu mensucat, cam gel
miştir. 

Tramvaydan Düştü 
Şişlide Büyükdere caddesi 35 n0-

ma rada oturan 20 yaşmda Meliha 
Mecidiyekövü tramvayından düşe. 

1 rek başından ağır surette yaralan. 
mıştır. 

T A K v 1 M 

31 Sonkanun 1940 
ÇARŞAMBA 

1 tnd ay Gün: 31 Jtuım: 85 
Arabi: 1358 Rumi: 1355 
Zilhicce: 21 tkincik.Anun: lR 
Güneş: 7.12 - Oğle: 12.27 
İkindi: 15.07 - Akşam: 17.25 
Yatsı : 18.56 - İmsAk: 5Jl 



~GüNI@ 
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.ffiEK 
razan: Ömer Rıza DOGRUL 

B alkan davası kati bir safhaya 
girmek üzeredir. Jlalkanlar, 

Ya siyasi rüşdünü isbat edecek, yahut 
bu siyasi rlişdün kendMnden uzak 
olduğunu gösterecektir. Biz Balkan
lann sirasi rüşde ermiş bir varlık 
olduğuna inanrlıi;ımız için Balkan. 
lann bu defaki siyasi tcşebbiisiinde 
tniilıim bir neticeye varacağına ina
nıyoruz. Balknnlılar nrasınıJaki ihti. 
lfıf!ar mnlfım ise de bu ihtit;i(lar ya. 
ruıa bırakılacak mahiyettewr. 

200 Sovyet Tayyaresi 33 Fin 
B:r Ge:ıc:~ 
Müşahede5i 

Yazan: B. FELEK 

B ır ırnç &:{in oluyor, yüksek 
tahsil eençlerindcn olduğu

nu yazan bir okuyucumdan. bir kıs.. 
nıını aşnğıya dercctti~iın bir mck· 
tup aldım. Mck1 ubnıı ıfndcsi dıiz
gün \ ' C iddiası haklıdır. ~ehrine 800 Bomba Attı 

0 
l\leşhur bir sÖ7rlür. Ilal tehlikede 

fi.en istiklıal dü~üniilmez. 
Bugünkü Balkanların va7.İycti de 

lıu sözii tasdik eder. Bn!kanlarda hal 
tehlikededir. Yani Balkanları kökün. 
dt?n rahatsız edecek ve Balkanların 
istikbalini sarsacak hadiseler karşı. 
s1ndayız. 

Bu vuiyct karsısında filiin devle. 
tin Dobriceyi istirdat etmek, iihürü. 
nün Trımsilvanynyı geri almak endi. 
Ş"'sile harl'ket etmesi, en~ı:ık bütün 
lıalk:rn'nrın istikbalini ve ht1klallni 
klılikcye koyar. 

e 
Balkan!ar, siyast rfi<:dünü göster

in.emiş milletler dc:i;itdir. Bilakis bu 
aiitunlarda daima gösterdiğin.iz vcc. 
hile dünyanın hiç nmmadığ'ı bir za
ınanda en büyük riişdü gödermiş ve 
en ileri zihniyetle hareket r.tmlş mil. 
letlerdlr. Bu yUzden Balkanlarda, 
Yine büti.in dUnyayı hayrete dfü~üre. 
cck yeni bir kımıldanmaya şahit ol
:nıak istiyoruz. 

• 
Yakın zamana kadar biilün Avnı. 

pa şu, hu meseleyi hullcttik diye ö. 
\rl1nürdü. Bugiin bu övünmeye im. 
kan kalmadı. Fakat halletmek met'. 
buriyetinde kaldığı. meseleler varılır. 
Ve bunların en hirinrisi Balkan hiir. 
riyeti ve istiklalidir. B ü t ü n 
İhtimallere rağmen Balkanlu ken. 
dilerine gelmez ve yeni bir birlik ile 
ortalığa varlıklarını tanıtmadnrsa o 
~anıan va7.iyet bam"-a~ka olacaktır. 
Fakat heniiz umı• :..li.U• ıııt-bep ola
~aı..- .,u ·--.ı._,_, .lol..har. Ne Yugo<ılav. 
Yanın endiseleri, ne de Romanyamn 
l>ctrolleri Balkıın birliğine mani bir 
tnalıiyettcıfü·. Bilakis l!iitün bunlar. 
hünveyi takvive ederek amille-rdir . 
\" e biz de bütiin bnnJnrın birliği 
takviye etmesini bekliyoruz ve is. 
tiyor1ız. 

G. Wevg nd 
Ankaradan Suriyeya 

Avde' Eti! 
Ankara, 30 (A.A.) - Fransız Ya

kın Şark orduları Kuman.danı Orge. 
ncraı Wigand'ın Erzuruma gittiğine 

dair bir ecncıbi ajanı tarafından neş
rolunan haberin tamamen uydurma 
olduğunu beyana Anadolu Ajansı 
lllezundur. 

Orgeneral Wigand, dün aksamki 
'l'oros Ekspresile Suriyeye hareket 
etmiştir. 

Halk ta Mitralyöz 
Ateşine T ululdu 

~Aareşal Voroşilof ve 

Fin Cephesini Teftiş 

Maiyeti, Sovyet 

Etmeğe Ba~1adılar 

Londra, 30 (Hususi) - Finlanda~ Kareli ve Ladoga cephelerine git· 
daki harekata dair alınan son haber- miştir. 

lere göre, Fin tayyareleri :r<~nştat "Times,, in mütalaalan 
lirn~:ıı o~duğu anlaşılan bır llma_nı Sovyetlerin Finlandada uğrad1k-
bug':1n bır daha bombardıman e_tm~_ş.. lan muvaffakıyetsizlikler hakkında 
l~rclir. Fakat, So:'Yet tayyarelerı dun tefsirleıde bulunan "·Tirnei,, ga"ete-
Fınlandayı, harbın başlamasındanbe- ·1 • k • h · 1 s tı · . . . . 

1 

s nın as erı mu arrır , ovye erın 
rı en felaketlı şekılde bombardıman · d' k d t k "b 200 000 "1 ·· · 1 . A 0 şım ıye a ar a rı en . o u 
etmış erdır. Bu harekata 20 tayyare 1 d'k' · · b'ld' F' 
·şt· ak tm' 33 800 b b ve yara ı ver ı <erını 1 ıren m-
ı ır e 1ş ve yere om a ddi · 
tm •- 43 akt 1 53 h landalıların bu i asın•n hakıkatten a ışı..<r. m u ve mecru ~ 

varclır. Maddi zararlar da bir hayli uza~ olmad.ıgını yazmaktadır. Esa.. 
mühimdir. Bununla beraber 21 Sov. sen ıyi malu.mat almakta olan Sov
yet bombardıman tayyaresinin dü. yetler, ~onkanun başlangıcında Sov· 
şürüldüğü ve bir Fin tayyaresi kay. yet zay1atının o zaman cephede_ bu. 
bedild'1ği haber verilmektedir. lunan 20 fırka mevcudunun takrıben 

Sovyet hava kuvvetleri oıev'de yüzde 30 unu teşkil ettiğini, yani 
vesair şehirlerde sivil halkı mitral- 120.000 ~işiyi buld~ğu-~~ 'Je!.an et
yöz ateşine tutmuşlardır. mekteydıler. Zanedıldı_~ı~e gorP., ge

Esasen dünkü hava bombardıma. çen taarruzdan sonra ıhtıyatta hıra. 
nından en çok mütessir olan şehir de kılan 17 fırkanın mühim bir kıı;mı, 
burasıdır. cepheye sevkedilmiştir. Bu suretle 

Viborg hastanesi Sovyet t:ıyyare- zay'at miktarı olarak göste:ilen 
!erinden atılan bombalarla tamam1- 200.000 rakamının makul oldugunu 
le harap olmuştur. kabul etmek lazım geıir. 
Diğer taraftan son Sovyet tebliği Yine ayni muharririn yazdığına 

muhtelif noktalarda yedi düşz:r:ıan göre Ladoga gölünün şirnaHndP. Fin. 
tayyaresinin düşürüldüğünü hildir. 1="dahlavın kazandıkları büyük mu
... ~,..,,,,,,.L, vrufıı.k1yetlcr neticesinde SovyetJerin 

Son Fin tebliği de Fin tayyarele.. bu kış Manncrheim hattını Şimalden 
rinin cepheye doğru ilerliyen düş- çevirmek planlarını tatbike muvaf. 
man kollarını ve düşman vesaitini fak olamıyacaklan :;anılmaktadır. 
bombaladığını, Kareli berzahında Sovyet kıtalarının askeri s2 vkü1-
müteaddit sahil bataryalarının da ceyş hareketlerinde, muvaffakıyet
düşman tayyarelerin! sükfıta icbar sizlikler'nden aldıkları ders sebebile, 
eylcd.ğini bildirmektedir. 

bazı terakki kaydettikleri müşahede 
/(ara harbi olunmaktadır. Fakat, Sovyet kıtala. 

Karada Ladoganın Şimali Şarki- rının ağır hareketleri Finlanda kıta
sinde Sovyet taarruzu yine hafifle- larının cevvaliyeti ve sürati karşı
miştir. Vaziyet müda!anın lehindedir sında bir kere daha akamete maruz 
Sovyetler bugün de zayiata uğramış. bırakılmıştır. 

lar ve iki tank kaybetmişlerdir. llannerlıeim' in sözleri 
Finler bugün de Sovyetlerin ge. 

ri hatlarına taarruz etnıi§lerdir. 

V oroşilof ceplıede 
Moskovadan bildirildiğine göre, 

Harbiye Komiseri Voroşilof, refaka. 
tinde GL Şapaşnikof ve Meklis bu. 
lunduğu halde Terioki'ye gelmiştir. 
Voroşilof, yoluna devamla buradan 

Mareşal Mannerheim, 2.000 mbi.. 
tini taltif ederek son haftalar zar. 
fında arkadaşlannın kazandığı mu
vaffakiyeti tebrik etmiştir. 

Finlandanın Londra sefiri, bugün 
Londrada söylediği bir nutukta de
miştir ki: 
"- Bütün bu taarruzlar Staliniz-

min garp medeniyetini imha i~ln 
yaptığı taarruzlardır. Stalinizmln 
diyorum. çünkü, Stalinizm bolşevik
liğin idealini dahi temsil etmiyor." 

l svcrte tertibat 
Stokholmdan gelen haberlere gö. 

re. İsveç ordusu başkumandanı Gene. 
ral Thornell, askeri makamata t:ibi 
olmak üzere bfr gönüllü miidı:ıfaa 
teşkilatı yapı'ması için ihzari tedbir. 
ler alınmasını, hükumetten talep et. 
mistir. 

Bu teşkilatın hedefi, bilhassa tay. 
yarelere ve bozgunculuk için para. 
şütle memleket dahiline inebilecek 
düşman1 ara karşı müdafaada bulun. 
mak n1al'ı:ıkhr. 

Gönüllü / sparıyol zabiti 
Vaktile Madridin hava miidafaaSl

nı idare etmiş olan ve yüksek bir 
İspanyol zabiti olan Albay Beres Fin. 
landada gönüllü olarak çBlıc:mak ü.. 
zere Ht'l~inkiye gitmek için bugün 
Stokho'mdan geçmiştir. 

İspanyol sosyalist partisine men
sup olan albay Social • demokraten 
gazetesine şu beyanatta bulunmuş.. 
tur. 

Sovyetler, vaktile Almanlan it. 
ham ettikleri ayni fena hareketleri 
yapmışıardır. FinJandanın üzerine 
saldırmakla Sovyetler, vaktile şam_ 
piyonluğunu yaptıkları bütün pren. 
siplere ihanet etmişlerdir. Sovyetlerin taarruz isHkametleı:i 

Reisicümhurumuzun 8 Londra gazetelerinden birine göre, lran~ son çok kısadlJ'. Ve bunlar ancak takribi isabetler yapan 
-'-k tt ntı~Jar yaparJar. 

T """ • fi günlerde bir çok Alman ajamnı me11uc: e en çı. azı ye T e!gra arı Bu top, Clcves civarına yerleştirilecek olursa Belçika 
karmıya mecbur olmwıtur. Bunlann biri Görin- ile Holandanın en belli başlı şehirlerini bombarrlmıan 

Ankara, 30 TAN Muhabirin- gin sağ kolu sayılan Ude-t'in adamı idi. Ve bu a- edebilir. Fakat Almanlar bu topla Londrayı bonıhnrdı. 
den) - Dost ve müttefik Yunan kra- J 
hnı.n amcasının vefatı münasebetile dam bir kaç ay önce rana gitmiştL Bu adamın man edebileceklerine inanıyorlar. lıgifü:ler ise bu to-
"" t bı'l1ıas•a hava sahalan bulmak için casusluk İ!l. pun ancak Walcheren'i bomhnrdıman edc!Jilcccğine .neisicüınhur nönü ile Elenler Kralı '' o 7 

aı-asında samimi taziye telgrafları leriyle meşgul olduğu anlaşılıyor. kanidirler. 
teati edilmiştir. • ı Almanlar, Westphalia'nın fener yerine kadar bir de. 

Diğer taraftan İsviçre Federc;l * ımryoıu uzatarak Londradan 250 kilometre mesafeye 
!rı.üşaviri Mottanın ölümü dolayısile C) Driik~wftlen Daily Telegnıph gın:ete!{ine bildirlldi~ine yaklaşacaklarina ve o zaman maksatlanna nail ola. 
de Reisicümhur ile İsviçre cü.mhur göre Alman18J', geçen Umumi Harpte kullandıktan <'aklarına kanidirler. 
?-eisi ve Hariciye vekilimizle İsviçre Ilertha adlJ büyük toptan daha büyük bir top icat et. nu top Baltık sahillerinde tecrübe edilrnJştir. f'akaf 
ltariciye Vekili arasında da taziye ki ld" ı B b'" ük t 250 k'l t ... _,·kerlı'k hakınundan bu topun hiçbir kıymeti v. oktur. telgrafları teati olunmuştur. nıe e rrıeşgu ur er. u uy op ı ome re me- .. _ 

safcdeki yeri bombardıman edebilecektir. Bu topu icat yalnız propa~anda silahı olarak Lüyük bir kıymeti 
--o-- etmekten maksat, Londrayı bombardıman etmektir. / · haizdi:r. 

lngiltero Amerikaya l>aily Tetegraph'ın muhabiri diyor ki: * 
" Bu top 2so milimetreliktir ve attığı mennner 300 tno O Arnavutluğun ltalga askeri kuvvetleri tarafın. 
• 1 eni Sipar!n!er Verdi dan geçen 7 Nisan tarihinde işgalinden sonra ~ ağıl'lıiındndır. 

•. Burlank, "I'aliforn·ııı,, 30 (A.A.)- 1 • d Avrupa ve Balkan memlekeileı·ine iltica etmiş ~ "" Gcçrn BUyük Harpte yapı an tecTiibe1er neticesin e 
Lockmees Aircraft Corporation,, olan mulıtelif mülteci g.,·upları Pariste bir içti· 

ku bu l<'P ient edilmiştir. Geçen harpte 210 milimetrelik 
rnpanyası, İngiliz hükumetinin, ma aktederek Arnavutluk istikldli içi11 mücadc-

~e-ni tnodelde 200 bombardmına tav. bir top yapdmış ve bu top 118 kilometrelik mesafeden 
~ares1• ve 18 milyon dolarlık y::-...ıe·k · · b k b~- i 1 ~ F k le etmek üzere bir teşkilat vücude getirmişler-~ Parısı ombardıman edece u vaz yet a m.ışu. a at 
aksarn için yeni bir sipariş vermiş dir. Fransız hükumet merkezi bu teşküatı tanı-! o zaman çok mühim bir hadise sayılan bu icat mütehas. 0 duğunu bildirmiştir. TJUf ııe serbest bir surette f aaUyette bulunması-'T sıslan pek de hayrete düşürmemişti. 

.ı: eni sipariş edilen bu bom bardı- na miisaade etmiştir. Ayni zamanda teşkilat ta-
:;n tayYareleri, evvelce satın alın- Ru d.-ta Alman miitehassıslan işi daha ileri götrı.rmrq rafından Pariste bir Arnavutça gazet~nin neş-
l ş olan Hudson tipmdeki ~-a~7a:.e- vo daha büyük olan bu topu icat etmişlerdir. Fakat bu 
erden daha seri ve daha buyüktur. top üzerinde yapılan tetkikler, Bitlerin iktidar mevlr.L ri hususunda vaki talep dalıi Fransız lıükume-

---o.-- in~ gelmesinden evvel de yapıhyordu. Onun iktidar tince tasmip edilmiftir. 
Romanın Bir Tekzıöi mevkiine gelmesi üzerine be bu tetkikler Derletilmiı * 

Ro?lla, 30 (A.A.) - Kont Ciano. ve harbin ba§lamasile de derhal tecrübelere ~rişil. Almanyanın UypziRde açılacak sergic;f b~bma Bal. :un Romadaki Japon Sefirin~ komin-j miştir. kanlarda dolaşan Hichte, Belgratta sergideki madeni, 
t e~n_ aleyhinde yeni bir pakt akdini Du yeni top 85 deretelik 'blT zaviyeden 20'7 • 213 klln. mimari ve inşaat kısımlarının kaldırıldığmı anlatmış. 
e lıf ettiği.ne dair verilen haberler, trr. Sebep: lntidat madde krthiitdı-r. 
!~~yettar bir membadan ıek.Up e- '---~m:e~f~re~l~ik:.!m:!:e:!n!!z;!!O~i .!h:!a~iz:!:d~ir~ . ..!F~ak~a~t .!b~u~gı!;ib=.i .!t~op~I:,:a~nn~ö:m~rn:!:':....-~-------_;:.:;.;..;.;~.;.;;~.;.;.~~;;;;;.;._,;,;.;;..;._.;;;... _________ _. 
~ektedir. 

lfole birlikte okuyalım: 
"Sayın muharrir; 
Yüksek tahsil genclyım. Profe

sörümün tavsiye ettiği bir kitabı oku 
mak icin bir kutüphuneye gitmi~tim. 
Aram~ için listey1 elime aldım. D~f 
terin ilk sayfaları arnp harflcrile ga
yet muntazam yazılmış olduğu bal· 
de sonraları Lir satır eski ve bir sa.. 
tır yeni harflerle yaz1lmış, yazılar 

biı·birine girmi;i. Gayet intizamsız. 
Fakat her iki yazı da kaligrafik. A· 
rap harflerile yazılı olan satırların 
doğru olup olınndıkbn hakkında 11ir 
şey söyliyeınem. Çünkü bu kadarır.a 
vakıf değilim. Faltat yeni yazı ile 
olanlarda yanlışsız bir satır bulınak 
mümkün değil. Kopye ettiğim şu bit 
kaç tanesini yazıyorum: 

Bir çuhanın rumaru 
D iker nusha 
Mektep kopratçiliği 
Asya dabir kuneş tuguyur 
Severden Luzana 
Bergason ilmi muhanna 
Durduçu sınıf ögreme kitabı 
Arzin merkezine scyalct 
Rcvşen Eşref 

Lundıra kofiransi mektupları,. 
Mektup sahibi bu imla hatalıırınan 

sebeplerini tahlil etml'ye çalışıyor vo 
bu derece bariz hatalann neden ir· 
tikap edildiğini araştırıyor. 

Bcn~e a;rıp denecek kadar büyfik 
olan bu hataların <:cbehi cehalettir. 
Ba~ka :şey değil. Bir çok yerlerde 
eski (Vav) herIJerini u ile tercüruo 
etmek "kef" leri de daima (k) ya 
tahvil etmek gibi yanlışlar yapıl. 

rnıstır. 

Zaten nsıl mc~eıe de bu hafR)ann 
kimin tarafından. nasıl yapıldığını 
araştırmak değildir • 

Bu mektuptan olacağımız Ws~e 
şu~ur: 

Kütilphanelerim İ7clc, genrlerlmi · 
ı.in eline vererek 1aHn harfile ba
ralnuş eser ~·ok gibidir. Bir sürii 
müşkülat· paha .ına eski harfleri ö[!. 
renmiş olup ta okuvacnğı kiıahı a· 
ra~ırn ak i<:teyenler'n eline ,·erecek 
doğru diirüst bir fihrist=miz ele bıı
lunmnmnktadır. Ccrçi 50 bin cildi 
;yeni karaktcrlPrle hastırmak bir em. 
ri azimdir. l,:ikin, hiç d ğibe bunla· 
rın fihristlerini mun•a7am şekilde 
yeni harfll'rle tarzim ett'rınck lü?:u
mu derecesinde kiilfctli bir iş değıl .. 
dir. Bari onu :rapsak ta yeni ne!>le 
böyle kepaze olmasak. 

Te:aibe Ra-men .. 
Galiçyada Alman 
Kıtaları O duğu 
İddia Ediliyor 

Cernauti, 30 (A.A.) - Havas: 
Şarki Galiçyada Alman kıtalan 

nın mevcudiyeti hakkında Sovy~tle 
ve Almanlar tarafından yapılan t€k 
ziplere karşı iyi haber :ilan mahfil 
lerde ~u noktalar ileri sürülmekte 
dir: 

1 
1 - Uniformalı A1man ıabit vı 

askerleri Gatiçyanın muhtelif nokta 
larında ve bilhassa Lwo·.v kışlaların 
da ve bu şehirdeki "Hotel Gerges, 
da görülmüştür. 

2 - Reichswehr'e mensup zabit 
len ve askerleri taşıyan trenlerıı 
Şark veya Macaristan istıkametind• 

j gittikleri Galiçyada görülmüştür. 
3 - Birkaç gün, Alman kıtalar 

nakledilirken, sivillerin bazı yollar. 
dan ve şimendifer hatlarından gc~. 
meleri menedilmiştir, 

4 - Mühim miktarda Alman kt1''· 
vetlerinin Polonyada Rusya ıle Al 
manya arasındaki hudut hattındaıı 
geçtiklerini katiyetle iddia E-tmelı 

1 

imkanı yoksa da nazilerin teknikl'i 
muallim veya diğer askeri te~ekkül. 
lere mahsus üniformalarla ':imdiye 
kadar Sovyet kıtal.arının işgali at 
tında bulunan mmtalrnlara verl"'~ 
tikleri şüphe götürmez bir hakikat. 
tir. 

Müşahitler Sovyet _ Rumen VE 

Sovyet - Mcar hudutlanndaki Sov. 
yet muhafızlarının iyice takviye e. 
dildiğini görmüşlerdir. 

Diğer cihetten öITT'enildi~ne göre 
Galiçyanın muhtelif St>hirlr.rinde ma. 
halli mifü;ler "halk dü<:Tll:ın brı tnra.. 
fmdan yapılan tahrikatı liizumtından 
fazla bir ı;;icldetle tenkil ettikl~ri L 
cin,, silahlarından tecrit edilmiş1cr
dir. 
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Yarın Akşam 

i PE K 
Sinemasında bari· 

kulade Program 

Arslan • Kaplan • Timsah • Fil • Gergedan • Müthiş 
yılanlar gibi hakiki olarak hiç bir filmde görülmesi 
kabil olmıyan 10 binlerce vahşi hayvtt ve dünyanın en 

meşhur avcıları 

ESRAR VE MACERA ÜLKESi 
OLAN AFl:IKADA 

Akla hayret ve dehşet verecek b~blr muazzam ıahne 

n. noJu 

(TÜ RK ÇE S ÖZL Ü) 
Vahşi kabileler arasına düşmüş Avrupalı bir kızın korkunç maceralan 

'~--------~--E:m·----..-------------' ·lllb . ,,. . 
....... ~ .. ~.~-~., ......... i Dünyanın 3 Dahi artisti 

. emrinizde t ... ~~~.M.~~! ... 
Charles Boyer • CEZAYİR SEVDALILARI 

B 
u 
G 
o 

Filminde mucizeler yaratıyor. 

Ayrıca : 
' B 

u 
G 
o 

Heyecanını alan 

SENENİN EN EŞSİZ SÜPER FİLMİ 

O TEL EMPERYAL 
Fransızca sözlü 

Sinema Alemihin en sevimli iki yıldızı 

İSA l\IİRANDA - RAY l\IİLLAND ' ın : 
Musikinin çıldırtıcı balalaykalannı ... Casusluğun bin bir r.i'yec~nmı .. 
Aşkın yaratıcı kudretini yaşatan bu şaheser yarın akşamdan itibaren 

Sinemasında L ALE 
1 Numaralı biletler şimdiden sablm'lktadır. Telefon: 43595 

" • 'MW?ff •• , •• , 

lı · w iF ecu1' 
1 

Gözleri yormayan ve bozmayan, sesleri yüzde yüz tabıileştiren hı1., 
bir yerde eşi bulunmayan son sis tem makinelerle mücehhez 1stan

bulun en büyük 2 Sinemasında 

._s_ine-~-•~-a ,_~_ıe_~_n:_ta_aı;_9_,,-Ç-s-~-~-.B·s-m-~-~-e~-~-!-~-,3-Ş-. 
Senerun en ıevıta.ı.aa~ en mukemmeı super tıunı 

3 l<IZLAR DÜYÜDÜLE 
3 MODERN KIZ ..• 100 ERKEGE BİR KIZ •• ~ 

NE ŞEKER ŞEY . . . İLK UY ANIŞ 
Filimlcrin.in kahramanı DEANNA DURBIN in en muvaffak olduğu 

j?enclik ve nese filmi 

fürkivf' Radvodifitzvon .. n 

fiirkiye Rad\•osu Ankııra K 

Oıılı?a U7.nn ln~u 
T. A. P. 31.7 m. 9465 Ke& 

1648 m. 182 Kes 

ÇaTşamba, 31. 1. 194 
7 -.-- - ~ 

12 30 Program ve memleket sııa 
12,35 Ajans ve meteoroloji haberle 
Türk müziği (Pl.), 13,30 - 14,00 
Küçük orkestra (Şef: Necip Aş! 

1 - Gretchanlnov: Ninni. 
2 - Erich Trapp: Fujisanın e 

müzik sesleri. 

3 - Schmalstlch: Ormanda aşk. 
4 - Hunıphrles: P!yeronun ved 
18,00 Program ve memleket Raat 

18,05 Türk müziği. Çalanlar: Veci 
şen Kam, Cevdet Çağla, İzzettin Ö 

1 - Okuyıın: Mefharet Sa!!nak: 
1 - İbrahim efendi: Hicaz şarkı 

zun duruşun baisi feryat ile ahtır), 
Kaynak: Hicaz Aşiran şarkı ( Acıl 
fogan etmede blilbill), 3 - Şehna 

(Ben peri~anım), 4 - ÜçUncil Seli 
naz şarkı (Blr nevclvana dil müpt 

2 - Okuyan: Necmi Rıza Ahısk 
1 - Haşim Bey: Bestenil!ar şarkı 

ma mecburundan), 2 - Mahmut 
tin Pş. Besteni~Ar şarkı (Eyler 

j mül), 3 - Udf Cemil: Besten!gAr 
(İstedin de gönlümü verdim), 4 -
Besteniıtiir şarkı (Ben seni sevdlın s 

S - Okuyan: Safiye Tokay: 
1 - Udi Ahmet: Hüzzam şarkı ( 

açamam), 2 - Bimen Şen: Hüzzam 
(Sükünda geçer), 3 - Sadettin K 
Hüzzam türkü (Çıkar yücelerı:len), 

İzmirli Hayr!: Hüzzam şarkı (Ölürs 
zıktır). 

18,55 Serbest saat. 19,10 Memlek 
1 ayarı, ajans ve meteoroloji baberlerl 
1 Türk müziği: Fasıl heyeti. 20,15 Ko 

N 
BAŞLIYOR .., , 7 

r··L·OÜREıi_2 D~hi ~m~e~ .ÖT ... l 
f .......... ~.~ !ı!~ ~~-~~ ~~~ ........ .J BAŞ~IYOR j

1 a•w•r naz ~ 

1 
(Dış politika hadiseleri), 20,30 Tem 
dans meselesi. Yazan: Saada Sayit; 

1 Serbeı-t saat, 21.10 Konuşma (H 
posta kutusu), 21,30 Mi.lzik: Rlyase 
hur bandosu (Şef: İhsan Künçer): 

1 - J. W. Mansfeld: Saat. 

BU AKŞAM 

MELEK 
Sinemasında 

FREDERİC MARCH 
VE 

JOAN BENETT 
Gibi iki büyük yıldız tarafından nefis 

. temsil edilen 
bir surette 

BAHAR 
YAGMURU 

Mevsim.in en heyecanlı ve binlerce kişinin iştirakile yapı.lımJ en 
büyük FİLM 

Ben Bir Pranga Kaçağıy;m 
Türkçe sözlü ve şarkılı 

'=· _V.. E. ··-D ..... -.A·- -·D ... - Filminin ~~ günle= ~stifade .' J 
• ediniz. Yalnız 2 gün kaldı. ı ... _._ .................................... ----··· .. -·----·..................... : 

Ne güzel bir kotra idi görsen Belkı~. Harici bo
yası ve ~·elkenleri gibi içi de bembeyaz: Daha ıçenys 
ayak basar baı;maz ilk işim ortalıkta bir dolafmak c,l. 
du. Bu tefd§ınlln netlcesinden pek memnun kaldı:gı· 
m1 ve bıı kotra ile gezmekten ho~laııacağımı husın-1 
yatmı teftı~ eden bir Ingiliz cidd.ıycti:e söylediğim 
zaman dayaın da, Mehmet ~y Je kahkaha ile gi.ı ı. 
dükr. 

- DemeZ benim seyyar sarayımı beğend:n Ay. 

. 

FE R A H'da 
\rslanlann, Kaplanların, May. 
munlaruı v e Tarzanın 1001 ma 
;eralara sahne olan 

TARZAN 
ADASI 

o 
Edebiyat Hakkında Konferans 
Beyoğlu Halke,·indcn: 
Yarın saat 18,30 da Evimizde Ede· 

biyat Fakültesi Doçentlerind~n B A. 
li Nihat Tarlan tarafından "Edebi. 

1 yat" mevzu unda mühim bir konfe-
rans verilecektir. Herkes gelebilir. 

Çl!MBERLİY AŞ ' e 
lfIVIANE ROI\IANCE ve EL 
VİRE POPESCO nun 

MACERA 
l<AD; LA 1 

T 
s Türkçe f ilimlerin en güzeli 

i AYNAROZ KADISI 

A 
n Son dünya haberlerı Yal. 
e ruz 4.30 matinesinde 
m 

N 
a Yaşamak Zevktir. 

5 İRENE DUNNE ve 

1 D. FAİRBANKS Jr. 

Çay Tehiri 

DarOşşafakalıların 3 Şubat akşamı için 

Parkotelde tertip ettikleri çay Martın i

kinci günil akşamına tehir edilmiştir. 

2 - J. Fucik: Kıs rüzgArları (V 
3 - G. Pares: Konser uvertürü. 
4 - Tschaiko\•sky: Haz.in şarkı. 

5 - J. Maı::senet: LE CID oper 
antr'akt ve bale havaları. 

22,15 Memleket saat ayan, ajans 
berleri, ziraat, eshıım - tahviIAt, '<am 
nukut borsası (Fiyat), 22.3~ 

BACH'ın eserlerinden (Pl.), 23,01) • 
Caıb:ınd (PJ. ), 23,25 - 23,30 Yarınki 
ram ve karıa.oış.. 

Bir Kö)•lü 24 Yeıinden 
Vurulup Öldürüldü 

Tarsus, (TAN) - Tekirköylil 
seyin oğlu Ziya. öteden1)ert ka 
olduğu Yusuf oğlu İzzeti, köy 
rındaki köprü başmd.~ altı kurş 
öldürmü~. bundan sonra kamasil 
sette 24 yara açmış, maktulün k 
ğım da dişlerile koparmıştır. 
tutulmuştur. 

Şeh!r Tiyntrosu 
5 Şubat Pazartesi felaketzedeler 

Bi.iyük müsamere 
PEMBE SOR.AK 46 No. 
Tepebaşı Dram Kısmında 

liu aKs"m -o;rnt ıo.ao da 
O KADIN 

Komedi Kı"m· !ımkıaı <'llddeıln 
Bugün saat 14 de 

• ÇOCUK OYUNU e 
Bu akşam saat 20.30 da 

8 OGLUMUZ O 

1-lalk Opere ti 
Bu akşam saat 9 da 

ZOZO DALMASLA 

KEDiYE PEYNiR 

m~n. oırk:.ıç saat evvelki zalimliğimın ıntikanıJ 
benden almak içın, bana on yaşında bir çocuğa rev 
gôrülc~ bır muamele yapmasını bekilycrek, titriyo 
aurcı l:Sereke:i versin ki, gece karanlıgı basmı~. y · 
zumiın rengi \'(: heyecanı pek farkeıfoemez oımu(.. 

§e1 
- Evet Amiral. Yazan: MUAZZEZ TAHSiN BERKAND No. 13 

Fakat korktuğum gibı olmadı; o, iJk goru~tüğ" 
r:-.üz dakık.ılaı da aramızda geçen .>Özlt!rı t.amtımıl 
unutmu, poıydi. Manevra bıtınce, yamm..ı geıd 

ellerınıı c;.ıyuk bir şefkatle avuçları arasma alar 
s.:>rdu. 

- Cok mu korktun Ayşecik? 
- O lıaluc· senınle uzun gezlntil.'?r yaparız. 
Bilsen ne nefis bir akşamdı! Yava1 •ıavaj kızar. 

dıktan ı.onra koyulaşa koyulaşa :t~rarao gök ve deniz 
insamn ruhunda çılgın arzular yarc:ıt.yordu Bana 
ôyıe geliycr ki, yaşadığım müdde~çe bu güze! ak~
mın hatırası bende silınmiyecek, hatta ölürken göz 
beb~klerimlu ılzerinde bile bugünü.u hulyalarının 
rcı.mı kaJacsk! 

Ba~ı!llın içinde hiçbir üzüntü, hi~bi!' düşünce 
kamıanııştı. Saçlarım ruzgarla uçar~eıı, dünyaya ait 
but ıln ıstırap ve acıları da berab'?r ahp götürmüştü. 
Dilmıyo:rum, niçin bu kadar mesutt:.ım! Bilmiyorum 
uı~ın butıin \arlıgımda bu kcıdar b iyuk bir rahatlık 
ve m.ikiı!1t t o.uyuyordum. Birdenbire bt.:tl!D titizlighı 
ve hır,mlığım yok olmuş, onun yer.ine her şeyi hr.ş 
gören, 'htr §eyı seven derin bir ~fk:ıt kaım olmuştu. 

Dayım v.çık havanın getirdiği gev~ı:ıklıkle uyuk. 
tarken biz. cnunla uzun uzun konuştuK. Ne kunuş
tuk? EunL sana anlatmıya. imkan yok Belkis, çünkü 
bugün l:.en de bunu hatırlamıyorum; fakat çok şey. 
ler soyledığımı biliyorum. Mehmet bey sadece bana 
sualll.:r soruyor ve beni dinliyordu. Ona çocuklu,ğu. 
mu.. mektep senelPrimi, Isvi<;rede geçen zamanları.. 
mı. ünıvet'sıtedeki çalışma günlerimi uzun uzun an
lattım. Hatta, senden bile bahsettim. Evet, aenlıı en 
ıu.ımımi dostum olduğunu, üç senedenberi bir evde 
yaşadı~ımızı söyledim. Dur, şimdi başka bir şey da• 
jQa lıaUclçfoıum; ona bakalorya t&ıimi bila anlattım. 

Hıç J..ımo;e ile inceden inceye konuşm~dığım bu mev
zuu, onun yanında sükunetle teşrih cttun. Hatta bn. 
zı noktalara itiraz ettiği için, onunla m:lnakaşa bae 
ettım. Bütün ömrüm onunla beraber geçmiş gibi, 
oende ona karşı sonsuz bir itimat uyanmıştı ve onu 
bir yabancı addetmeden her şeyi söy1<ımeyi çok ta
biı buluyordum. 

Biz Pendik açıklarında iken, ay doğdu. Lacl· 
vcrt atlas i'ezrine sırma ile işlenen incecik hifil"! 
Bunu evvela o gördü ve yüzüme baktı: 

- Bu ayım mesut günlerle dolu &eçecek. 
- Neden bildiniz? 
- Ayı gôrdükten sonra, ilkin senin yüzüne bak. 

tım. 
Bu ~ok görmüş, çok yaşamış adamın böyle boş 

ıeylerıa inanmasına şaştım. 

- Siz büyle çocukça efsanelere inanır mıs~nız? 
Dudaklarındaki tebessüm derinleşti, acılaştı: 
- Bazan insan, kendi kendisini aldatmak ve 

mesut etmek içiıı bilerek, lstiyerek, Ç<)\!Uklaş~yor ve 
boş bildiği ıeylere bile inanarak. kendi kendisini al
datmak ihtiy4C'mt duyuyor. 

Fikreti.n meşhur mısraım biliyorsun: "!nan Ha. 
hlt. ezell bir §ifadır aldanmak!" 

Onun bu sözlerile kasdettiii m.Anayı pek kavra
yaınadun BelkiS, fakat bu adamın, oütün zahiri ne
,.m. r,aimen. çok meyus olduğunu ~ için.de oıı.ı 

iızen b1r derd1 bulunduğunu anlıyordum. Bazı dakt. 
kaıar oıuyordu kı, ben gayet cıddi bir mevzu üzer1n
de l'.on~tş:uken onun bana bakan gözlerrn.:1e tnacJdi 
bir ısııraba benziyen bir hüznun dolaştığ!nı görü· 
yordum. Oçmtk beni dinlerken bile içmiıı acısı onu 
b.t'ak.mıyordu. 

Onun ~eyus sözleri keyfimi biraz kaçırmıştı. 
Aı uzak!a. koltuğuna gömüliıp, uyuyan dayıma bak
tıktan sonra, liıfı değ'ştırdim. 

- DuneJ;rrı mi amiral? 
- Nasıl istersen Ayşecik. 
Biraz çc:huk ve sert hır manevt'! n~ ÇeVl'ilir

k('n, ko<rıı o kadar yana yattı kı, xorj~:.u11dan !>.e1.ıdi. 
mı tuu:.mıyarak: 

- AJ. d.ıye bağırmışım. 
Belle de manevradan. belki de henim ferya

dtmdan telaşlanan dayım, gözlerini yarı açarak sor
du: 

- Ne oldun Ayşe? Korkuyor musun, yoksa.? 
Korku nedir bilmiyen bu denizcinin yanında, 

birdenbire zayıf bir çocuk derecesine indJğıme u
tandım, )ana.klarım.ın kıpkırmızı olduğunu hısset
tim. Oyle ya, biraz evvel onunla karşı karşıya cıd.. 
di şeyler konuşan, ciddi mevzular lizennde onunla 
.münakaşaya kalkışan koskocaman bir kız. kotra ya
na meylettiği için, böyle haykırırsa, pek gülünç ol· 
11\BZ mı? Kalbim çarpıyor, onun yanıma geldiği za. 

Gôzlerımın ta yakınında bır çift yıldız gibi pa 
lıyan guzl'"~- benı büsbütwı şaşırtmL:ztı: Ona Ct!Va 
veren sesim titriyordu: 

- hayır ... 
- O ha:ae niçin bağırdın? 
- Eircıenbire kotra yana yatınca, kendimi tu 

ıamadın.. · 
Ses;muP.Ki tereddüde, belki de gözlerimdeki g 

ru•a acıv•Jrmu~ gibi gülıimsedı: 
- Kabahat bende oldu, birdenbire çevirmem 

liydim. 'i.'eıaşı~ yerınden fırlamış .:>lsan, maaza · 
denıze tiiışerdin 

lraıierru H! metanetimi toplamo.ğa muvaffak ol 
muştum 

- .\lo miınasebct!. 
- Demek senı suyun içine düşürmcmden kork 

madın oy le mi? 
Sesı o 1'.adar tatlı. gözleri o kaddr kudretli v 

hakimdi in. nıçın ve nasıl olduğunu bilmeden gc!e 
derin bir emnıyetle cevap verdim: 

- Sızınlc beraberken, hıçbır şey ~o.i korkut 
roıJyor. 

Yüzü birdenbire karıştı. Bir şey söylivecek. be 
nim bu münaı;ebetsiz sözlenmle :ılay ed\!cek sarı11 
yordum, fokııt o bir şey söylemeden. elinde tutt.uğtt 
eli:ni, yıizüne kadar kaldırdı ve avucumıJ..ll içini öp. 
tü. - ' (Devamı nrl 



31 Sonkinun 9!3 

'l'AN 
ABON& &iDiLi 

TDrklye Ecnebi 

1400 

760 

400 
160 

Kr. ' Sene 
8 llı.'J 

2800 Kr 
• 
• 1 A'J 
• 1 A'/ 

1500 
800 

100 

• 
• 
• 

Milletlerarası ~ta ıttıhadına dahil 
olmıyan memleketler ıcın abııne 

bedelı müdJet surasıyle 30, 16, 9. 
3.5 liradır Abone bedeli oesındır 

Adres değl5tlrmek 26 kuru~tur 

Cevap ıcın mektuplara 10 kurusjuk 
pul ıUlvesı 1!17.ımdır 

E9:11ı:1~111 ~ ti-:!JJ ~. 'l ...... ;... .. - ...... ·~ 1.;/;: .... , 

Hu!<u!< t:m·ni 
Yayma l(urumunc:ı 

Güzel Dir Eseri 

B lr mUddettenberl, Pariste, 
"M.ill:?tlerin Hukuki Hayatı • 

La vie Juridiquc dcs Peuplcs,. unvanı 
altında bir kolleksiyon neşredil
mektedir. İstiyen milletler, kendi 
memleketlerinde tnhakkuk etti:ilen 
hayati ve hukuki tekamül hareket. 
Jerini d'ğer memleketlere de tanıta. 
bilmek için, hususi birer eser hazır
lamak suretiyle, bu seriye girmekte
dirler. 

Adliye Vekaletlmiz bu seriye bi· 
1:lm de girmemizi muvafık bulmuş, 
\'e "Hukuk İlmini Yayma Kurumu., 
na, bir eser hazırlatmıştır. Fransızca 
olarak nep-edilen bu eserin ismi "La 
Turquie,, dlr. Ve, maruf alimlerimi. 
sin yazdannı iht:va etmektedir. Bu 
kıymetli eser, muasır medeniyetin 
belliba~h sahalardaki son telakkile. 
rinin realiteler halinde memleketi. 
1n'zdeki kabul ve tatbik şekillerini 
tesblt etmesi itibariyle, r«"~lmimizin 
llerleyiı hamlelerinin mah·yet \'e 

11eyrini yabancı gözlerin de sıhhatle 
cörebllmelerini kolaylaştıruak mü. 
kemmeliyettedlr. Ve bu bakımdan, 
ilmi b:r adese mahiyetindedir. Bu
nun içindir ki, Adliye Vekaletimi· 
ıdn, samimi bir takdirle karşıladığı. 
1IUS bu gilzel eserinı, memleket mü. 
nevverlerinln ciddi alikalanna da 
liyü bulmaktayız. ÇUnkU "La Tur
quie,,; memleketimizin idrak ettiği 
inkı15plan, fok berrak bir ayna vii. 
zuh 'le ~özlerden dinıa:Iara aksettir. 
ıncktccllr. 

111( 

Bir Köylünün Temennisi 

Güzeloluk köyünden, Hasan Göft· 
tepenin bize gönderdili aşağıdaki 
kısa mektupta, eski derdimizin, yeni 
arazı belirmektedir. llasıın Giiktcpe 
d'.yor ki: 
"- Köyümüzde tA 321 yılında a. 

çılmış bir mektep vardar. Bugün, bu 
mektepten yetişenlerden bazıları 
doktor, bazılan operatör, bazıları 
muallim, subay, avukat, veya tüccar 
olmuşlardır, ve memlekete Uıyıkıyle 
hizmet etmektedirler. 

.. Halbuki, bilmiyoruz, neden, kl!'a 
bir müddet evvel, bu 30 küsur yıllık 
mektebin muallimini aldılar, ve b~zi 
son derec meyus ettiler. 

"Köyümüz, kaza merkezine 12. na. 
biye merkezine de 8 saat mesafede. 
dir. Tam on iki köyün merkezini leş.. 

kil etmektedir. Ve 40 sencdenberı 
de, jandarma karakol merkezi idi. 

"Sizin İstanbulda, mesela Beykoz. 
da oturan bir çocugun, mektebine gı

debilmek için, bir saatini yolda gc. 
çinnesi çok gocülüyor. Kaldı ki, o 
çocuk, bu bir saatl cie, yürümekle 
geçirecek değildir. Çünkü İstanbul. 
da, çok şükür, o çocukları yürumek 
külfetinden kurtaracak nakil vasıta
ları bol bol mevcuttur. 

"Fakat b zim koy Bevko7.A b .. ,,.,,.r 
ini? Şimdi biz, -sofralarından, ka. 
hnları doymadan kaldınlan talihsiz 
lnisafirler g:bi- açıkta kalan, ve 
lnuallimsiz mekteplerine, masum b.r 
lene\•vür iştahivle bakan yavruları. 
ınızı ne yapalım? 

"Yoksa onlan, haftada birer defa, 
on iki saat mesafedeki kaza merkc
ıinin mektebine mi gönderel.m?,, 

Bu ezeli derdimizden kurtulama., 
dığımız müdcletçe, bu kabil suallere 
birer cevnn vennp'lf ;-w..~-.. "a malik 
olanuyacağımız mulıakkaktu. 

Ne tuhaftır ki, Güzeloiuk gibi 
köylerlm·z mevcutken, bazı nikbin 
tnünevverl~rimiz, "mnarlf meselesi,. 
olarak hali, bir kısım çocuklann 
derslerine bir saat erken, veya bir 
.. at geç başlamalan iş'nl münakaşa 

etnıektedirler. Onlardan bazılan, 
11

?1aar'f meselesi,. baıhtı altındn, 
hırer, ikişer düzüne makale yazdı. 
lar. Fakat, Gftzeloluklu Hasan Gök. 
te~nin kısacık mektubu, malum ve 
ezeli maarif davamızı, kırkar, elli~er 
~~tn dolduran o makalelerden çok 
-. ~atla bala etml1or ma? 

--

Almanya, dört tarallı tabanca Ue bitaraf lar tiyatrosunda gösterişler yapıyor 

ÇARŞAMBADIR ÇARŞAMBA 

·Unutmak Belidır 
LJ nutkanlık bir meziyet değil-

dir. Lakin elemli hadiseler
de bir sığınak vaz·feı;ini gorebilır. 
Buna bakıp ta, sakın unutkanlığı!l 
rahat b ir şey olduğunu sunmayın. 

Yunus efendi hikayesini elbet 
bilirsiniz. 

) 
(l -----.:· 

J - ,..,.,.- --
~. F-

,.t. • t ~-~~ _, • .'.!);-~ 
-.J:L-&.lf;Jt~"L.( ---------- .---- ~ 

.Bani hPrif komşusu Yunus e
fendinin adını unutmuş ta, iki ııy 
hasta yatmış. Nihayet yoklamaya 
gelen bir dostunun denizde yunus 
balığı gördüğü hakkındaki sözü ü
zerine kendine gelmiş. Den de ~
rasıra böyle olurum. 

Geçende arkadaşlaı'dan biri b:ı
na Yavuz Sultan S:?lime izafeten 
söylenmiş olan bir kıtanııı yalruz 
şu son: 
"Şirler pençei kahrımdan olurken 

lcrzan,, 
"Beni bir gözleri iıhCıy:ı zebun et. 

ti Felek., 
Beytini s ö y 1 e d i v~ baş ta

rafını sordu. Bulaın;tdım. E\·~ 
gittim, bulamadım, şuna buna sor 
dum, bulamadım. trı.mın, uykum 
kaçtı. Uyuyabilmek i~in sükunet 
verici bir ilaç almıya mecbur ol
dum. Gerçi ertesi günü kıtanın ilk: 
"Merdümü dideme bilmem ne fü. 

sun etti Felek,. 
"Girycml kıldı füzün eşkimi him 

etti Felek,. 
Beytini öğrendik ama, bana bir 

gece uykusuna mal oldu. 
Bunu anlatırken, arkadaşl3rdan 

birisi, Emirganda oturan bir zat· 
tan bahsetti. Yanında manzunı bir 
şey soylendiği zaman: 

- Aman Allah aşkına 'lÖyleme. 
yin! diye bağırırmış. Çünkü uy· 
kusu kıt bir adam olduğu iç n gu
nıin vekaylini aklından g~ç:rirıten, 
dinlediği nazım'an hatırlamak ıs. 
ter, içinde bir mısra v~ya beyti 
derhatır edemeyince, hemen ya•a
ğından fırlayıp, feneri yakarak, 
gece yarısından sonra nazını söy
liyen adamın evine gider, unuttu. 
tru beyti tekrarlatıp dônermiş. 

Eski Yeni! 

E debiyatta eski. yeni davası, 
eskimeden devıım ediyor. 

Bu nevi kav&alara. mün.bpdan 

j __ ~_az_a_n._· _B_. _F_E_L_E_K_j 
:rlyade, ağız dalaşığı, derler. Bü
tün bu mecrada ı;öylenmış bir ta· 
kım sözler, hatta giiı:'ll sözler var. 
Haklı v~ya haksız o!dıJğunu tayin 
etmeden, bunlardan bir~ni nakle. 
deyim: 

Şimdi mebus. yaşlıca bir ro
mancımıza, bu çekişmeyi anlat
mışlar: 

- Yeniler mi? demiş, onlar 
mevcut olsaydı, biz şimdı hala 
yazar mıydık? 

Köprünün Parlcc!cri 

G azi köprüsünü çiğniyerP.k 

değil, lafını :1akız gibi çiğ. 

ı-

niyerek eskitcceğiz, dlye korkuyo
rum. 

Gidip görmedim. Fotoğraf!armı 
gazeteler bastılar. Eski Unkapanı 
köprüsü yerine yapılan (Gazi k5p 
rüsü) nim tahta parkeleri yağ· 

murdan kabarmış. Yanı ıslanmış 
ve şişmiş. Şişince d~, verlnd~n 

fırlamış. Bir türlü yerlerine gir. 
miyorlarmış. Şimdi bozukluğu dü
zeltmek için, b·n şu kadar lira sar
fetmeğe karar vermişler. 

Her kaid.,nin bir istisnası olu. 
yor. Umumi kaide ol.ırak müşahe
de edilen bunun aksinedir. Bir
çokları ıslandıkça, kabarır, şişer 

A Eksik Olurso 
Gıdalar arasında bu vitaminin 

eksik olması, yahut gıda!ar arasın· 
da tam olsa da hepsinden istifade 
edilmemesi daha midede ve bnr. 
saklarda belli olur. B·r rivayete 
göre mide ve barsak hazımsız! ğı 
sebeplerinden en miihimmi bu vi. 
taminin ek.">ik olmasıdır. Fakat 
mide ve barsak hazımsızl·klannın 
şekilleri o kadar çoktur ki hangi. 
sinin A vitamini nokHnından ile
ri geldiğini ayırt etmek bayi' co 
gfiç olur. 

Bereket versin ki, onun eksikli· 
ğini hatıra getirecek başka ali. 
metler de vardır. B'r kerts, gürül. 
tüden çabuk miiteessir olmak, iyi 
bir alamettir. V :akın, savıları git. 
tikçe çoğalan giirültü şikiiyetçile
rinin heps·ne A \'ltamini mahrum• 
tarı denilemezse de, bu vitamin ek
aikllğinin ainlrl'liği, ~abuk teessU. 
rü arttırdığı tecrübeyle sabit oldu. 
ğundan onu hatıra ıctirmek fay• 
dalı olur. 

A vitamini eks"ktlğinin daha 
kolay anlaşılank alametleri göz· 
de. cilt üzerinde ve dudaklarda 
belli olur ve her yerde al:im .. tin 
göze çarpan vasfı kuruluktur. Her 
şeyden Önt'e> kurttmava ba!'öhyan 
göz olur. Gö7Un kurudu~ ilk 7.a. 
mantarda anlaşılamazsa da, vita. 
mln eks"kl'ği bir kae hafta devam 
edince göz kn:anr, ferini kavheder. 
Daha sonra. ak1'ftm k81'anlıit ha. 
anca sröz pek ltfi(lükle göriir. Gi
rehildifini de iyi ayırt edemez. 
Gi\ndfiz iyf gördOtfi ha1"e, alaca 
karanlık böınca ~öreml:ven bir 
kimse idn -eözliik takmak lfl.,u
mnnu dftşfindftrecek bir yaşta de. 
iUre ita fark A vitaminini ha. 

tıra cetirecek iyi bir alamettir. 
Cildin kurusu -b lhassa cebe 

bayanlar için- ehemmiyetli bir 
alamet olur. İnce, nazik ve yumu. 
ıak ten, vitamin eks'kl iinden ku
rumıya başlar. Üzerine dokunul· 
duğu vakit törpü gibi, kuru ve 
sert bir his verir. Kolların üzerin. 
de kıllar ıertlcfr ve düşerler. VU. 
cudün şurasında burasında nokta 
nokta sivilceler çıkar... Saçlar 
sertleşir, parlak iken donuk olur. 
lar ve dökUlmiye başlarlar._ Ge
belikte ve «"m7.irirkf'.n aa~lan dö
kmen bayan:arın çokça olması bu 
vitamin tksikl ğlnin de az olmadı. 
ğına delalet eder. 

Dudnk!ann kurumn~'ndan, pen. 
be renk ilkin morlaşmıya başlar 
ve dudaklarla cild aramwfaki ay. 
nhk gitt'kçe ka~ hoJur. Daha son· 
ra dudaklar sertlesirlcr ve kalın
laşırlar. Gebe bavanlardan bazıla. 
nnın, hele geberklerinin "'on ayla. 
rmda, sark•k ve kalın dudaklı oL 
duklannı herkes bilir. 

Kuruluk burunda da belll olur. 
Burun delikleri kırmızı iken kirll 
san bir renk alır. Koku almak his
a= azalır. Müzmin nezleden derler. 
Vakıa müzmin nezle demek ama. 
asıt ı;eheht A vitamininin rk~ikli· 
fi. Zaten bu vitaminin mühim bir 
işi de insan.a mlkroulardaa koru. 
mak. 

Yine ha vitaminin ebıtlifh•. 
den gelen devamlı vUcut yorgan. 
Jutu. fazla sinirlilik, kUcUk adale
lerin durup dururken birdenb're 
takallfis etm~i dikkat edileef'k •· 
Hmetlerdendlr. Gözleriniz sık sık 
seğfrlrse -lyi veya fena haherler. 
den önce-- A vitaminl ebilrtal.t 
batıra setbmeHainh 

fakat yerine yerJeffr. Yerinden fır. 
lıyanı görülmü' de~'lldir. Belki, 
köprü parkeleri daha yeni. •. de 
ondaı 

Aman Pa1amutu Rize Bırakın! 

B alıkpazan kuyumcu çarşısı-
na dôndıi. .Eskiden yüzüne 

bakmadığımız uskumrunun kilo
sunu otuz kuruşa bulursak. "ıne. 
serret,, imizden iştahımız kapanı· 
yor, ağzımızın suyu akıyor \'e göz
lerimizde nuru meserret çakıyor. 

Vaktile hamsiyi gıihr.!. diye tar. 
laya dökerken. şimdi yirmi ku:-ut
tan aşağı yıyemiyocuz. ( Gübreyı 
defol, hamsiyi.) 

Kefıll, lüfer, hele barh'!lnya, lev
rek bırer ideal oldu ki; erişmesi 
ümidi çoğumuzun gönlünden u
çup gitmiştir. Kala kala elde bir 
palamut var. İhracat olmadığı giın 
ler, biraz u~uz yeniyor. Ona da. 
nasılsa hazmı ağır, tadı ağır ve 
yemesi ağardır, dendıği iç n, kim
se rağbet etmiyor da ond1n. 

Şimdi bizim lokman hekim üs· 
tadımız. insanın kem'.klerinı kuv. 
vetlend·recek D vitamini, yalnız 
palamut balığında vardır. diye or
taya laf attı. Etraftan duyulursa. 
zaten "ayıplarlar!., korkus:le. ve
medıkleri palamuda, bütün orta 
ve üst kat tabakatı hücum ede. 
cekler. 

Vaktile yüzüne bakılm•yan hıı· 
vuç. pırasa, ıspanak ~ibi, palamut 
ta moda olacak, diye ödüm µatlı· 
yor. Hepsi sızin olsun! Bari nala. 
muda ilişmeyın canım! 

Müjde Efendim, l\füjJe 
~~---~·~-----~ 

E ıer nıç1arc1an ,.na bir .. 
dişeniz varsa, hemen müa

terih olunuz! Eczacılar cemiyeti 
mi, fannakoloklar kurumu mu? 
Doğrusu pek kestiremediğim bir 
.... lüıiyet,, li malam, bizi gazete. 
lerle temin ediyor: 

- Ey deva arayan dertlileri 
Satm. ilAç bulamıyaeallz, di)'9 

HCidiselerin Cevabı 
'3' . l. t.~ 

Yazan: Sabiha Zekeriua Sertel 

Basın Birliii uyuyor mu!,. Baş. 
bklı yazıyı yazdığım gün İz

zet Muhittin isimli gazetecinin hasta 
olduğunu dahi bilmiyordum. DUnkil 
gazetel::r, bu genç, enerjik, yarın i(İn 
matbuata çok ümitler veren gazeteci• 
nin, vazifesi başında, mesleğini ya
parken yakalandığı tifüs hastalığın. 
dan öldüğünü haber verdiler. 
"Basın Birllği faaliyete geçinclye 

kadar, ölümil menetmek elimizde oL 
madığına göre,, cünıl::sini yazarken 
de bir meslekdaşın Azraille pençe. 
leştiiini benim gibi daha pek çok ga• 
zeteciler bilmiyordu. Basın Birliği 
biliyor muydu, ondan da haberim 
yok. 

Buyurun, işte şimdi vazifesi ba~n. 
da ölmüş bir gazeteci vardır. Basın 
Birliği, bugün hemen bu adamın ai. 
lesine karşı ne yapabilir? Hiçbir 
şey .... Çünkü, daha içtimai yardımı. 
mesleğe mensup fertlere karşı temin 
edeceği içtimai sigortayı daha ne ııl. 
zamlaşhrmış, ne de kanunlaştırmış. 
tır. Basın Birliği bir gönül birliği gİ• 
bi, gönlü hoş oluncıya kadar, Azrai. 
lin nice İzzet l\luhittinlere saldırma. 
sı, nice ıalr, edip, muharrir, gazeteci, 
fikir sahibinin, patronun bir emriyle 
sokağın ortasında açkalması, senelik 
emeklerine karşı küçük bir tazminat 
dahi almadan Ankara yokuşunda bir 
baştan aşaI:a yu\ arlanması, mukad
derdir. 
Hayatını kalemlnin ucundan ka. 

~anan fikir amelesi bu kadar kala
balık, bunları organize etmek bu t:a. 
dar mürekkep bir lş midir? Teşkilat. 
çılığın ilmi usullerle bu kadar kolay. 
laşt ğı, orduları, kiitleleri bir kaç ay 
· çinde, hatıa fevkalade zamanlarda 
daha ıüratle teşkilatlandırmak 

mümkün olduğu bir devirde, bir a• 
vuç fiklr amelesinin organize edile. 
memesi, bu işi ucundan tuttuklarına 
Jelildir. Basın Birliğinin nlzamna. 
mesinl yazmak bir haftalık bir iştir. 
Matbuat kanunu basılmış, meslek sa. 
hJplerine t(min edilecek menfaatler 
aşalı yukan tcsbit edilmiş. bunun 
teferruatını tayin Dasın Birliğinin 
yapacağı ni•amlara terkedilmiştir. 
Nizamnameler yapılmııt ise, bunların 
Ankaradan İatanbula sevki de 24 sa. 
atlik bir iştir. Azami bir ay İ(inde 
lıütün hu i~lcrin ynp1lması miimkün 
'ken, aylan \'C seneleri ·utan blirok. 
raslnin, ihmalin, bu dcr'n sUk(ı+una, 
Azrail pen~esine geçirdiği İznt 
Muhittinle yırtmak istivor ... Acı bir 
vaka .. Acı bil' ders. Fakat hadi!\ele. 
rln, "'Dasın Birliği ovuyor mu? Sua. 
tine verdiği süratli bir ce\'ap .•. 

lngilterenin Moskova Sefiri 
Londra. 30 (A.A.) - Ingi!terenhı 

Moskova S~firi S~eds, buyuk bir ib· 
timalle şubatta Sovyeller Bırlığine 
dönecektir. 

Serbest Bırakılan Mahkumlar 
Giresun <TAN) - Zelzele mınta· 

kasındaki mahkumların cezalarının 
tecili hakkındaki kanuna tevfikan, 
b~ı seneye kadar mahkam olanlar
dan 33 kişınin cezaları bir sene mud· 
detle tecil edılmış ve kendileri ~ 
best bırakılmıştır. 

Cezalan beş seneden fazla oldulU 
için bu kanundan istifade edenııyen 
82 mahkılm da Sınoba goaderi.lmir 
tir. 

Bir Reddi Haklın Karan 
Bir poJis'e bir kadın aleyhine bir 

hakaret davası açmış olan Hamide 
ismindeki kadın dün reddi hakim ta. 
lehinde bulunmuştur Hamide verdi. 
ği istidada geçen celsede miidafaa 
vekilinin soylediklerinin zapta ay
nen geçirilmediğıru ve hakim Ismail 
Hakkının şahitlere hakaret ettığıni 
bi~dirmektedir. 

Hakim. reddi hakim hakkır.dakl 
talepler için karar vermenin salahi
yeti dahilinde olmadığını bildırmiş 
\"'• bu husu:;ta karar vermek ~~in ev. 
rakı Ağırceza mahkemesine gönde. 
receğini söylemiş ve davayı başka 
güne bırakmıştar. 

S&Ci&I fil== • 
korkmayın! Her ':tf!Y buJaca:Csınız. 
Hıçbir eksiğinız olmıyacak ve hiç 
bir hastalığın ilacı piyrısanuzda 
bulunmamazlık etmiyecek. 

- Ooh' AJlah razı olsun_ 
- Evet! Her şey bulunacak' 

Yalnız fU farkla: Eskisine naza
ran daha pahalı. belki yüzde 70 "' 
80 daha fiyatlı olarak. 

Bu 9ÖZÜ işittikten sonra, en kes. 
tirme yol hasta olmam!lkttr Çün• 
kü beş aylık harpten sonra. yüzde 
80 artarsa. ilAçlar bır sene sonra 
kimbilir kaça satılacak? 

Acaba eski tlAçlan tekrar kul. 
lanmak kabil olamaz mı? 

Almanlara 80nDaW 



ihale ve Taahhüt işleri 
Hakkında v·erilen 
Yeni Karar1ar 

·Ankara, 30 (Tan Muhabirin. 
den) - Ahvali hazıra dolayısile iha
le işlerinde alınması tazım g<.:len teJ
blrleri tetkik ve müzaxer~ etmek ü. 
:zere, Başvekaletin tasviplcri üzerine 
bUtün Vekaletler mt.imP.ssillerinden 
mürekkep bir komisyon Nafıa 'treka
letinde toplanmış ve bir r;ıpor hazır
lamıştır. 

Bu rapor, bütün Vekaletlere bild:. 
rilerek, bu hesaplar dahilinde hare
ket etmeleri bilclirilmi~tir. 

Bu raporun esaslarına göre, Av
!rupada başlıyan harp vaziyeti, bey. 
nelmilel ticari münasebetleri bi.ısbü
iün değiştirmiş, güçleştirnı;ş ve bazı 
ahval de irn.kansızlaşhrnuştır. Mem. 
leketinı · zin harici ticn.reti de bilhas
sa ithalat noktasından bu vaziyetin 
tesirinden azAdc kalmamıştır. 

Memleketimizde seferberlik ve 
!:ıali harp vaziyeti olmamakla be?"a
her, Avrupa harbin:n gün geçtikçe, 
inkişaf eden vaziyetinin bilhassa ha
riçten getirilmesi zaruri rnalzeme ü. 
zerinde tesirleri görülmüş ve bu 
malzemenin fiyatında hasıl oian 
yükselmeler ve tcdar1kindc husule 
gelen güçlükler, gecikmeler normal 
şartlara göre biriktirmiş o!an taah.
hütlerin yerine getirilmesini imkan
sız hale sokmuştur. Bu itibarla dev. 
lete karşı taahhüde giri~miş olanla· 
rın kendi sun'u taksirleri olmaksı

'Zlll umumi ahvalden mütevellit se. 
bepler tahtında büytik zararlara di.iş
mesi şayanı kabul olmıyacağından, 

Avrupa harbinden evv.)l normal 
şartlR!'a göre ihale edilmiş olan işler .. 
de bugünkü fevkalade vaziyeti gôz">
nUnde tutarak, husule gelen gilr;lük
leri makul esaslar dahılinde hallet
mek adilane bir hareket olur. 

sini temin edici bir tedbir olarak dü-
şünülmüştür. · 

Bunlardan başka: 
1 - İhale edilmiş olan işlerden 

proje ve şartnamelerin.de dairesince 
teknik ve mütehassıs komisyonlar 
marifetiyle tetkikat yaptınlmak SU

retiyle A vrupadan gelecek malzeme 
yerine yerli malzemenin ikamesini 
temin edecek şekilde ve usul daire
sinde tadilatı yaptırmak ve işin bu 
tadilat dairesinde bitirilmesini temin 
etmek. 

2 - A vrupadan zaruri olarak gel. 
mesi lazım gelen ve yerine.yerlisinin 
konulması mümkün olmıyan kalöri
fer, elektrik ve sıhhi tesisat malze. 
mesi vesaire gibi malzemenin A ve 
B fıkralarına göre temin edilmesi 
mümkün olmadığı takdirde bunlanı:ı 
yerleririi boş bırakmak suretiyle işi 

bırakmak. 
3 - Gerek malzeme değiştirmek, 

gerekse bunlardan bir kısmını bila. 
hare· yapmak suretile tehir ve te
hiri mümkün olmıyanlann A ve B 
fıkra.l~rmdaki esaslara göre temin 
etmek. 

4 - Tamamen tehir edilmesi ka. 
bil olan işlere ait mukaveleleri tara
feynin "rızasile tetkik ve tasfiye et
mek, bir kısmının tehiri, mümkün o.. 
lan iE=lere ait mukavelelerin de ta
ahbiidün mahiyetine göre tadili ci
hetine gitmek. 

5 - Bugünkü fevkalade halin de
vamı müddetine münhasır olmak ve 
işin muhtaç o!duğu ehemmiyet ve 
müstaceliyeti elde etmek için 1 ey. 
lıll 1939 tarihinden evvel aktedilmiş 
olan mukavelenamelerin mezkur ta. 
rihten sonraya müsadif tatbiktıtın
dan doğan ve muhasebei umumiye 
kanununun 136 ncı maddesi hükmü. 
ne dayanan tadilat tekliflerinin ma
liye hukuk müşavirliği ve Devlet 
Şıirasınca en çok 15 gün zarfında in. 
taç olunmasının temin edilmesi. 

Taahhüt mevzularının esno;ını teş
kil eden ecnebi menşeli malzem~nın 
külli kısmını Alman malzemesi te~
kil ettiği ve halen A v:tıpad:.ıki son 
vaziyet dolayısile teslimatın y<ıpıl. 

mıyacağı ha..l{kında 11lakalı dairelerin ' 
firmalarla yaptığı tem1s netic~sin<le 
""taahhüt etmiş oldukl.m için tesli
matı yapmakla mükellef bulunduk. 
lan ve bu teslimatın yap1l:lcagı, an
cak anormal şartlar altında yerine 
getirilecek bu taahhüd:ıtta, gerek fi~ 
yat farkı ve gere!< vukua gcle~ek ge
cikmelerin nazarı itibara alınması e. 
sasının kabul edilmesi ve memleket
te ithalatın icap ettirdiği formalite
lerin hükumetçe yapılına:;ı l&zım ge
leceği,, şeh:linde cevaplann alındığı 

anlaşılmış bulunmaktadır. 

lsviçredeki infilak 
Suikast Eseri imiş 

Bern, 30 (A.A.) - İçinde infilfik 
edici maddeler bulunan Arlikon ma
kine fabrikasında geçen cuma giinü 
vukubulan infilakın bir suikast ese
ri olduğu hüktimet . makamlarınca 
tesbit edilmiştir. Yap1lan tahkikat 
neticesinde faillerin sabotaj maksa
dile mi, yoksa sadece bir nümayiş o
larak mı bu işe teşabbi.is ettikl 0 ri an
la sılacaktır. Mücrimlerin tevkifi im
ka'nını verecek mahiy·?tte mallımat 
getirecek olanlara 2 000 İsviçre mar
kı mükafat vaadedilmi~tir. 

Bununla beraber, muayyen bir 
:mukavele ile bağh bulunan bu fir. 
mala.rın taahhütlerini ifa hususundu 
gösterdikleri arzuya rai;mc-n hakiki 
vaziyetin aşağ1daki ş~kılde olduğu 
görülmüştür. 

Şöyle k'i, bir kısım fabrikaların 
!'ıarp mıntakaları dahilıııde bulunmn
ları dolnyısile siparişlere ait imalata 
~am~ imkanını elde edemedikle
ri gibi, bu imkanı bulan ve imalatı 
yaparak, malzemeyi sevke ml.iheyya 
bir hale getirmiş bulunan firmalc.:r 
da, nakliyat hususunda müşkülatla 

karşıla~mış olduklarınd.m bunun ne
ticesi olarak fabrikaia.-, bir kısım 
malzemeyi gönderememişler ve sev. 
kedilen malzemeyi h:\mıl ohın va
purların b.taraf limanlara iltica et
mesi zarureti hasıl olmuş ve mühim 
bir lnsım malzeme bu limanlal'cla 
kalmıştır. 

Bir Sovyct Filosuna 
l\lunnansk Limanında 
Yapılan Tezahürat 

Moskova, 30 (A.A.) - Tass Ajan
sı bildiriyor. Atlantik filosunun A. 
miral gemisi "Jozef Stalin,, ile "Se
do,, buzkıranı, dün akşam Mur
manska varmıştır. 

Murmansk halkı, diğer şehirler 
mümessilleri, parti ve umumi ırıües
sesat delegeleri, Şim:ıl deniz yolu 
merkez idaresi meurları ile "Sedov., 
mürettebatının akraba. ve dostları, 
Arktik buzlsn arasında 812 gün se
yahatte bulunan Sedov'un kahraman 
mürettebatını selamlamıştır. 

Gece, projektörler altında rıhtım
da büyük bir miting akdolunmuştur. 

Balkanlara 
Harp Nereden. 
Ve Nasıl 

Gelebilir? 
(Başı 1 incide) 

Fakat bir kısım diplomat ve asker
ler Finlandada Sovyetli!ri rahatsız e. 
decek yeni bir cephe kurulması fik
rindedirler. Bunların görüşleri şu
dur: Kendimizi ald:ıtmağ.ı lüzum 
yoktur. Sovyet Rusya hırpalan:na
dıkça, Almanyayı mağlup etmek 
mümkün değildir. Sovyet Rusyayı 
Almanyaya yardım kabiliyetinden 
mahrum edebilmek için, Finlandada 
Sovyetlere karşı blr cephe kurmak 
ve harbi bilvasıta kabul etmek la
zımdır. 

İngiliz Başvekilinin mütemadiyen 
Finlandaya müessir yardımda bulu
nulacağından bahsetmesi, fakat yar
dımın şeklini izahtan çekinmesi de 
gösterir ki, İngiliz hükumeti bu ikin
cilerin fikrindedir. 

O halde Finlandaya müessir su
rette nasıl yartlım edilebilir? 

Le Temps gazetesi!un 2.skeri mu-
harriri bize bu yardım planını izah 
ediyor: 

"Bir İn~iliz..Fransız filosu şimalde 
Sovyctlerin kı~ın dahi donmıyan 
Murmansk limanı önünde demirliye. 
cek, bu suretle hem Almanların bu. 
rasmı bir deniz üssü olarak kuHan. 
malanna, henı de Sovyf'tll'tin dcnİ7.
den Finlandadaki kuvvetlerini tak
viyeye imk!n huakmıyacakhr. 

"Sonra bu iklime göre ycti!'!tiril
miş İngiliz _ Fransız kuvvetleri Fin. 
landnnın şimaldeki PctsaMo şehri 
civarına ı;ıkanlacak ve bu kuvvetler 
Fin kuvvetleri ile hil'leşerek Finlan_ 
danın şimalinde bııJunan Kıztl kuv
vetleri oradan cıkarncaklard:r. Pct
samodan Dotni körfc7.İ ilzcl'inde bu
lunan I~cmi limanına kadar uzanan 
muntazam bir yol vardır. MiiHdik
ler bu yoldan kamy,onlarla Fin knv. 
\'etlerine mühin1mat, silah ve nıalze. 
me gönderebilirler. Finlancladn ara. 
zi büyiik askeri har<.'kctlere miic;;ait 
olmadı;,11 için g<;nderilecek küı:ük 
ku,·vetlerle de J{ı7.ılordunun ar?ctçc 
Ustünliiğiinc karşı durmak nıiimki1n. 
dür. Fakat Sovyctlcr t::un:ıuncn sel'. 
l>cst bırakılularsa bu cepheye mü. 
him miktuda kuvvet y1i!ahilir ve 
tedricen Finlerin müdafaa kll''vctle. 
rini kırahilirlcr. Onım için ayni U

manda Sovyet Rusyayı başka cephe. 
lcr<le de meşgul etmek lazımdır. Döy. 
le hir. haTck"t idn de <'n mii'-ai t sa. 
ha Karadeniz.dlr. İngiliz • Fransız 
tlonann1alan Karadenize geçehilirl<"r. 
Karadenize hakim olan miittcfikler 
dotıanması ev,·eln Batıım - Odcsa yo~ 
lile Almonyaya yapılım petrol sevki. 
vatının önüne geçecektir. Odcsayı R

t~ menzili . içine alabi1ecek
leri için Sovyctlerin Besarab
yaya inmesine manı olacak ve 
M 0 s k o v a y ı Kafkas cephe. 
sinde petrollerini mildafaa için mü
him kuvvetler buhındurmağa mecbur 
edecektir. Karadeni7de miitteLk do. 
mll:malarının üstünlilğil, bu denize 
sahil olan memleketlerin siyaseti il~ 
zerinde de mitcssir olacak ve Balkan. 
laTdaki vaziyeti deği~tirecektir." 

İngiltere ve Fransa hakikaten böy
le bir yardım planı hazırlaınışlur::;a, 
Fin1:mdaya yapılacak yardımın har
bi Balkanlara da siray~t ettireceğini 
tahmin için artık falcı olmağa ihti
yaç kalmaz. 

İste Balkanları tehdit ed<!n harp 
tehlikelerinden biri de budur. 

Frcanssz Komünist Bu suretle mevcut mukavelenin 
cşamil bulunduğu taahhüt mevzuları. 
ına ait ecnebi memleketlerden gele
cek malıemen:n bir kısmının imal e
dilmedikleri ve bir kısmının da nak
ledilmedikleri anlaşılmış bulu.nmak-

Okuma Kitaplarını Tetkik Lideri, Fransız 
Eden Komisyon 

Ankara, 30 (TAN Muhabirin- T6biiıetinden Çıkarl!dı 

---- --~-- ---~~ .. 

Bulgar TalepJeride Görüşülecek Çekya, Anman 

Gümrü!< Sistemine 
ithal Ediliyor·' Balkan Sulbünü Bo.zan · 

Her Hareket Azimkir 
Bir Mukabele Görecek 

Be1grat, 30 (A.A) - Almanya hü. 
kumeti, Nisan aymdnn itibıı.ren Bo. 
hemya ve Moravya himaye idaresı
nin Alman gümrük sistemine ithal 
edileceğini Balkan hükumetlerine 
bildirmişt;r. Eski Çekoslovak a ile 
aktedilen ve şimdiye kadar meriyet
te kalan ticaret itilafları Nisandan 
'.tibaren hükümsüıı: kalacaktır. (Bacıı 1 incide) 

Bununla beraber ortada şimdilik 
böyle bir emare yoktur. Almanla
rın iktısadi menfaatleri zedelenme
dikçe böyle bir harekete teşebbüs et. 
meleri mantıkan varit görülmemek
tedir. Sovyetler ise böyle bir hare. 
kette bulunmak niyetinde olmadık. 
!arını, zaten birçok defalar açıkça 
bildirmişlerdir. 

En Mühim tfosele 
Baharda büyük hadiseler o1acağı

na dair son zamanlara kadar her ta. 
rafta çalkanan endişeler şu sırada 

eski heyecanını kaybetmiştir. 

- Müsellah kuvvetlerimizin ve ik
tısadiyatımızın ihtiyaçlarını karşıla. 
mak için kafi miktarda petrol isthsal 
etmeği taahhüt etmek mecburiyetin
deyiz. Petrol istihsalatmın daima 
devletin hifnayesi altında bulunduğu 
nu hi~setmesi lazımdır.,, 

Diğer taraftan Milli fktısat Neza. 
reti de, aşağıdaki tebliği neşretmek
tedir: 

"Bundan sonra evvela hububat ve 
sonra da madenler icın bunJ benzer 
komiserlikler ihdas~a mecbur ola
cağımız şüphesizdir. Zıra istihsal ve 
tevzi için bütün otoriteyi haiz bulun. 
maklığınuz lazımdır-

Slovak. hududu, 30 (A.A.) - Ha.. 
vas: Alman makamlnrı teLiş uyandı
rıcı haberler işaa edenleri merha
metsizce takibe devam etmektC'dir. 
ler. Prag'da çıkan "Lidovy Noviny,, 
qazetesi, yiyecek bir: şey kalmadığını 
ve münakalattaki emniyetsizlik yü· 
dinden Tyrole gelmenin pek müşkül 
olduğunu mü~ter.lerinden birine ya
zan Tyrol otelcikrinden birinin tev .. 
'üf ve bütün emlakinin müsadere e
dildiğini ihtar mo.h~yetinde olarak 
yazma!dadır. 

Vaziyetin ve hadiselerin cereyanı 
önümüzdeki ilkbaharda dahi bir ıey. 
ler olmıyacağını gösteriyor. Yalnız . 

bütün mesele Romanya petrollerinin 
ve ihrac<lttnm tanzimi için kurulan 
komiserliğin üzerinde düğümlen

mektedir. Günün en nazik meselesi 
budur. Bir İngiliz müdnhalesi karşı 
taraiça tahrik telakki olunacağı gibi 
karşı taraiın fazla bir müd;ı.h;:ılesi de 
ayni mana ve mahiyrtte telakki olu. 
nacaktır. Harp B<ılkanlara sirayet 
etmeden biterı;e Balkcınlartla bir nn• 
tant yPrinc bir Cenubu Sarki Avru. 
pası bloku teşkili kabil olacaktır. 

İtalva ve Macaristamn da dahil O

labil~<'kleri böyle bir blok istikbal 
için Balkanlara daha sn~lnm bir sulh 
0 mniyeti getirecektir. O zaman İlal. 
yanm tasavvur ettiği Ad!'ivatik blo. 
ku kendiliğinden viicut b!ılmus ola
"akhr. Fakat. !':UrAs·nı unulmamalı-
1tr ki. io:ıtpr R:ılkan'ar olsun. ider 
Cenubu Scırki Avrupas1 . bu mrrıfaka-
1aki her harekPt ve hadise ile Türki 
ye yakından al.ak::> hrhr. 

AKA GUNDUZ 
• 

Yeni petrol komiserliği 
Bükrcş. 30 (A.A.) - Umumi pet. 

~ol komiserliği dün aksam resmen te 
~ekkül ('ltm•stir. Umumi komisC"r, pro 
fesör Netta, bu münasebetle bir nu. 
tuk irat ederek bu teşekkülün .gaye. 
lpr1tıi bc:ı-"h l!'tmi~ vP rlc-mhtir ki: 

"" Biikreş, 30 (A.A.) - Emin bir 
membadan öğrenildiğine göre, Ru
men petrollerinin Almanyaya naklL 
ni tesri etmek üze!'e Alman demir. 
yolları idaresi Romanyay.:ı 120 loko
motif ile 2000 sarnıç:lı vagon sevket
miştir. 

Clodius'ii.n temasları 
Roma, 30 (A.A.) - Ecnebi müşc.

hitlerin istihbaratına nazaran, Clo
dius'ün Romada mü:zflkere (:dcceği 

başhca meselelerden biri, İtalyanın 
kömür ihtiyacının temmi i5idir. De
niz seferlerinin azalması üzerine I. 
ta !yanın kömür ihtiy.'.lcı kafi derece
de tntmin ed:lemed1ği için, İtalya 
şimdi Brenner yolile göndP.rilccek ".>· 

lan Alman kömürlerine güvenmek
tedir. 

Rumen • I'ugoslav ticareti 
Bükreş. 30 ( A.A.) - Vreme gaze

tesinin Bükreş muhı:ıb"iri bildiriyor: 
Gelecek ay Belgratta yemi Rumen. 

Yugoslav ekonomik müzaıterelcri 

başhyacaktır. 

Gecen kanunuevvehle iki memle
ket a~asında klering sistemini ilga 
eden bir anlasma aktectilmi<:tir. 

Öyle anlaşılıyor ki. döviz, olarak 
tediye sistemi iyi netice vermiştir 
ve klering sistemi te'uar esas ola
rak ihdıı.s edilecektir. 

H. t er, ·Harbin ikinci 
Ve Kat'i Safhası 

Yeni Başlıyor, Dedi 
(nası 1 incide) 

yayı mahvetmekten ibarettir." 
Hitler Çekoslovakya ile Polonya

dan kısaca bahsetmiş ve daha sonra 
Sovyet Birliği ile İtalyaya intikal e
derek, Stalin ile anlaştığını ve müt. 
tefklerin muvaffak olmadıkları yerde 
muvaffakıyete kavuştuğunu anlaL 
mış, ve bilhassa iki nokta üzerinde 
ısrar etmiştir. 

Birincisi: İngltere ile Fransayı a
yırmak. 

İkincisi- Almanyanın her bakım
dan kuvvetli olduğunu anlatmaktır. 

Nutuk en şiddetli alkışlarla karşı
lanmıştır. 

Alman tayyarelerinin akını 

dir. Şimdiye kadar bunların 23 ü 
kendi kendilerini batırmışlar, 21 i ele 
yakalanmışlardır. Gerısi ise ışe ya. 
ramaz bir halde bitaraf limanlarda 
yatmaktadır. 

England ismindeki Danimarka va
puru ile Hosanger Norveç vapuru 
Alınan denizaltı gemileri tarafından 
batırılmış1ardır. Faro Norveç gemisi. 
sinin de torpillenerek batırıldığı bil. 
diriliyor. Noro ~dında küçük bir Ho. 
landa vapuru, Ingilterenin Şark sa
hillerinde torpile çarpmıştır. 

Londra, 30 (Husu~i) ~ Alman 
tayyareleri tarafından !ngiltercnin 
Şark sahilleri açıklarında, ticaret ge
mileri üzerine yapılan taarruz, bu
gün de tekrarlanmıştır. Ve neticede 
anlaşılan bir nazi tayyaresi düşürül. 
müş, biri de sakatlanmıştı!'. 

Bir gemicinin anlattıkları 
Londra. 30 (A.A.) - Dün Ingilte

renin şark sahilinde bir Alman tay. 
yaresi tarafından bombardıman edi
len ve karaya oturan "Tautimila,, is. 
mindeki Leton vapurunun enkazında 
bir tek kişi bulunmustur. 

Vapurun içinde bulabildiği bütün 
esvapları üstüne giymiş olan bu ge. 
mici şunları anlatmıştır: 

Ziraat Umum Müdürü 
Manisaya Gitti 

Manisa, 30 (A.A.) - Ziraat umum 
müdürü Abidin Ege, Manisada açı
lacak ziraat mektebi ile bağcılık is
tasyonu ve umum meyva fidanlrğı 
işlerini tetkik etmek üzere buraya 
gelmiştir. 

Harptenberi Amerikaya 
Dönen Amerikahlar 

Nevyork, 30 {A.A.) - Harbin ba~ 
langıcındanberi 80.500 Amerikalı 
memleketine dönmiitşür. İşgal altın
da bulunan mıntakala•dao ve bilhas
sa Polonyadan 10.000 Amerikalı.om 
daha gelmesi bcklen:neıttedir. 

' 
Çindeki İmtiyazlı Mıntaka 

Ve İngillerenin Vaziyeti 
Londra. 30 (A.A.) - İngiliz imtL 

yaz mıntakası etrafındaki tel örgüle-
re tekrar elektrik cereyanı verilmesi 
üzerine, Tientsin'de İngiiız Konsolo
sunun mahalli Japon mnkamları neır. 
dinde derhal teşebbüste bulunacağı 
öğrenilmektedir. 
~ 

Giresunda :Mektepler Açıldı 
Giresun, 30 (A.A.) - Bir aydan

beri kapalı bulunmakta olan dört ilk 
okuldan ilcisi bugün açılarak tcdri. 
sata başlamıştır. Çüt tedrisat yap. 
mak suretile diğer iki okulun talebe
leri de bu mekteplere devam ede. 
cektir. - ---. --o-

Letonyada Aile İsimleri 
Riga, 30 (A.A.) - Letonyada, Al

man ekalliyetinin Letonyayt terket.. 
mesi üzerine, bir zamanlar Almanla.. 
nn Letonlan almağa icbar ettikleri 
Alman aile isimlerinin Letonca isim. 
!erle değiştirilmesini istiyen bir ha. 
reket uyanmıştır. 

IKiiçük Memleket Haberleri \ 

İZ MİRDE: 
Çok çocuklu 40 anneye yakında 

madalyalar verilecektir. 
HAVSADA: 
Asfalt yolu yaptırtmakta o1an 

Nafıa Vekaleti, kasabanın içinde is
timlakler başlamış ve biçtiği kıy· 
metleri emlfık sahiplerine bildirmiş· 
tir. Kervansaray ile Sokullu camii 
ve hamamını meydana çıkarmak 
için de mahallince beş ev istimlak 
olunmuştur. Burası meyd::ın ve yeşil 
saha olacak, asfalt caddenin buradaki 
eni 13 metreye çıkar1lacaktır. So
kullu camiinin 30 bin li!'a ile tamiri 
bitirilmek üzeredir. Hamam da önü
müzdeki yıl tamir olunacaktır. Hav
sanın bu yıl içinde kaza merkezi ha
line getirilmesi pek muhtemeldir. 

ğunu anladtkları manasını tazammun 

edebilir." 
ıta.dır. · 

Her iki bakımdan tetkiklerini ya
pan komisyonumuz bu vaziyetlere 
!karşı alınması lazım .gelen tedbirleri 
düşünürken şu hususların göz önün. 
de tutulması muvafık olııcağı kıınaa. 
tine varmıştır. 

den) - Bir müddcttenbcri Maarif . R t azete 
Vekaletinde ilk.mekteplerde okuna- Parıs, 3~ (A.A.) c··rx:: !isini~ 
cak okuma kitaplarının t;etkiki ile de çıkan rans~z u .b. haliha 

Nazist tayyareler, taarruza geçer 
geçmez. İngiliz avcı ta7yareleri der
hal mukabele etmişler, tnyyare dafii 
toplar da harekete geçmi!:otır. Buna 
rağmen 1000 tonluk Jose Quin gemi
si, imdat işaretı vermiş ve yardım 
için tahllsiyeler derhal yola cıkanl
m1ştır. Yarmoth ismindeki diğer bir 
gemiye karşı vulmb•ılan taarruz da 
İngiliz tayyarelerinın mukabeleleri 
ile karşılanmı~tır. 

- Vapurun güvertesine 4 ve de
nize 2 bomba düştü. Bombaların ın
filaki i.izcrine bayıldım. Kendime 
geldiğim :r.arnan vapur sulara tabı o
larak sahile doğru gitmekte idL 

"Tautrnila., vapuru mürettebatın. 
dan 16 kişi daha bulunmu~ ise de 
bunlardan 7 si kaybolmuştur. "H.iga., 
isminde kiiçük bir tahlisiye sondalı 
dün boş olarak sahile düşmüştür. 

Jıluhabir Sylt adasında geçenler. 
de esrarengiz infilfıkler vukua geldi.. 
ğini hatırlattıktan sonra şunlan na. 
ve eylemcktNlir: 

A - Almanya ile olan ticaret an
laşması 31 Ağustos 939 da nihayet 
'bulmuş o'duğundan muhtelif devlet 
dairelerinin Almanyadaki firmalarla 
yapmış oldukları mukavelelerden 
.nıünbais taahhütler Ha edilmiyecek 
hale gelmiş ve bundan dolayı mem. 
leketin ihtiyacı olan malzeme ithal 
edilmemekte bulunmuştur. 

Bu eşyanın getirilmesi Almanya 
.ile ticaret münasebetlerinin hal ve 
tanzhnine vabestedir. 

B-Almanyadan getirilmesi' müm-
1rün olmıyan eşyanın Fransa, İngil
tere ve Amerika ve diğer ecnebi 
memleketlerden temin edilmesi arza 
şayan görülmüştür. 

Bu iki esaslı nokta mevl::Ut muka
~elere göre hariçten mal g~tirih:1e 

mesgul bulunan İsmail Hakkı Balta- bir kararnamcsı mucı ın:e . -
cıo ~. lunun reisliğindeki komisyon fa- . zırda Moskovada bu.~u:ıdug.u t~hmın 

g · · · ~{·· edilen Fransız komunıst lıclerı An. 
aliyetine nihayet vennıştır. usaba- . t.b.. t' d 
kaya istirak edenlerjn gönderdikleri dre M~rtı. !ransız a ııye ın en 
12 ese; ayrı ayrı tetkik edilmiş ve iskat· edilmıştır. 
hepsi de müsabaka talimatnamcsin. -o--..... 
deki şartlara uygun olır!adıklanndan Bulgar Kralının 
reddedilmişlerdir. Doğum Yıldönümü 

İngiltcredeki Düşman 
Tebaasının Vaziyetleri 

Londra, 30 (A.A.) - lngilterede 
bulunan 74.000 düşman tebaasının 
vaziyetini tetkik etmek üzere harbin 
bidayetinde teşekkül eden 109 mah
keme mesailerini ikmal ederek, ra
por larmı Nezarete gönderm:şlerdir. 

Bu raporlardan anl:ışıldtjpna gö
re, şimdiye kadar dü~maıı. teb~as~
dan takriben 500 kişi tevkıf edilınış, 
8.000 kişi şahsi hürriyet takyidatına 
tabi tutulmuş ve 59.000 kişi de hiç
bir kayıt altına ahnmamı§tır. 

Sofya, 30 (A.A.) - Kral Borisin 
doğumunun 46 ncı yıldönümü, bugün 
bütün memlekette dini ayinlerle 
kutlanmıştır. 

Sofyadaki dini ayinde, hükilmet 
azası kordiplomatik. saray erkanı, 
yüks~k devlet memurl.~n_, c~miyet
ler mümessilleri ve buyük bır halk 
kütlesi hazır bulunmuş ve Sofya gar. 
nizonu kıtalan da bu ayine ~tira!~ 
eylemiştir. 

Gazeteler, bugünkü bayram dola
yısile, kralın yüksek şahsiyetini ve 
bütün milletin kendisine bağlılığını 
tebariiı: ettirmektedir. 

Almanlar, harp halinde dahi t;ım 
bir hürriyet içinde sefer etmeleri la
zım gelen gemi.lere taarruz etmekle 
harbi en insafsız şartlar d:ı~rf'sinde 
idare ettiklerini bir kere dalın. gös
termişlerdir. 

Dünkü taarruzda ancak Eston na
mındaki 1400 tonluk bir İngiliz gemi 
si batmıştır. Fakat, ne.zi propaganda
sı, bu hareketi büyük bir muvaffa. 
kıyet şeklinde ilan ediyor. 

Halbuki, geçen haftadanberi '::>atı
rtlan 13 gem1nin, 10 u bitaraflara 8-

ittir, biri İngiliz ye iki.si Fransızdır. 
Bu yüzden İngiliz KMvoy sistemi e
hemmiyetini muhafaza etm~ktedir. 
Buna mukabil, Alman!arın 300 ge
misi bitaraf limanlarda beklemekte-

Daııima1'ka hududunda· 
tahliyeler 

Londra, 30 (A.A.) - Alman • Da
nimarka hududunda, Sylt de dahil 
olmak Ü7ere 7 Frise adasını "rnem. 
nu harp mıntakasına .. ithal eden AL 
man kararnamesi, yüksek Alman ku. 
manda heyetinin maksatlan hakkın
da muhtelif faraziyelere yol açmnk.. 
tadır. Sylt adasının tahliye edildiği 
söylenmektedir. 

"29 İkincikanunda Danimarka hu
dudunda bulunan müşahitler Hinden 
burg bendi üzerinde, Sylt adasını ka~ 
raya bağlayan şimendifer hattında 
Almanların bi.iyük bir faaliyet gös
terd ;k lerini görrn Ü şlerdir.,, 

Muhabir, Büyük Britarıyaya karşı 
yapılacak keşif hava akın~a~ının in
taç edeceği mtJkabelebilmı.s1lden ka. 
cınmak mülahazasiyle Fris adaları
nın tahliyesine başlanmış olması 
muhtemel bulunduğunu yazmakta
dır. 

H olandanın protestosu 
Daily Mail gazetesinin Amsterdam 

muhabiri şöyle yazıyor: Garp Cephesinde şiddetli kar pt. 
"Bu tahliye işi, tah;ıkkuk ettiği yade faaliyetine ;nA~id~. -~~kat, top

takdirde Almanların Sylt üzerine çu ve hava faaliyetı goı:u :uyo~. Ho. 
yapılan İngiliz hava keşiflerinden a- landa. Alman ta~arelerının bıtaraf
meli bir ders alarak bu adanın tn. lığı ih1M et.mesı vüzünden Bedini 
giliı akınlarına pek maruz bulundu- protesto etm.iştlr. 



. Hlk:By~ 
• 
f PERiLi KÖŞK 
!. __ •••-.•••- Yazan: ULUNAY ............... . 

J k1 gün evvel gazetelerin vu. 
kuat kısmında camı, çerçe

~esi, tabağı, çanağı kırılan bir ev
den bahsediliyordu. Bir dü,man
lığa maruz kalındığını akla daha yı 
kın bulduğumuz bu meseleye kom
şular bir de c.nleri perileri karı~ 
tırmışlar. 

Haydi "Şark, ötedenberi cin, pe
ri masallarına inanır diye tanın
mıştır, bu çeşit zabıta vakalannın 
arkasından birer peri rnasalı uydu
rulur,, diyelim. Fakat, ya Avrupa? 
Bu hususta Şarkı fersah fersah 
geçtiğ,ne şüphe etmeyiniz. Şimdi 
nakledeceğim hakiki bir vaka size 
bunun canlı örneğini verecektir: 

Nis ile Montekarlo arasında Eze 
namında bir sayfiye yeri vardır. 
Minimini bir körfezden birden 
yükselen çanılıklann içine gö
znülmüş olan hu güzel köy Kot da. 
zür'ün en sakin sevimli yerlerin
den biridir. Köyün biraz yanında 
yine çam ormanlarının yeşil gölge
likleri arasında büyücek, penbe 
boyalı bir köşk, kapalı pencerele
ri, sun sıkı örtülü pancurlariyle 
herkesin dikkat nazarını celbeder; 
denize nezareti fevkalade olan köş. 
kün yüksek ağaçlı parkında kim
seler yoktur. Yalnız bazı Boğaziçi 
yalılarının korularındaki köşkler 
gibi tepede bir iki odalık bir katlı 
nı~nimini yine pembe renkte bir şa
lede malikaneyi muhafaza eden 
bekçi oturur. 

Bu malikaneyi on üç senedenbe. 
ri ne kira ile tutan, ne de satın a.. 
lan olmuş. Sebebi? Büyük köşkte 
periler varmış; eğer bu peri hiki. 
yesi başka bir yerde dinlenllmiş 
olsa muhitin tesirine atfederek e. 
hemıniyct verilmez. Fakat Kot da. 
tür gibi zevk ve safa yerinde pe
rilerin, yahut perilere inananların 
ne işi var? Bu hususta merak ede
rek topladığım malumat şu oldu: 

Ecnebi bir aile -zannederim 
Cenubi Amerikalı olacak- pembe 
köşkü bir sene kira ile tutmuşlar. 
Ev halkı bir kaç gün sonra bir çok 
patırdllar işitrnışlcr. Nihayet bir 
sabeh wvin efendisi yatağında ölü 
olarak bulunmuş... Tabii bu f c15. 
ketten son:-a kalanlar derhal evi 
terkedip gitmişler ..• 

Ertesi sene villB.yı :tengin bir 
Fransız tutmuş. Yerleşmişler, 
dostıanna davetnameler gönder. 
ınişler, tatlı bir mevsim geçirmiye 
h:.ozırlanırlarken bir gün adamca
ğıDn yetişmiş kızıru genis balko. 
nun parmaklığında asılı bulmu~ 
lar .•• Tahkikat, tetkikat, mehtaplı 
gecelerde kızın ·yapayalnız bal
konda denizi temaşası, meseleyi, 
aşka ait bir hk:rana bağlamış ... 
Daba ertesi sene hatA villayı kil"a_ 
lıyabilmek cesaretini gösteren Ü
çüncü bir kiracıyı bir sabah (Nis) 
Yolu üzerinde polisler anadan doğ. 
?na çır~ıplak danseder bir halde 
bulmuşlar. Nihayet son kiracının 
maruz kaldığı vaka bütün bu va. 
kalann üstüne tüy dikmiş civarda 
bulunanlarnı şehadeti ile sabit ol
duğu üzere balkondan denizi sey
tcdcn kiracı, birdenbire hücuma 
maruz kalmış gıöi fırlamış, mev
hum bir kuvvetle mücadeleye baş.. 
lamış, geniş tnraçanm üzerinde 
ltendi kendine boğuşa boğuşa par. 
lllaklığa kadar getirilmiş ve ora. 
dan yine başkalannın göremedik
leri bir kuvvet adamcağızı tepe a
tağı bahçeye fırlatmıŞ.. 

Ondan sonra artık pembe köşk
te oturmak cessretini kimse göste
rememiş; k~pılan, pancurlan ka. 
Pl.rıınış. .. Perili f!!V, perilere terke.. 
dUırıiş. Bu vakalan Nisten Monte
karioya mü!';teri taşryan otokarla
rın. taksilerin, hl•Su~i arabaların 
bütün şoförleri bUir. (Rulet) te 
§analarını tecrübe etmek lstiyen
ler o tarafa bakmazlar. Trende 
Yolcular arasında bahsi geçer._ 

M alikancnin sahibi inatçı bir 
ad:ım olacak ki köşkü yık. 

lnamrş, yalnız hükümete müracaat 
etmiş, işe zabıta müdahale eylemi" 
:Parka jandarmalar yerleştirilmiş, 
d~·nrdan bir şey görülmeyince kÖJ
·un ıçinde de beklemişler... Fa. 

kat gece yanSindan sonra jandar
~al:ır tüfekleri ellerinden atarak 

araltola Utic.a eylemişler .. 
- Karşımızda elimizin ereceği, 

kurşunumuzun vuracağı bir düş
:ıan olsun vazileınız.i yapalım, fa.. 

at Ortada dü.,cıman yok ... demışler 
\>e bir daha köşkü beklemekten 
'V'azgeçınişlcr. 

1 BUtün bu rivayetlerden bahso. 
~ndu~ bir ınrada görl'mü budak-

n esırgeıniyen bir arkadaş: 
- Ben bu perili villada bir ge. 

ee geçiririm! Dedi. Bazılanmız vaz 
l~lrnıek istedik, baz:ılanmız: 

• Y apam.amın? Diyerek bahse 
blle giriştiler. Nihayet ekseriyet o 
cüretkar refikimizin teşebbüsüne 
arka oldu. Bir otomobil tutuldu. 
EZE'ye kadar gidildi. Büyük bahçe 
kapısını çaldık. Beş daklka sonra 
kıranta bıyıklı, bir adam teldi, ka
pıyı açmadan sordu: 

- Ne istiyorsunuz? 
- Perili villA dcdiklerf kö~ bu 

mudur? Bekçi biltltereddilt: 
- Eveti dedL 
- Bir bahis tutuştuk. Bir mah-

zur yoksa bu arkadaşımu bu gece
yi burada fleçireccktir. Bunun için 
size de 50 frank vcreceğ":t, 

Bekçi muvafakat etti. Elll frangı 
peşin aldı. Kapıyı açtı arkadası. 
mrzla birlikte köşke do]tru yürü. 
düler. Biz de yine geldiğimiz ara
ba ne avdet ettik. O aksam Nis 
belediye gazinosunda büyük bir 
konser vardı. Konserde hazır bu. 
lunduktan sonra supe etmek üze
re (Glasya) ya girdik. Bütün ma. 
salarda suvare elbiseli kadınlar, 
fraklı erkekler yiyorlar, içivorlar. 
dı. Saat ikiyi geçmişti. (Nis) in 
kozmopolit mevsimcileri yazı ktŞl 
belli olmıyan bu güzel şehrin bil. 
tün neşvesiyle mest bir halde etra
fa kahkahalar saçıyorlardı. Biz et. 
rafrnuzı seyrediyorduk. Birden 
gazinonun kapısı acıldı, cüretkar 
dostumuz; fötr şapkasının altın
dan saçlan fırça gibi çıkmış, bir 
halde rengi sapsan, elbisesi toz 
içinde fçeri girdi masalara göz 
gt>zdirdi, bizi görünce bir şevden 
tahaffuz edecekmiş gibi yanımıza 
koştu. 

Sualler havat fişeği gibi patla
mıya haşlamıstı: 

- Ne oldu? DaYak mı VMin' 
Yayan mı geldin'? Bu ne h~l? . 

Arkadaşımız CYVl.'la su sürn. 
hisine saldırdı, üstüste iki 

bardak su icti. Ondan sonra gar. 
sona bir duble (Finalo) ısm.arlsdı. 
Onu da bir hamlede çekü ve şöyle 
anlattı: 

"Sizden ayrıld•ktan sonra bek
çi ile kö ke geldik. Herif cebinden 
bir anahtar çıkardı, köskün kapısı. 
nı açtı içeri girdik. Yol keçeleri u
ıatılmış uzun bir koridor ieçtik. 
Bana: 

- Hangi odayı açayım? Dedi. 
- Hangisini istl!rsen... Dedim. 
Bir odanın kapısını açtı. Elek

trik kopalı bulunduğu içın bir pet
rol lambası getirdi, yaktı. "Allah 
rahatlık versin!,, dedi çekildi, gitti. 
Oda me!ruş fakat tozlu idi. Bir ta. 
rafta geniş bir (şezlong) vardı. Uy
ku bnstınrsa oraya uzanacaktım. 
(Şezlong) un kenarına oturdum. 
Cebimden Pöti Nisua'yı çıkardım. 
Okwnıya başladım. Mühimce bir 
makalenin nihayetine gelmiştim. 
Pencerede bir tıkırtı oldu. Aldır
madun, tıkırtı daha kuvvetle te
kerrür etti. Pencereye doğru bak. 
tım, evvela pancur açıldı. Hem de 
kroşeleri kaldırılarak açıldı. Son. 
ra pencere kanatlannın topuzu 
döndürüldü, pencerede açıldı. İ
çeriye biris nin gelmesini bekle
dim. Kimse gel:ncdi. Nasıl açrldıy_ 
sa öylece pencere kanatlan, sonra 
da pancurlar kapandılar. 

Bu manevra ikinci ve üçüncü 
pencerelerde de tekerrür etti. Al
dırmadım. Yine gazeteyi okumak. 
ta devam ettim. Birden oda kapısı 
vuruldu. Soğukkanlılıkla: 

- Giriniz! dedim. Ses çıkmadL 
Arası beş dakika geçti bir daha 
vuruldu. Yine: 

- Giriniz! Dedtm .. Yine ses yok. 
Bu sefer öyle bir surette vuruldu 
ki sanki kapının aynası kırılıyor 
zanndtim; yüksek sesle: 

- Giriniz! Giriniz! Kaç defa 
söylemeli! Ben öyle nakroelerden 
korkmam. Ccsııretin varsa aç kapı. 
yı gir! 

Ses sada keslldl. Bes on dakika 
ge!;tı. Uzaktan bir ayak sesi duy
dum. Sağlam adımlarla benim bu
lunduğum odaya gelen koridorda 
yürüyordu. 

Ayak sesleri yakla~, yaklaştı. 
Tam odanın önünde durdu. Bekli. 
yor, kendi kendime: 

"Simdi kanryı açacak girecek!., 
Diyordum. Yine döndü. muntazam 
adımlarla u7:lklaşt.ı. Bir iki dakika 
sonra ayni manevra tekerrür etti. 
Ü<.'Üncü seferinde verimden kalka
rak yavaı yavaı oda kapısına yak
laştnn. Ayak sesi oda kapısının ö.. 
nünde durduğu zaman birdenbire 
kapının topuzunu çevirdim; aç. 
tnn. Kimseler yok. Bu da bitti. 
Derk,.n koridorda btr koşmacndrt' 
başladı. Kae kt~ demnlz? Belki 
yirmi k~ ... Gümbür, gümbür ko.. 
şusuyorlardı. 

Kanrv1 :M!tJ~ ram.an ben! da.. 

J ış ı astanesinin inı ınta asın an 
f Nafiaya Gönderiliyor ~ayseriye 14 Kişilik 
: Vali, Şehirde Yapılacak Milyonluk ln§aatın Pek Bır Kafile Daha Geldi 
Yakında Baılıyacağım Umuyor ve Tafsilat Veriyor 

Belediye, .,n günlerde imar işleri etrafındaki faaliyetini art
tırmıştır. Şişli hastanesinin inşası, Eminönü meydanının tan
zimi, Taksimle Ayaspaşa arasında yapılacak yeni caddenin, bu 
civarın tanına göre çiçeklendirilmesi de bu faaliyet arasına gir
mektedir. Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar, dün kendisile 
görüşen bir muharıirimize bu faaliyet hakkında şu izahatı ver

lngiltere Harbiye 
800 Tonluk Gıda 

Nezareti, Yeniden 

Maddesi Gönderdi 
Kayseri, 30 (A. A.) - Dün sa. mak üı:ere 50.000 pengö tnhsis eyıe. 

bah saat 9 da felaket mıntakasından miştir. 
şehrimize biri yaralı olmak üzero Beyrutta İbrahim Şakir tarafın-
14 yurttaşımız gelmiş ve Talasa yer. dan hareketıarz !elaketzedelerı ıçin 
leştirilrniştir. 200 Suriye lırası, K~ nal Haşim 15, miştir: 

Şi§ll luutane3lıdn pldnları cek olan Meyyit yoku~ tevsi edil· 
mtştir. Burada bir refüJ yapıla. 
cak ve ,.olun :sağ ıarahnda da 
bir bahçe meydana getlrHecttctlr. Bu 
bahçe buradaki askerlik şubesiyle 
itfaiye binasının yerini de içine ala
caktır. 

Bugiıne kadar Kayseride iskan e- Emekli Albay Ahmwt Necip 25, dok. 
dilmiş olan felaketz~de sayısı 1007 tor Mustafa İzzettin 25. Bayar. Sa-

.. _ Yapacağımız 1000 yataklı yi bulmuştur. ra Sıret de 25 Mısır lırası tcbcrrü 
Şişli hll!taneslne att pllnlan yakın
da Nafia Vekaletine göndereceğiz.İki 
&ya kadar hastane in§aatmın müna
kasaya konulmuş olacağını ümit edi. 
yorum. Çünkü gerek bu inşaata, ge. 
ı ekse Dolmabahçcde yapacağımız 
stadyom inşaatın& ait demir aksa.. 
mın teda?'iktnt btz fü~erlmize alıyo
ruz. Bu itibarla bu inşaata derhal ta
lip çıkacağı şüphesizdir. Herhalde 
hu milyonluk inşaatın ihale edilmiş 

* eylemişlerdir. 
Amasya, 30 (A. A.) - Bugün Sı. Yıne Bcyrutta İbrahim Itrı 500, 

Taksimle Ayaspaşa arasında açıl
mış bulunan 85 metre genişliğindeki 
caddenin ortasına yapılacak ·bahçeye 
ait planların haz•rlanması da bugün 
bir arkadaşa verlld1.,, 

vas transit deposundan fcliiketzede. bir Türk vatandaşı :;o ve Muzaffer 
lere tevzi olunmnk üzere 2747 kilo Ernin de 50 Türk lır~sı teberru et
muhtelü yiyecek maddesi ile 321 kL mışlerdir. 
lo sabun ve bir sandık eşya gelmiş. 

Yurt içinden gardı1r..lar tir. 

Gazi. Köprü8U f§f 
\•e inşaata başlanmı~ olduğunu gör. Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kır-
mek, beni çok memnun edecektir. rta.r dün Gazi Koprilsu meselesile de 

Auaspaşadnki kaskat meşgul olmuş, mahalline giderek be-
"Ayaspaşada Mühendis Mektebinin tediye ile köpril inşaatını de:ruhte e

önünde bir kaskat yapılacaktır. Ma. den Hügo Hcrmnn ş\rketl arasında 
lum olduğu üzere nakil vasıtaları tahaddüs eden ihtilafa menu olan 
Mühendis Mektebinin önünde bilyült parkeleri göı:den geçirmiştir. İhtila-

fa mevzu olan mesele 1900 li?'.alık bir bir kavis çizerek Dolmabahçeye in-
mektedirler. Bu kavisin içinde büyük parke kısınının yeniden inşasıdır. 
bir toprak kiıtlesl, aşağıdan Mühen- Halbuki şirket bozulan bu ağaç par. 
dis Mektebini gôrm,ye mani teşkil kelerin, esfelt bir t«baka üzerine 
<'tmektedır. Şimdi bu kavisin lcin. döşenmesi icap ederken belediyenin 
deki tepeyi tesviye ve bura. {Österdiği lüzum üzerine çimento ta. 

bakası üzerine döşenmesinden flrla-
:~ ~=:~~ir b~~~~~"~~~~ :~Zt~ş~:; rlrklarını ileri sürerek tekrar yap. 

ınak istetnemektedir. °Es'a~en hakim bu bahçeye ait planı bugün bana 
verdiler. Plana göre Mühendis Mek- nlan telakkiye göre köprünün ağaç 
tebinin önünden geçen yolun al ta. parkelerle döşenmesi, eski bir moda
rafında muauam bir havuz yapıla- <lır. Bu ağaç parkeler yerine köprü
caktır. Havuıun sa~ ve sol tarafın. nün asfalt yapılmnsı. yahut mozavik 

»arke ile dösenmesi icap etmektedir 
rian geçecek paSAjlar, havuzun alt Bu da hem 50 bin liralık bir masra
tarafında birleşerek hafıf bir merdi-
"-enle aşağıya inecektir. Havuman fı, hem de dubaların 5 - ft santim 

kadar suva batmalarını icap ett re. çıkacak sular, merdivenin sağından 

1 
ve solundan hafif telaleler fE!klinde C'ektir. Maamafih belediye, mahke
akacaktır. Merdivenin alt tarafında- menin vereceği knrar Üzerine mütf". 
ki sette ıkinci bir havuz daha bulu. ı-lh'httten tnh~iJ etmek fızcre şimdilik 
nacaktır. Sular bu havuzda tekrar '<C!l'ldi paras"yle, bozulan parkE-leri 

veniden dö~yerek 15 ı;!'Üne kan;ır 
hirleşeceklerdir. Ayrıca yukanki 
havuzdan ayrılacak iki yol, bahçeyi ltöprüyü nakil vasıtalarına açacak. 
c1olaştıktan sonra aşağıdaki havuzun tır. 
haşında tekrar birleşeceklerdir. Ge
rek bu yolların krvnm köşelerinde. 
gerekse havu~lann başlarında, otur
mak için muhtelif kanapeler buluna
raktır. İkinci havuzdan sonra başh
yacak olan merdiven de bahçenin alt 
tarafından ve Dolmabahçe meyda
nına cıkmış olacaktır. 

Hindistands Karışıklık 
Londra, 30 (A.A.) - Rangoon'da 

Hintlilerle müslümanlor arasında 
kargaşalık çıkml§tır. Polis, 250 kişi 
tevki! etmiştir. 

~·~ •• ~r '·• •· .... \;-, • ·~ ... "' ... 1. 

Amasvada bulunan felaketzedeler. 
den 6 c;kek ve bir kız çocuk Ankara 
Çocuk Esirgeme Kurumuna gönde. 
.ô.lmiştir. .. 

Sıvasta, Sarki Karahlsarda ve A
masyada hafü ve orta şiddette zel
zeleler kaydedilmiştir. 

/ ngUlerenin yeni yardımı 
Ankara; 30 (A.A.) - Akiığmuz 

malıimata gore, hareketiarz felaket
zedeleri için İngilız milleti ve hüku
meti tarafından ynpılmış olan geniş 
mikyastnki yardımlara ilaveten bu 
defa da İngiliz Harbiye Neureti ta. 
rafından 800 ton mevaddı gıdaiye 
gönderilmi~tir. Dost memleket Har
hiye Ner.aretinin fcHikettedt-ler icln 
gösterdi'tf bu y~kın :alfıkA n1uhitim12-
de büyük bir sempati ile karşılan. 

nuştır. 

Köstcnceden bildirildiğine göre. 
Köstencede mukim va.tnndaşlarln ırk 
da!;larımız ve hayırsever zevat tara
fından hareketiarz fel&kC'tzedelerlm~ 
bir yardım olmak üzere 82.700 Ley 
teberrü olunmuştur. 

Rangon yardım komitesi reisi Ah
met İbrahım, Cümhurrcisl İsmet İn. 
cmü'ye gonderdiği bir telgrafta ha. 
reketiarz feJaketzed<'leri kin Ran~n 
l:ıalkı tarafından l 700 lngff7. lirası 
teberrü edilmiş olduğunu bild:rmiŞ
tir. 

tls~üptcn haber verildi~\ne göre, 
hare!<etiarz felaketzedeleri kin ye. 
niden 13 350 dinar ile muhtel1l eşya 
eberrü olunmuştur. 

Budanesteden bildirildiğine naza
ran, Budape tc bdediv~i hıtrek:C'ti
arz feı·keucdclcrine bir yarchm ol-

"Planı yap1lan sahaların birisi de 
, Sishan~ karakolundaki bahçedir. Kö. 
ı "eden itibaren köprünün başına lne-

TÜRl<iYE CÜMHURiYETi 
rin bir sükOt karşılıyor; odanın ka
pısını kapar kapamt'l!, koşuşma 

yeniden başlıyordu. Yavaş yavaş 
bu gürültü bütün evi istilA eyledi. 
Yanımdaki, üstümdeki odalarda, 
katlarda müthiş bir patırdı vardı. 
Buna aşağı katlardan gelen mut
fak takımlarının yerlere yuvar. 
lanma sesleri inzimam etmişti ... 
Herşeye rağmen tahammüı edtvor. 
dum ... Ev. cabrdamrva başladı. Du. 
varlar sallanıyor gibi idi ... Birden 
bire ..•• ,, 

A rkadaşmnz iki eliyle kulak. 
larını tıkadı... ve devam 

etti. 
"Odarun içinde, ta yanımda, bir 

kahkaha işittim. Fakat nasıl bir 
kahkaha?l Çan sesini andıran, şey 
tani bir kahkaha .•. Bu kahkaha <>
danın her tarafında akisler yaptı. 
Bililihtiyar titredim. Kahkahayı 

bir daha işittim ve bütün cesare
time rağmen korktum. Daha faz
}& dayanacak olursam beni boia.. 
cakları korkusu o anda hatınma 

geldi. Birden kapıya atıldım, oda. 
nın ortasındaki aviz.e müthiş bir 
gürültü ile koparak yere düştü. E
ğer karanmı bir saniye geciktir. 
miş olsaydım avizenin ba~ı par. 
çalıyacağında şüphe yoktu. KorL 
doru nasıl geçtim? Kapıya nasıl 
vardım! Yalnn kapının sürg(lsiinQ 
çekerken kapının yan duvanna 
büyücek bir saksı atıldı ve parça 
parça oldu. Hedefin kafam oldu
ğunda şüphe yoktu. Yolun üstüne 
kendimi attım deli gı"bi Nil istika.. 
metine doğru koşmıya başladım. 
Ancak Vllfranş'ta btr araba bula
bildim ... fşte gördüğftm ..... 

Ondan sonra perili villida cesa
retini denemek kl.rruıenin aklına 

gelmedi. 
Buna ~mer diğer bir eY de Pa. 

risfn göbeğinde elan mevcuttur. 
Le Mersfe soka~nd:ı 67 numarayı 
herkes bilir. Fakat bunun menakı. 
bini de anlata~ak olursam uykum 
kaçacak, burada kesmeyi tercih e
.tivOl'WJL. 

ZiRAAT BANKASI 
Kunılut Tarihi: 1888 

Sermavesl : 100,000,000 Türk 
Şube ve Ajana adedi: 26! 

Lirası 

'Zir•I ve ticari ber nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat ffınkasmda kumbarah Ye O.hanı:ır tasarruf he5ap1ıtnnlfa f'D 

u 50 lirua bulunanlara senede f deb çekilkek kur'a ile •iaiJdald 
,ıAaa cöre ikramiye dakıtılac:akht. 

c Adet t.000 Liralık f.Off Lir 
' • 101 • z.ooo • 
, • IH • ı.ooo • 

CO • lH • f,000 • 
ıoo • ·1 • ı.ooo • 
ın • " • ,..... ; 
'" • ze ; s.zoı ;; 

oIKKA T: Heupııtnndak1 paralar bh' 89!1• lçfnd@ 50 liradan asa.il 
düşmiyenleN lkr-.mıye çıktılı takdırde ~ 20 fazlasiyl~ venlece.ktır 
Karalar seaede ' defa. l Eyldl. J Bırlncikinua, 1 Marı ve l lluU'a11 
tarlhlerindfl f't'kflttt'ktfl'. 

Anknra. 30 (A.A.) - Hareketiarz 
felaketzedelerine eşya ve gıda mad
desi olarak yapılmakta olan teber
riiat etrafında bugun aldığımız ha
berler Konyadnn Kızılay Kurumuna 
yeniden gönderilen 2042 lira Kon. 
yanın bugilne kadar yapmış olduğu 
yardım 17 .342 Jir3ya varmıştır. 
Konyanın vilayet itibarile teber

rüatı ise 42426 liradır. 

Çanakkalede merk<>zde 8706, Bi
gada 4328, Ezmede 2325, Bayramiç. 
te 1981, Geliboluda 1776, Ayvacıkta 
1767, Eceabatta 725, Yenıcede 514. 
Laosekide 622, Bozcaad,1da 385. 1m
:ro~da 254 lira, Erenkôy nahiyesinde 
446 ve Kirulı nahiyesinde de 67 li
ra toplanmıştır. 

Böylece vilayetin nııkdi tt>berriiat 
yekunu 24 006 linyı bulmuştur. 
Bundan ba~ka 8000 parça eşYa ila 
7574 kilo da yiyecek glSnderllmiştir. 

Nev~ehirde dune kadar yapılmı§ 
olan tebertüat yekunu 3316 hrayı 
bulmuş ve 70 denk içinde de muhte
lif eşya gönderilmiştir. 

Edlrnenin tcbcrruatı 35.000 lira· 
dır. 

" D" Grupu Sekizinci 

Resim Sergisini Açıyor 
Şubatın üçüncil cumartesi güniJ 

B~yoğlu Halkevinde 12 sanatkarda11 
mürekkep "D,, grupu ~c.\izinci resim 
sergisıni açacaktır. Sergi, desenleri 
ihtiva etmektedir. Ve Arif Ka?ta~ 
Abidin Dino, Bedri Rahmi, Cemal 
Kollu, Elif Naci, Eren Eyuboğlu, E1-
re! Üre.n, Habl Dikmen, Nurul1ah 
Berk, Zühtü Murido lu, Zekı Faik 
lzer, Salih Urallı,nın eserleri teşhir 
olunacaktır. 

Sergi on gün kadar açık bulundu
rulacaktır. Herkes serbestçe gezebl.. 
lecektir. 

İzmirde Heyelan 
!!mlr, 30 (A.A.) - Sinekli mınta. 

kasında bir müddettcnbcri hafüc;e 
başlıyan heyelan dün ilerleyişini art
tınnı§, Vezir ve Osmanağa sulannın 
ana borulımndan b1rini patlatmıştır. 
Civan kaplıyan suların nrzettiği teh
likenin önüne geçnı~k için Belediye 
suyu derhal membaından kestirmi~ 
ve ihtiyati bir tedbir olare.k su basan 
mıntakadaki evlerden ikisini de tah.. 
liye ettirmiştir. Borunun sürat~e ta. 
mirine çalışılmaktadır. 

Limanda Tetkikat 
l\'lUnakalat V~kiılcti müstesar mu. 

avinl Mahmut Nedim sehrimize gel 
miş, limanlal' umum miidürlilğündc 
tetkikata ba~lamıştır. Mahmut Ne. 
ı:Hm daha ziyade Derl.,banktan li. 
manlar umum müniirlii "iııf" müdev· 
ver bazı pürilzlü işleri gözden geçL 
"e<'Pktir. 

BORSAi 
30 • 1 • 940 

Londra 'l.21 
Nevyork 130.19 
Parla 2.11411 
MllAnb "615 
Cenevre 29 105 
Amsterdanı 60.185 
BrükHl 2! 0556 
Atina 0.965 
SOtya 1.57875 
Madrfd 13 30 
Buda peşte 23~9 

Btıkret 0.983 
Belcnd S.06!1 
Yok ohama !0.7625 
Stokholm 30.82i5 

ESRAM VF. TAm1T1 .. AT 
Ergıınl J!lfl5 
Sıvas-brunım V w 23 
11 Bankası Nama P~ 8.60 

\.._______________../ 
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KOLONYASINI 
Kullananlar kendilerini ruhncva:r ve IAtff kokulu nmon, portakal bahçe

lerinde dolaştıklannı hissederler. 

Benzerine Avrupada bile tesadüf edilemez. Hastalara hayat ve şifa 
veren, sinirleri teskin eden, ruhi ıztırapları azaltan bu meşhur kolanya
ya ecnebiler bile tapıyor. Hayran ve meftun memleketlerine hediye o. 
lara.k gönderiyorlar. Denebilir ki, İngiltere, Fransa ve bütün yüksek 
milletlerin kolanyalarına fa ktir. 

cı.e ••• a...a..c ı '* ıs*''* : a !SEM 

Te 1$ BANKASI 
1940 Küçük Cari Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 
ıte2:deJer. 1 Şnhat. 1 Mayı9. 1 Atnıstos. 1 tkıneltewrha 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ve 1rn'l1h1tras1z hesaplarında en az elli lirası bulunaıılsr 
Jtur11ya dahil edileceklerdir. 

1940 iKRAMiYELER[ • 
t Adet 2000 t:ra.Iık = 2000. - Lira 

3 ,, 1.000 
" -= 3000.- .. 

6 
" 

500 ,, -== 3000.- " 12 
" 

250 n - 30~.- • 
40 .. ıco ,, -= 4000.- • 
75 ,, 50 ,, c:= 3750.- • 

210 .. 25 ., es 5250.- .. 
fürkıye iş Bankasına para vatırmakla valnıı pan btrikttrmif 

~·maz avnı zamanda talilniz1 de denemış olursunuz. 

~ 

l(ircb~ Febrika Büfesi ve Lokantası 

Muhitinde elli aile ve üçbin işçi ve ustanın bulundufa Malatya Bez 
ve İplik Fabrikalarının Büfe ve Kantini mevcut demlrbqlari1e bir. 
likte kiralıktır. Taliplerin 20 Şubata kadar Fabrikaya müncaatlan. ........................................ 

Milli Piyango 

UGUR GiŞESi 
Karak67 Caddesi Postane KartıSında 

Telefon: 40021 

ÖMER R. UÖUR 

~------' 
Türkçesi Kadar Kuvvetli 
l'nlw.zca ve almanca Usarunı biten 
ve her UlrlQ tercüme !şlerinJ gaye· 
kolaylık ve ırilraUe yapan tecrübe! 
bir zata ihtiyacınız varsa tstanbul 1 
posta kutusu 406 ya müracaat edil-

' .-mest rica edilmektedir - # 

Şişli Sıhhat Yurdu 

Türk Anonim Şirketinden : 
1940 senesi Şubat ayının 28 inci 

Çarşamba günü saat 14 de şirket 
merkezinde evvela: (Meclısi İdare ve 
Muraklp raporlarım ve billnço ve 
kir ve zarar hesaplarım ve Meclis a
zalarile Murakibin tebriyelerini tet
kik etmek ve kabullerini ve hakkı 

1 
----

AN i T ES i R 
BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP 
ROMATiZMA, SOGUK 
A L G 1 N L 1 G I, K 1 R 1 K L 1 K 

vo bütün a~rdarıru derhal keser 
Lüzumunda günde 3 kate alınabilir. 

!~ur;:;if!t~~:y~~n~;-W-~-ıın-i ~-L-~L-~i~~---ı ~~~ı~il lf~w ~-A~~~ 
len mukarreratın tatbilc şekillerini ı 

de tetkik ile icabına göre 1940 yılı 
için murakip intihabı ve tahsisatını 
tayin etmek ve mezkür sene içt;ma 
ruznamesine devam etmek ve şirke
tin mukadderatı atiyesini kararlaŞ
tırmak ve teklifat hakkında mukar
rerat itt'.haz eylemek) üzere !evka· 
18de olarak toplanacak heyeti umu
miyelcr içtimalarına hissedaranın 
icabetleri ve yevmi içtimadan bh 
hafta evvel dühuliye varakası mu
kabiFnde hisse senetlerini şirket vez
nesine ttıvdi eylemeleri il8.n olunur. 

Şifli Sıhhat Yurdu Türk 

Anonim Şirketi 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Pazardan maada ıaat '14.:JO dan 

18 e Salı. Cumartesi 12 ye kadar fı. 
karaya. Dfvı:ınyolu No. 104. 

SATIŞ 

80,000 
L 1R1\ 

1LAN1 
lstanbul Dördüncü icra Memurluitmdan : 
Nazmı.,. ve Hamdi n Fatma Zehra ıara narından Vakıf Paralar lde~lııden 

23476 ikraz No.ıılle borç alınan paray;ı mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş 
olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına ehli
vukuf tarafından (9!J6) lira kıvmet üıkd ir edilmiş olan Fatih civarında Kc.dıçeşr:ı 
esinde Sinan ağa mahallesinin Sinnn yok uıı-u, imaret sokağında eski 5 mükerrer 
yeni 38 No 1ı tapu kaydına göre bir tara fı uhdesinde ibka eylediği mahal, bır ta- · 
rafı Hacı Hasan menzili bahçesi ve lkl la rafı müceddeden kil~at olunan yol ile 
mahdut bir ahşap evin evsaf ve mesahası aşatıda yazılıdır: 

Kapıdan içeri girlllnce mermer bir taşlık üzerinde gömillU küp, bir oda ve ha
rap bir mutbak mahaW ve bir de kö1J1{.;r lük vardır 

Aıma k•t: Bir merdiven başı ve sofa il zerinde bir helA ve lçlçe iki odadır. 
Birinci bt: Bir merdiven başı v~ iki sofadan camekanla bl:ı"lme üç oda, bir he

JAdan ibarettir. 

Binada elektrik tesisatı mevcuttur. Antredeki mermer taş1ıktan ııo'kak cephesi 
tahtaperde ile çevrilmiş ve sokağa bir kapısı olan bahçeye geçilir. Bina wnuıniyet 
itibarile tamire rnilhtaçtır. 

M ... h•aı: Binası 52,5 ve bahçesi 5B metre murabbaı olmak üzere tamamı 101?,5 
metre nturabbaıdır. 

Yukarıda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayrımenkuliln tamamıtı açık arttır
maya konmuştur. 

1 - İşbu geynmenkullln ıuttırma s:ı rtnamest 5 - 2 - 940 tar!Mnden ttfba
ren 937/2047 No. ile İstanbul dördUncü icra dairesinin muayyen nurnarasındıt her
lı:esln llÖrt'biJmesf fcln acıktır. hlinda vımlı olanlardıtn fazla ma!Omat almıık is
teyenler, ltbu prtnameye ve 037/2047 dosya No.aile m~uriyetimize milracaat 
etmelldir. 

2 - Arttırmayııı lıtlrak l~n yukarıda yazılı kıymetin ~ 7,5 nlsbetlndt' pey 

Ye,'8 mlllf bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124 ). 

1 - İp.">tek lahlbl alacaklılarla diğer alAkadarlann ve irtifak hakkı sahlple
rlnln .. :vnmenkuJ Ozertndek1 haklarım ve hususile fa1z ve mııımıfa dair olan 
lddialannı lsbu llAn tarihinden itibaren yirmi «ün içinde evrakı müsbltelt-rfle hlr
Ukte memuriyetfmtze btldlrmelert icap eder. Aksi halde haklan tapu sicili ile sa
blt olmadrkea ıatıs bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

f - G&tertlen f(lnde arttırmaya iştirak edenler arttırma eartnameslnf oku

lllut ve lilzumlu malılmat aımı. ve bun1an tamamen kabul etml.J ad ve it.ibaı 

olunurlar. 
5 - GaJrlmenkul 4 - 1 - 940 tarihinde Pazartesi ,rilnO saat 14 den lff ya 

lı:adar fstaneuJ dördilncO len memurluğunda Qç defa bağınldıktan sonra en çok 
arttırana ihale edilir. Ancak arttırma b<.odell muhammen kıymetin ~ 7!'i sini bul
maz veya Ptış bteyenln alacağına rüçhanı olan dl~et' alacaklılar bulunup dıı be
del bunlann bu ıayrımenkul tle temin edilmls alacaklarının mecmuundan fazlayı> 

çıkmazl!8 en çok arttıranın taahhildO bAkl kalmak 11~ arttırma 15 ırOn d"'ha 
temdit edilerek 19 - 3 - 1940 tarihinde Sah günü saat 14 den 16 ya kadar 1s
tant.uJ dördüncO icra memurlutu odasında artbrrna bedeli satıs tsteyerun ı.laca
tına rOçhanı olan diğer alacaklılann bu gayrimenkul tle temin edllmts alar~ktun 
mecmuundan fazlaya çıkmak prtile en çok arttırana lhale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilmezse ihale y11pılmaz ve satıı talebi dilser. 

8 - Gayrımenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya vernen mflhlet 
içinde parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendisinden e"vel f'n yült11elc 
teklifte bulunan kimse arıetmis olduğu bedelle almab razı olursa ona. razı olm111 
veya bulunmazsa hemen on bes gün mOddetle arttırmaya çıkarılıp en çok artlı· 
rana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve gecen günler tein % 5 den heııap olu
nacak faiz ve dl~er zararlar aynca bükme hacet kalmaksızın mcmuriyctimizcc 
ahCJdan tahsil olunur. (Madde 133). 

7 - Alıcı arttırma bedeli hattclnde olarak yıılnn tapu feral hıı.reını ~rmi 

senelik vakıf taviz bedelinJ ve ihale karar pullanru vermeğe mecburdur. Mütera

rıtm vergiler, tenvirat ve tanzifat ve delllliye resminden mlltevellit belediye rf\su

mU' " müterakim vwı k:armi alıcıJ'a ald olmayıp arttırma bedelinden &.enzl ı 

olunur. 
ı.tıu 1Qft!Mftkul 7Ukanda ~.., tarfht.e t.tanbuJ d~rdtıncG ten memur-

lala odamNla lltM& U.b " pı.rila arUuma prinam,ell clainslnde •blaeatı 
DAn obmm. (7'18) 

Sab1W " N9'riyat Mldörö HalU LGtfB OOKUUNCU. Gazetecilik ve 
N8'1'178f T L. S ISasıldıtl J'erJ TA N lrlatba .. 

Do!mabahçe StadyumCJ lnıaa§ı 
rv1üna!<asa ilanı 

Leden Terbiyesi Genci Direktörlüğü İstanbul Bölgesi 
Ilaşkanla~ından: 

1 - Yapllııcıı'k ts· On1mııbıhcedP e.ı;kl fı<tııhl"ft'"fl'e btnalannın buhmdulu • 
ha Ue Havagazl Fabrikasının bir kısım arazisi üzerinde yeniden yapılaeaıt olem-
pik stadyumun bil'umıım k&rgır inşaatı ile "Elektrik, kalörifer sıhhf tesisat il
leri hariç,. burada mevcut bin.ı!arın yıkılması ve enkazının kaldırılmuı lıs•dlr. 

2 - thale rıartları: Kapalı 7arf usulı ledir. Ve vahidi fiyat iledir. lııale e 
müsait fiyat teklif eden flrma .,.a ."apıln<" aktır. 

3 - Keşif bedeli: Bu işe ıııt ilk keşit bedeli 755.584,03 liradan ibaret olup 
muvakkat teminatı 34 450 liradır. "Beton anne demiri ayrıca Beden Terblyesı Ge
nci Direktörli.iğil tarıı.tından tenun edilecek olup onun tiyab bu yekllna dahil de.. 
fildir.,, 

4 - İhale gilnO ve yı-rl: Thale 14/Mn rt/1940 Persembe gflnO saat onııest~ Be
den Terbiyesi lııtanbul Bölgesinin Taksımde Ay Yıldız Aparumanının S cü ka
tında kAln Merkezinde icra ed!lE'l'ektir. 

5 - Bu işe alt evl'ak sunlardır: 
a - Hıısw•f tennl ~rtnanie. 
b - Futbol sahası ve kosu pf"lth'lf! alt lzahname. 
c - Stadyum binasına alt .zahname, 
d - İlk kesif hültı sası, 
e - Ba:vındırlık isleri S?enPl sartnıım ~ 
f - Nafıa VekAletl yapı t~erl umumi fennJ p.rtnameal, 
g - Mukavele orolest. 
b - Eksiltme sartnamesı. 
t - 21'1 oerça ol~n ve pro1"-
8 - Münakıısaya lstlrak ı .. mf''t l!ıte"erıfor yukıını!ıt nnl' ""akt geden Tefloo 

biyesi İstanbul Röleeslnin Talt~tmde Ay Yıldız Aoartımanındakf Merkeztnde Mu
hasebe servisınde 25 lira mukabiHndP ala bilecekleri ıılbf soracaklnn hel' "lengt bir 
hususta her '!Ün saat nn bes ile on sekiz arasında burada bulunacak 14imarlar ta. 
rafından kend1lerlne !Azım ~elen izahat verilecektir. (812) 

SATILIC( MÜSTAMEL KERESTE 
inşaat için i~kele ve saireye elverişli müstamel kereste" ehven fL 

atla toptan olarak satılıktır. Görmek ve görü~mek isteyenler 41359 te.. 

lcfon numarasına müracaatları. 

Muhammen bedeli 4000 Ura olan Lokomotif kazan ve kazan borularını kaldır
mağa mahsus bantlar lG-2-1940 C~ma günü saat (15) on beı;;te liaydarpaşada 
Gar binası dahilindeki komisyon tarafın dan kapalı zarf usulile satın alınacakbr. 

Bu l~e girmek isteyenlerin 300 linlık muvakkat teminat, kanunun tayin ettiği 
vesikalarla tekliflerini muhtevi zartlarmı ayni gün saat (14) on dörde kadar ko
mlfyon reisliğine vermeleıi rn.zımdır. 

Bu işe ait ıartnameler komisyondan par asız olarak dağıtılmaktadır. (C'12) 

~? . • ' 
Münakalut Vekaleti Istanbul l\lmtaka Liman Riyasetinden: 

Denizcilere llaD 
fıtanbul 'B~tedJyMI, tstanb•ıl Elektrik, Tramvay ve Tünel İ$1f!tme1erl Umum 

MüdürlütQnfın Saraybumu ile Salacak arasına konmuş olan yüksek t.evettilrlil 

denizaltı kablosunun ttmJr edilmek Ozere kaldınlacağı alAkadarlara bildlrillr. 

1 Şubat 1940 da baıhyacat ve 15 gün kadar stırecek olan tAm.lr ili için Jruna

nılacak dubada arsıulusal lpretler rece ve gündüz bulunacaktır. Bu yerden 

ıgeçecelı: gemtlertn dubanın yakınından geçmemeleri denizcilere tJAn olunur. ('118) 

~ ........................ _.a 1 


