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Finlandaya gelen gönüllülerden bir kıta 

Mannerheim Hattında 

Sovyet Kıtaatı 32 
Mevzi Zaptetti 

Beyoğlunda, Genç Bir Karı Koca, 
_Gırtlakları Yarıya Kadar .Kesilmiş 
Bir Halde ölü Olarak Bulundular 

Hadisenin kurb?ınları: Ralll ve karısı Fatma 

Dün sabah Bey.,ğlunda Tünel ba
şında bir apartımanm bod,.um katın
da çok esrarlı hır cinayet işlenmiş. 
bir kadınla bir erkek glrtl::ıklarından 
ağır yaralanarak öldurülmüslerdır. 
Bu tüyler ürperticı cinayetin. büt!in 
tafsilatını aşağıda buhtcaks•nız: 

Boğazı Yaralı Bir Genç 
Gırtlağı yarıya kadar ltesilmlş 

genç bir erkek, tam saat 1 t .30 da 'Be. 
yoğlunda. Tünel başında Erkanıharp 
sokağındaki l 1 numar::ıh Li'ıtfu!lah 
apartımnnından sendeLyf' sendeli:v"e 
çıJnyor. Apartımamn üç ayaktan ibıt. 
ret olan merdivenlerini httkin ı,fr 
halde indikten sonra. takriben 8. l 'l 
adım kadar ilerlivor ve hemen ora · 
cığa yığıhp kahv~r. 

Hadiseyi görenler, derh:ıJ ·abıtava 
nıalumat veriyorlar. Kan ızled. pohs 
nıemurlanru apartımanın bN!rum ka 
tında bulunan yer odasına sürükEi
yor. Orada görülen mam .. n:ı şudur: 
Odanın kenarında bir karvola. 

Gene ve 2ÜZP.lce bir kadın ~rtlağı 
(Sonu Sa. 6 Si: !?l 



Yazan: Merhun1fun Oğlu Dr. Kamil Yazgıç 

Melek Maskesi Giymiş 
Korkunç Bir Şeytan 

Beni Uçuruma itiyordu 
-6-

Hayatm hakild ve temiz leiz"e- · 
tini, bu izdivaçtan sonra tattığımı 
ve tanıdığımı eöyliyebillrim. Fa. 
kat, sakın birdenbire 15lahı hal et.. 
tiğiml, ve sefahat llemlerinden ta.. 
mamen elimi, eteğimi çekerek, bir 
manastır rahibi gibi yaşamıya 
başladığımı sanmayınız ..• 

Yirmi iki ya§lna kadar, hayva
ni zevkler peşinde, ve -teşbihte 
hata olmazsa- bağlanmamış bir 
hayvan hürriyetiyle koşmuş bir 
insanın birdenbire o derece deği
şebilmesine imkan var mı? Hele, 
evlenişimden çok kısa bir zaman 
sonra tesadüfen, bir vazifeyle Rus
çuğa gönderilişim, az kalsın, ısla
hı hal edeceğimi umanlan, büsbiL 
tün sukutu hayale uğratacaktı. 
Çünkü o sırada yeniden "Rus
çuk" a gitmemek, benim haya
tunda çok büyük ve hususi bir e
hemmiyeti vardı. Rusçuk, ilk genç
liğimin en heyecanlı, ve en zevkli 
maceralarına sahne olmuştu. İlk 
günlerinden hiç hoşlanmadığım, 
- hatta itiraf edeyim ki- esarete 
benzettiğim aile hayatından uzak. 
laştp ta Rusçuğa gitmek, ve orada 
eski hatıraları anmak, zaten yeni
den eski yoluna kavuşmak için en 
cılız bahaneyi bekliyen ruhumu, 
taze fırtınaların hevesiyle şahlan
dırabilirdi. Nitekim, Rusçuğa, ve
rilecek harcirahı bile beklemeden 
hareket ettim. Ve Rusçukta, sefa
,. Ptin ifenrasına. kendimi yeniden 
kapıp koyuverdim. Birader nasiha
te oaşladL Valide ve peder nasiha
te başladı. Dostlar, hatıl düşman. 
lar nasihate başladL Refika naat. 
bate başladı. Fakat biltün bunlan 
dinliyen kim? Ben, en müessir na. 
sihati, bir türlü uslanamıyan de
li gönlümden alıyordum. O bana 
mütemadiyen: 

"- Aldırma... İnsan, dünyaya 
bir defa gelir. 22 yaşına bir defa 
basar. Ne kadar güler, ne kadar 
yaşar, ne kadar oynar, ne kadar 
dçer, ne kadar seversen kardır. Bu 
fırsattan layıkıyle istifade etmez
sen, yann, bütün bunlardan zevk 
duyamıyacak yap bastığın zaman 
cayır cayır yanarsın._ Haydi ba
kalım. Göreyim seni: Dayan Ah. 
medim! . ..,, 

Diyor, melek maskesi giymif 
korkunç bir şeytan kurnazlığı ile, 
beni mütemadiyen uçuruma iti. _ 
yordu.1 -

1 B 1r gmı; ttarcfe'şlml karşımda"" 
gördüm. Ve o gün onunla a

ramızda geçen kavga o kadar ıid
detli oldu ki, eğer aramıza girme
selerdi, bugün, ismim, namuskar 
vatandaşlann isimleri arasında de
ğil, cerihler, caniler arasında 18-
netle anılacaktı. Fakat, bu kavga. 
nın yüreğimdeki, ve başımdaki te. 
sirleri, ve izleri çok derin oldu. Ba. 
na, babalık etmiş bir kardeşe o a
ğır muameleyi yapmanın aaı ne
dameti, icimi ateş dişli bir kurt gi. 
bi kemirdi. Hatta, bu hadisenin VU
ku bulduğu gece, intihan bile dü. 
şündüm. Fakat, bu karar, bana a
deta ümit, hatta tuhaf bir sevinç 
vermesin mi? Rahat bir nefes al
dım. Kendi kendime: 
"- Eh... Artık katan verdim 

ya ... Sabah olsun da. kendi kabıma 
bakanın!., dedim, ve derin bir uy
kuya daldım. 

Uyumadan evvel, nasıl öleceği
mi de kararlaştırmıstım: Niyetim, 
Tuna kıyısına inip, kendimi nehire 
atmaktı. Nitekim, ertesi gün, öğle
ye doğru, nehir kenanna indim. 
Bir kaya üzerine oturdum. Mev. 
sim kıştı. Tuna buzlarla doluydu. 
Ve buzların biribirlerine çarparak 
kınlmasından çıkan ses, bana aç 
bir sırtlanın korkunç dişlerini ça
tırrlatmasını hatırlatıyor, içime 
soğuk bir ürperti veriyordu: Tu
nanm yüreğimi üşüten ve o anın 
haleti ruhiyesi icinde bana kol'
kunç gelen gürültülü akışını, bir 
müddet seyrettim. O sırada, kendi 
kendime: 
"- Ölmek, diyordum. fevkalL 

de bir marifet değil. Bugün olma5a 
vann. ben de, herkes gibi ölece-

jim. Fakat arkamda hiç bir iyi iz 
bırakmadan mı öleyim? Şu anda 
ölürsem, arkamda kalacak eser, 
kırılmış bir kar.deş kalbinden, ve 
yıkılmış bir aile yüreğ:nden ibaret 
olacak, Halbuki, ben, müstahak 
olduğum ölü cezasını çekmeden 
evvel, onları tamir etmeliyim. An. 
cak o takdirde, uykuya dalar gibi 
rahat rahat ölebilirim!,. 

B u çocukça düşünceler daha 
doğrusu bahaneler o gün, 

ölmekten vazgeçmeme bol bol ka
fi geldi. Ve; Tuna nehrine, vaade
dip te yapmadığım bir işin tarziye· 
sini veririr gibi bakarak oradan 
uzaklaştım. Uzaklaşırken ver. 
diğim karar da şu oldu: 

Uzun bir mektup yazacak, an
nemden, babamdan, refikamdan, 
ve kardeşimden, beni affetmelerini 
yalvaracak, ve onlann, bana mer. 
hamet duymalarına yanyacak olan 
bu "eser!,, i tamamladıktan sonra, 
gelip, ölecektim. Fakat, ne tuhaf
tır ki, o gün, cebimde, bir sayfa 
kağıt. ve bir kalem alacak para bi
le yoktu. Kimden para istiyebilir· 
dim? 

Bu sualin cevabını anyarak. so
kak 1arda dolaşrnıya başladım. Bir 
aralık, yolum, tesadüfen bir cami 
semtine düştü. Aylardan Rama_ 
zandı. Ve vakitte. ikindi vakti. na. 
maz vaktiydi. Bu yüzden cami cL 
varı çok kalabalıktı. Etrafımda do
laşan insanların, kafamın içindeki 
kararlan, ve yüreğimdeki duygu
lan okuduklarını sanıyor, kalaba
lıktan adeta utanıyordum. Oradan 
uzaklaşmak, daha doğrusu kaçmak 
istedim. Fakat tam uzaklatrrken, 
elline bir elin deldiğini hlssett'm. 
Elimi tutan adamm yüzüne bakın
ca, yüzüm büsbütün kızardı: Cün. 
kü o zat, o zamanki Tuna mektup. 
çusu Rif.at Paşaydı. Sordu: 
"- Nere ye gidiyorsun? 
Kekeledim: 
"-Hiç ... 
"- Camiye gfrmiyecek misin? 
"-Bilmem! 
"- Ben bugün seni, oruç keyfi

ne biraz fazla kapılmış gibi görü
yorum ... Ne dersin? 
"- Oruçlu değilim.. Fakat sa. 

ba.htanberi, oruç bozacak hiç bir 
harekette de bulunmadım. 

"- Gel camiye girelim! 
Kendimi ölmiye karar vermiş 

bir insan saymaktan aldığım cesa-
ret, beni, her zaman hürmetle elini 
öptüğüm bu muhterem zata aksi 
bir cevap vermiye sevketti: 

"- Girmiyeceğim! 
''- Başka bir yere mi gidecek. 

sin? 
"- Hayır... Hiç bir kararnn 

yok!.. 
"- Bu akşam iftara bize gelir 

misin? 
Aksi11ğim hala berdevamdı: 
"- Bakahm._ Belki gelirim, 

be1ki gelmem! 
"- Böyle baştan savma Cf'Vap 

istemem ... Gelecek misin, gelmiye
cek misin? 

"- Gelmiyeceğ'im!_ 

Q ane kadar hep mfitebessim 
konuşan paşa, birden kaşla

rını çattı. Beni, kolumdan tutarak, 
nisbeten tenhaca bir köşeye sürük• 
ledi. Ve orada: 

"- Bana bak, dedi, benim, bü. 
tün olun bit"nlerd,.n hahP..;,.,, v~ .... 
Fakat, bu işte sen çocukluk edL 
yorsun .. Bu hiddetinin, kendinden 
başka hiç kimseve zaran dokun. 
rnaz .. Sana, şimdi, ilk iş olarak, 
benimle beraber camiye ~rmeni 
teklif ediyorum. Daha doğrusu, 
senden yaşlı bir insan olmaktan al
dığım hakla, bunu sana emrediyo
rum. fRtesen de, istemesen de gire-

_ceksin! .. -
(DevaD11 nr .) 
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Parasını evde saklayan adam, 
tarlasını ekmeyen çiftçiye benzer. 
Parayı da, toprağı da işletrneH. 

aV'.__.. ............... ~ 

Ambalailık 

KCiğıt Yok 
--o-

Piyasada Yün ipliği 

Stoku da Azaldı 
Ticarethane sahiplerindea bazıra

rı, alakadar makamlara mü:·acaat e. 
derek, piyasada eşya sarmak ve pa· 
ket yapmak için ambala.i kağıdı bu. 
lamadıklarından şiki'ı.yct etmişlerdir. 
Mevcut ince ambalaj kiı.gıtjarı, yük. 
sek fiyatlarla satıldığı gibi, kağıtçı
lık limitet sirketinin de müracaat e- ı 
denlere, kağıt kalmadığını &öylediği
ni bildirmişler ve buna bir çare bu. 
lunmasını istemişlerdir. Baş kontro!. 
lük işe vazıyed etmiştir. 
Piyasamızda yün ipliği stoku git

tikçe azalmaktadır. Yün tüccarları, 
ve yün işliyen fabrikalar İtalya ve 
Fransadan yün getirtmeıt imkanını 

bulamamışlardır. Bursadan mal gön. 
derilmemektedir. Tüccarlar, yalnız 
İngiltereden yün getıl'telıileceklerini 
anlamışlar ve oraya müracaat t>t- ı 
n:ıişlerdir. Gelen cevaptR; istenilen 
miktarın tem~n :dilebile~~ği, ancak j 
parasının peşın odenmesı ıcap edece. 
ği bildirilmiştir. 1 

Tüccarlar, devlet fabrikaları için,, 
temin olunduğu şekilde kendileri i. ' 
çin de bir kolaylık gösterilmesini a. 
lakadar makamlardan istemiş1.erdir. 

Dün gelen eıya 
Amerika bandıralı Examelia va. 

puru ile Felemenk bandıralı Vulka
vers vapuru, limanımıza çıkarılmak 
üzere makine ve aksamı, pamuk 
mensucat, demir eşya, kinıyevi ecza, 
foto ve sinema eşynsı, lastik, deri 
eşya, ham deri, kalay, teneke levha, 
cam, boya, elektrik malzemesi ve 
suni ipek ipliği getirmişlerdir. 

Almanya tavuk istiyor 
Almanyadan gelen bir tüccar, pi. 

yasamızdan kesilmiş tavuk ve piliç 
almak için tavukçularla temaslarda 
bulunmuş, fakat Trakyadan ve iz. 
mitten başka bir yerden kümes hay. 
vanı temin edilemiyeceğini ögreif
mlştir. ~~ _..\c.~ml.,~ vttrl.: 
len malö.matta, son ihraç kararna
mesine nazaran yabanı domuzd?.n 
başka hiçbir etin meıeket hari:ine 
çıkarılmasına müsaade edilemıre

cektir. 

Dünkü ilıracat satışları 
Dün Fransaya yüz elli bin liralık 

tütün gönderilmiştir. Slov:ıkya piya
samızdan külliyetli miktarda barsak, 
fmdık, fıstık ve keçi kılı almıştır. 
İngiltereye mühim partılerde tiftik 
yüklenmiştir. İtalyanlara iki yüz hın 
kilo arpa satılmıştır. Amerikay~ san. 
sar, zerdova ile beş vagon fındık 
gönderilmiştir. Bir gunlük ihracatı. 
mızın yekunu dört yliz yirtLl bin li
radır. 

Yapılan Kontrollerde 
Bütün Gıda Maddeleri 

Bozuk Zuhur Etti 
Ueledive veteriner dairesine, muayene edilmek üzere, eönderilen 49 

salam nÜmunes;nden 32 sinin, lG ı.osis nümunesinden 14 ünün, 21 yu .. 
murta uiimunf'-sinden ı~ iinün, 4 konserve nümunesinden tamamının 

bozuk olduğu görülmüştür. Bn net'ce üzerine belediye bütün kazalara 
~önder,liği bir ta~imde, balak konserveleri de dahil olduğu halde bütiln 
hayvani ~ıda maddelerinin ehemmiyetle teftiş edilerek sık sık ahıuıuk 
niimunelcrin v.!krıner da?r<'sine gönderilmesi bildirilm.stir. I 

Lokanta Tarifeleri 
Bir <'Ok kiın~dcı Belt..-db·e İktısat l'tlUdürlüğüne müracaat ederek ltazı 

Iokant~ların, blri ı.ct-ce saat 24 e, diğeri sabaha kadar devam etmek Ü7.ere 
iki tarife tatbik ettikleri, hu ikinci tarife ile müşterilerden fazla para 
alındığını bil1.fü1r.işlerdir. Halbuki Belediye İktısat Müdürlüğü 'ir1~iye 
kadar hiç bir lokanta için böyle çift tar:fe tasdik etmemiştir. Beledıye. 

bu ııekllde hareket eden loknntalann belediye zabıtasına ihbar ed"lmeme. 
sinden dolayı mfü;terly! kabahatlt görmekte ve her müşterinin tasdikli 
tarifeyi istemeıu lazım gnldifini beyan etmektedir. 

Maamafih Belediye lktlı.at MüdürlUğü, Lokantacılar Cemiyetiyle te
mas ederek İokantolan diirt kate~oriye ayırmış, hu nevilerden her biri 
için bir taTife bıull'lamı~tır. Tarile bir haftaya kadar daimi encümene 
verilecektir • • 

Sinema Ücretleri 
Reledive İkhsat MiidürlüğU sinema fiyatlannı yeniden tetkik et. 

tlrmiştir." Bu tetkik netkesinde hükumetin emri üzerine sin~ma fi:.atJa. 
rında yapılan ilk tenzilattan sonra ha~kın slnemaya fazla rag~et ıoster: 
diği ve rağbet dolayısiyle .sinema sahiplerini,n bu sene çok kar ettiklerı 
görülmüştür. Bu kôrın nisbetJ de anlaşıldığından snema fiyatlarında ye· 
niden yüzde 20 - 28 nisbetlnde bir tenzilat yapılması zarureti hlsıl ol
muştur. Bunun için İktısat Müdürlüğü sinemaların sınıflannı ~öz ~nün
de bulundurarak tetkikatını bit"rmlş, bu nisbet dairesinde hazırladıgı ta
rifeyi, tasdik edilmek itzere belediye daimi encilmenine vermiştir. Yeni 
tarifede t"yatro ve konııer fiyatlan aynen ipka edilmlıtir. 

Ford Antrepolarını 
Gümrük Kiraladı 

ı Fribot iskelesi inşası için, Saray. 
burnunda bulunan antrepolardan 
yalnız ikisi ' bırakılacak, diğerleri 
yıktırılacaktır. Bu vaziyet, limanda 
zaten ötedenberi mevcut olan antre. 

J.....-4.-- ..... ""_,_.,...... ... ... ·-----a-· 
~ Liman İşletme Umwn mildi.ir. 
liığü, dahli evvel bir tedbir almış ol
mak için, Ford fabrikasının Topha. 
nedeki antrepolarından ikisini kira. 
lamak teşebbüsüne geçmi~tir. Dün 
her iki tarafın mümessilleri gümrük 
başmüdürlüğünde bir topla.ntı Y~P: 
mışlardır. Limana devredılecek ıkı 
antreponun rnesahai sathiyesi tutarı 
4000 metre murabbaıdır. Bu iki an. 
treponun kiralanması takdirinde, Sa
rayburnunda yıkılacak antrepolar
dan sonra doğacak :>lan sıkıntı kıs
men zail olacaktır. 

Zelzele Mıntakasına 
Gidecek Heyet 

Zelzele mıntakalarmd:ı tetkikler
de bulunmak ve burahrda :·apıla. 

llkmektepler için Yeni 
Sistem Düıünülüyor 
İıkmektep başmuallimlerl, senelik 

toplanblannı dün, Maarif müdürü 
Tevfik Kutun da lştirakile, İstan
bul birinci mektebinde yapmışl&r

dır. Dünkü toplantı~dı:,~~:!!! 
rlf. V;ki·ı;tinde;;-apılacak temen~ı. 
ler hakkındaki teklifler tetkik erlıl. 
miştir. Toplantıda 200 den fazla tek
lif serdedilrtıişti r. 

Bu teklifleri tetkik etmek üze. 
re Maarif müdür muavininin 
n~azretinde b i r h~yet scçilmit
tir. Teklifler arasında bazıları fazla 
alakayı celbeylemiştir. Bu arada bi
rinci ikinci ve üçüncti sınıflardan 

mür~kkep olmak üzere, üç se~el~ 
tedris zamanına birinci devre, ısmı 
verilmesi, son iki seenlik ilk tahsi1~ 
de ikinci devre, denilmesi ve birin<~ı 
devreden ikinci devreye imtihanla 
geçilmesi mahiyetinde bir teklif te 
vardır. 

Vali Ve Kaymakamlar cak inşaatın şeklini tesbit etmek iı· 
zere gidecek olan heyet, mart iptida. 

Diğer bir teklüte de. her sınıf için 
bir yaş haddi konulmast, her mınta. 
kada anormal çocuklara mahsus bir 
anormal mektebi tesis edilmesi iste
nilmektedir. 

Hakkında B•ır Karar larında şehrimizden hareket edeceıt. 
tir. Heyetin bu kadar gecikmesi, bu 
tıavalinin karla örtülü olmasından i· 

Ankara, 13 (Tan Muhabirinden)- leri gelmektedir. H~yetin zelzele 
Dahiliye Vekaleti, İstanbul valiliği- mıntakasında tetkik edeceği saha, 
ne bir tamim göndermıştir. ~u ta~i- ltiU 000 kilometre murabbalık bir sa. 
me göre uhdelerinde beledıye reıs.. ' h d k. t tk.kl "ki v 

' k k 1 1 )ıadır Bu sa a a ı e ı er ı a. liği bulunan vali .. v: ~~~a am ara kada; devam edecektir. Tetkikler iki 
belediye şube mudurJugu bulunan d ıl kt E ıa inşa-

. tl bakım an yap aca ır. vve 
kaymakamlar esas mem~rıye e- at a ılacak sert tem~lıi sahalar tes. 
rinden aldıkları maaş veya ucretıen b"ty ~ilecek sonra da mıntakanın 
başka bir para ~lamıyacaklard~r. j.:ol:jik bi; haritası yapılarak, hü. 

Bu karar, yenı barem kanununun k. ete verilecektir Bu mesaiye Ma
tatbikine başlandığı tar.üten mute- a~r;,1 Vekaleti, Ziraat Vekaleti ve di. 
ber ol~caktır. ğer alakadar Vekaletler namına sa

Bir Kısım Polonyalı 
Mühendisler Hizmete Alınıyor 

lahiyettar şahıslar iştirak edecek. 
!erdir. 

Mart sonlarında yapılacak !.kinci 
bir içtimada tesbit edilecek temenni. 
ler, Maarif Vekiletine bildirilecek
tir. Cuma günü de, orta ve sanat 
mekteplerile lise müdürleri, İstanbul 
kız lisesinde, bu mahiyette bir ıçti.. 

ma yapacaklardır. 

----o- -
İstanbul Komutanının 

Ziyareti 
IstanbuI Komutanı Genernl Ishak 

Avni Akdağ, dün vil.8yete gelerek, 
vali ve belediye reisi Lfıtfi Kırdarı 
ziyaret etmiştir. 

Ankara, 13 (Tan MuhabirindenJ
Polonyalı maden mühendisleri, mem 
leketimizde çalışmak üzere Etiban
ka müracaat etmişlerdir. Bu müra
caatlar, tetkik edilmi§, birkaçı lle '! 

yapılan mukaveleler imzalanmıştır. 

S U A L. C EV A P 

Diğer taraftan Nafıa Vekaleti yol, 1 
köprü ve su işlerinde çalıştırılmak 
üzere kırk kadar Polonyalı mühen- 1 
disle müzakere halindedir. 

---0--

Heyelcinı Önlemek 
İçin Bir Tedbir 

8 - Ben, 1.ıınbuldan lzmlre kıdır 
yayı aeyıhat edeceOlm. Güzerglhtıkl 

köyleri, nıhlye ve kaNbılırı, yolları, 

yolların ıekllnl, cln•lnl gö•teren m11• 
fısaal bir haritayı nerede bulıblllrlm? 
Bu seyahat için hUkOmetten mUNade 
almak llzım mı?. 

de mufassal bir haritası yapılmaktadır 
Yaya seyahate Anadolu kıyısından bat· 
lamak 14zırn olduğuna göre seyahat ya 
İstanbulun ilk istasyonu olan Haydar
paşa, Uakildar veya Kadıköyden başlı
yacalt, yahut da en kısa yol olan Ban
dırma yolu tercih edilecektir. Her iki 
takdirde de tren yolu ıüzerg4hım takip 
etmek ıartlle bu yolların tatsilltlı ha
ritalannı Devlet Deml.ryollarmdan a
ramak ve bulmak mümkün olur. Naflıı 
ve Münakallt Veklletlerlnde de bu ba· 
ritalar mevcuttur. 

• s - Gazetenizde Lokman Hekim im· 

ZHlle yızan Doktor Hıfız Cemıl m idir! 

C - Hayır. Ustad Doktor Galip Ata

dır. 

tzrnlr, 13 (A.A.) - Kemer ve Kı-1 
zılçullu mevkileri arasında uzayan ! 
heyelhı mmtakasında yaprlan tetkik. ! 
ler neticesinde bu mıntakanın fazla 
su 'çeken ağaçlara teşcıri_ takdirind?· 
heyelhıın önüne geçilebılec~~i n.etı
ceslne varılmıştır. Bunun uzerıne, 
bu mıntaka, koruluk haline getirile-

cek surette agğaçlı\ndırılmıya karar ı 1-----------------------------· 
verilmiştir. 

C - Türkiye hudutları dahilinde her 
Türk vatandaşı - memnu mıntakalar
dan geçmemek şartile - diledi'1• gibi se
yahat etmekte serbest ve tam bir hür
riyete maliktir. Yalnız memnu mınta
kalardan geçmek için hükllmetten mü
saade almak icap eder. İstanbulla İzmir 
arasında katedilecek güzergAhı, köyle-
re varıncaya ve yollann cins ve nevini 
tayin edinceye kadar gösteren mufassal 
bir harita maalesef yoktur. Bütün Tilr
kiyenin böyle sizin bahsettiğiniz şekil-

Esnafların 

istedikler i 
---<>--

Müstahsil Sütçüf er 

Satıcılardan Şikayetçi 
Sütçüler dün yıllık mutat toplan

tılarını yapmışlardır. Bu top~:n~ıda 
esnaf, bilhassa kaymak altı, nııen 
bozuk süt satışından sikayet etrnış. 

• ar•d lerdir. İdare heyeti. uzun zam _ an., 
beri bu mesele ile meşgul oıdugıtnu, 
belediyeye müracaatlar yapıldığını, 
belediyenin takibata başla_dıi?ll~:1:nüz bir netice alınamadıgJJlı ı • 
miştir. 

İçtimada süt müstahsili ol~ bt~ 
kısım aza, süt satıcılarının ÇO nl SJ.k1 

şekilde takip edilmesini. ve.~ ta~lll 
bozuk süt satmalarındarı ınus di ~ 
lin mesul olmamasını isteınişl~aı"" 
Sütçüler, belediyenin süt fabr ~ 

n açma teşebbüsünden memnun. go,. 
rünmektedirler. Sütçü esnafı aynıbzll:
manda müstahsil olduğu için, f~ ."· 
ka sütü bunlardan alacak. p~t~~~ 
edecek ve sonra yine bugünka sütW' 
le'" vasıtasiyle, fakat kapalı şi~ler 
içersinde satışa sevkedecektir. Bu su. 
retle halk, bugün yalnız hastan:l~r .. 
de kullanılabilmekte olan pastorıze 
edilmiş süt içecektir. Fabrika a~gart 
yarım, azami iki kiloluk şişeler ıçer
sinde süt sevkedecektir. 

Ancak fabrika faaliyete geçtikten 
sonra, süt fiyatı yüzde 20 ila yüzde 
30 nisbetinde pahalılaşacaktı~. ~u.. 
nun sebebi, şişe, fabrika ve ım~lıye 
masraflarıdır. Bugün sütün kılostı 
16 kuruşa satıldığına göre, o zaman 
20 - 22 kuruşa çıkacaktır. Fakat 
buna mukabil halk, sütü, temizli. 
ğinden emin olarak içecektir. 

M üakirat~ıların dUekleri 
Müskirat amilleri de yıllık toplan

tılarını dün yapmışlıı•dır. Bunların 
toplantısında müteaddit dilekler tes
bit edilmiştir. Gazozcularla tur;ışu 
lar da bu cemiyete dahil bulunuy 

linu'1ftl:'Y'eıliı'° 'ı~'igi ıdP~~~~ . ( 
den, gazoz imali esnasında kuc~~ bır 
tazyik neticesi kırıldığından, ııkayet 
etmişlerdir. 

Müskirat Amilleri inhhıuların Te

kabetini ileri sürmüşler, iptidai mad
denin kendilerine pahalxya mal 01• 
duğundan şkayet etmişlerdir. Bunlar_ 
iptidai maddeyi inhisarlar ldaresin· 
den alarak inhisar maddeleri imal 
ettiklerini, inhisarların ise, pek ta. 
bil olarak ayni maddel~ri daha ucu

za mal etmesi yüzünden rr.üşkül va. 
izyette bulunduklarını söylamekte

dirler. 
Bütün bu dilek ve temenniler, ay~ 

n ayrı tesbit edilmiş ve icap eden 
teşebbüslerin yapılacağı vaad~dil

mişlir. 

Yugoslav Elçisi Geldi 
Yugoslavyanm Ankara B~yük ~

çisi doktor İlya Şimen Kovıç, dun 
sabahki Semplon ~kspresi ıle Bel. 
grattan şehrimize gelmiştir. Büyük 
Elçi, istasyonda Yugoslav Başkonso
losu Hacı Corcieviç ve Konsolosluk 
erkanı tarafından karşılanmq ve 
dün akşam Ankaraya gitmiştir. 

Büyük Elçi, Balkan antantının 

Belgratta yaptığı içtimalar dolayu;i,.. 
le Belgrada gitmiş bulunuyordu. 

Gazi Köprüsündeki Taİnirat 
Gazi köprüsündeki ağac parkeler_e 

ait tamirat bitmek üzeredir. Beledı. 
ye, bu son tamirat içi~. ~- ~in lira 
sarfetmiştir. Bu para, kopru ışaatını 
ilerine alan müteahhıtten alınacak
tır. Tamir edilen ağaç parkelerin !ü· 
zumu kadar yerleşebilmeleri için, 
parkelerle köprünün yanları ara~n
da açık bir saha bırakılmısbr. Kop
rü, bir haftaya kadar nakil vasıtala-

j nna açılacaktır. 

T A K v 1 M 
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Orta Şarkta 
Müttefiklerin 
Tahıidatı 

Matbuat .SULH TEŞEBBÜSÜ Bir Alman 

• 
EifK 

Şaka Götürmeyen 
Bir Bahis 

Yazan: B. FBLBIC. 

Heyetinin Vapuru D h 
Jnglltere ile Fransamn Orta Amerı·ka Harp Sonu a a A m;:-. :.:::: :!i:. 

Şarkta yaptıklan tahtidatın Du··nku·· ' K d. K d. • rupada bir tetkik seyahatin•~ 
hedefi, her yerde merak edilmekte- • en 1 en ını iı haberi üzerine sulh Waı1hlan ol· 

Yazan: Omer Rıza DOGRUL 

:~:~::!re~ev~!:nış!::!:~ T +k·kı • TeşkılaAtı Etrafında da Batırdı ::
1

;0:.b:.~~:!:u!:::!u!m:•-:: 
fe veı'Umesl ve bu kuvvetlerden b;r e 1 e rı .ır.. li im ....... 
lmm••n derhal Fili.tine .evkedlL ::n':-:ra:8ar :.:... ay';,g;~ 
mesi hlssolunan merakı büsbütün Paris 13 (A.A.) Türk 7.ef Bı·r Muht H 1 . guetecileri de var. arttmlıiı için bugünkü dünya ga~e il ri tiahrt N - ga e- ıra azır ıyor L?,ndra, 13 (Hususı) --: Almanlar Ben bunlan olmyunea Wr lmm 
telerinin ~ofu bu mevsu ile meıaul c e ye azınnın daveti üze. bugun de Cenubi Atlantikıe Waka. arkadaşlann vaziyetimizi llyık .... 
olmakta ve bu merala tatm:n edecek rine, Breste gitmişlerdir. Kendll~rt. ma adlı ve 3771 ~nluk vapur~nı x... ciddiyetle miltalea etmedikleri 
cevaplar vermlye çalışmaktadır. ntire bahriAmiryale bzabttleri refakat etml19 ı. d batırmışlardır. Murettebatmın akı. ka... d"··· BalL-L.1 H v ·1 u münasebetle aö ledL r\yan a, Sovvetlere ve J•ponl•ra ~o··ndar·ılen beti h " 1ıuauna -Tuyorum. uuaa en en cevaplan şöyle hulisa ede- . · . Y y , ı u u \i:7 enuz meçhuldür. Vapurun ha. b-L-in ..... tah 11,il -Lıı....-
hWriz: ği bır nutukta, kendisinin Fransız ul i bir ·1 d lar ı IUUI .--•Y• ammııu JuaHııh 

H 
l J f I m es mı yon o o arak talı- Biz" 1 • 

1 - Harbin Yakın ve Orta Şarka b-~~.!esi~~ te~l ettiği Kemal Ata. arp Ma zemesine Ambargo Konulma11 stendi min olunmaktadır. ım çm: yayılmau lhtimall mevcuttur. Bu ih· turkun mübeyyıç cenaze merashnlnl . Hldise yakınında bulunan lngU. - Acaba hallli taraf kaunaaltT 
timalin tahakkuku klll'flSmda ıafil h~t~la~ş ve Emile Bertin kruva- Vqlngton, 13 (A.A.) - Vll§fnı. metine de yapılmıftır. Meselenin terenin Havkins kruvazörü, Ajaxın ~ye bir ifldllenme mevzauhahl .._ 
avlanmamak lbım ıellyor. Fakat bu zoru~e ~osterilen güzel kabulü yi. tondaki bitaraf diplomasi mahaffll, İrlanda hiik1imetl tarafından tetkik Cenup Atlasındaki meşhur hatırası.. ii~r. ~vvetlerln Orta Şarkta tahşidi, har. det~.ıştır. . Amerika Hariciye Nezaretinin bu edilmeje baflenılmlf olduju ve tr- m canlandırmıştır. • enine boyuna dOtbeıek 191-
b'!1 7ayılmuı ihtimaline karşı gel. Muteak!ben davetliler Brest mm. hafta içinde harpten sonraki iktısadt landa hükQmettnJ.ıı Boo9evelt'tn IUlh Havkinı, dün akf8Dl ilk ziyaretini mitten ıelmiıten aldıtuna denlell mıye Widir. takasını zıya~t etmif ve Via Amiral tefkilita ve allBhlarm tahdidine mil- teşebblisüne tam•mile müzaharet .,_ yapmak üzere Riyo de Janeyroya birer birer inceleyerek, memleked. 

Z - İng'ltere ve Fransa, Roman. ta~afmdan bır h~ gemisind: kabul teallik . meselelere daır bU: muhtıra deceji zamıolnnmakhdır. gitmiştir. mizln sellmetini mUttefiklerlmblla 
ya ~· Yunanistana teminat vemıfı· edilerek, ~reflerıne verile~ oğle zi- vereceğini beyan etmektedir. Ambcır ~-Lıuı * davasında lfirdilk ve onlarla ubıt. 
lerdir. Bu teminata karşı inanç basıl yafetinde hazır bulunmu§lardır. Bitaraflarla yapılan görll,meler 'flO RAMi" · İsveç vapuru Uranla bir Alman maU, siyasi Ye iktuadl ~ 18P" 
etmek te lbımclır. Yoksa kuru to· Heyet izası, Brestten akşam il,ıe. hakkmda Hull tara.fından verilen Vqlnaton, 13 (A.A.) - Millta- tahtelbahlrl tarafından lhtarsız ola.. bk .. nılııat, bir ite yaramadığı gibi temi· ri ayrıl~ ve ayrılırken ziyaretin malumat üzerine Vaşingtondaki dip. idi AJandan Norris, Amerika tara. rak torplllenmlf ve batmıştır. Arak hldm için: 
natı alanlar da başlannın çaresine tevlit ettiği alAkaf! ve gösterilen ta. lomul mümessilleri, Hariciye Neza. fJndan Japonya ve Sovyet R 8 a Norveç bandıralı Madarholm va. - Acaba haqi taraf kıan•ak!' 
.. kınak lhdyacını hissederler. Veri. bulden memnun olduklarını bildir- retine ,ıtmişler ve bu muhtıranJD wapılan harp ta anal .,::-~. puru da bir infllik neticesinde bat. clJye tereddüde imkln 7ok. 
len temhaataa bot olmaclıiım göster. mişlerdir. gönderllecejiııi öğrenmişlerdir. J 1'1 •"T-6- llU§tır. Biliyoruz ve hwıı7orm ld; Wlıla 
mek ve mtitteflklerin verdikleri her Wellet, Harlciye Nezaretinde Bel- konulmut olan~ ambargonun Holandanm Bugerdjlk vapunınun de taraftar olduiumm, htiyilk k8flk 
.aaa tutacaklannı bpat etmek için Mıllrln Yeni Türkiye çlka, Macar ve İspanya ltlçtlerinl ka. bu Od memlekete gonderilecek bü- batmaslle kaybettili vapurlann sayı. bütün milletlerin kuvvetll bmf1lları 
•u orduyu hazırlamak lhımdı. Bu bul ederek, kendilerile beynelmilel tilD mallara tıeflDll edltmell yolunda sı (13) e varmlftıı'. tarafından tehdide uiramadan ... 
=u Y~ ve Orta Şarkta mtttte. Ell!İSİnİn Beyana+. lktıAdt sıateme ve tesUhatın tahdidi- bir teklifte bulummqtur. Belçlkanm Flanders vapuru ise takil ve istedikleri pbl 7"f"'Delea 

ere wp ~olunan itimadı kat 
1 

~ ne müteallik meseleler hakkında g&. Plttman da &)'Dl f8ldld• bir tek. başka bir vapura çarparak batmıftır. dav~ mutlaka plebe çalacaktır. !:t takviye feeek, ve mllttef'klerln Kahire, 13 (A.A.) _ Mısırm Tür. rüpnüştür. Ufte bulunmUf, )'abm Japonya ve Bat ,__ J.llA.. Bılıyoruz ve görilyorus ki, d..,._ 
iği tem ••t ile alikadar olanla- kiye ve Bulgaristan Elçiliğine tayin I landa aulla t bbiiall B~ ~ 1D8llara hüki\- an otıpUJ'..,-..,. -~oaıı mn en. medeni, en müterakki ve a.. 

:. =dıuflsda lerlne karşı hissettik· edilen Abdürrahman Hakkı Bey 18 '"' N efe met tarafından '-tanunl,, ambargo Harbin bidayetlndenberl ticaret vetU devletleri de blaim pbi ...... 
ıatlamh7acaktır b tta Anka ha k t ed---;_tir Dublin, 13 (A.A.) - Amerika hO. nmmı bu lfin ihracat tlcirlerlne gemilerinin uğraA·Jh 9.A'"•t - ... 1 .... _ mekte ve bu davamn saferhul• • 

1 - 88veyı Kanalı t--·1 • t fU a raya re e ~"\:A • k/'ı. il .,...... --.,,- !f..uu.AA' pantorluğunun ~·tere m· Hakkı Bey, Havasın Kahlre mu- wmetinln dört bitaraf devlete yap- bınnmfPDdan daha miiNllr ola- dır: min bulunmaktadır. 
tlevam ediyor Fşahr damanMoldmakta haribine yaptığı beyanatta, deml§tir iDii olduiu tebllpt, lrlanda hüldl- ealml illve etmlftir. 148 tnımz, 14 l'ranmz ve 120 bL Bitaraf nunı altm•a w .. " 

· ansaıwı a aca~ ı...ı. - taraf ı,.:.-n-ı.a uharl 1 -ı- '"--
1

~ Pr ve Hindi Çini ile muvaaalası da "'"~ .._. vapur. ....._. m p ena _.... .... • 
Slve71 Kanalı 7oluyla yapılıyor. ta. - ~. ~~·ket arumdül kar. • ...... v., ...... I Harbin bldayettndenberi 8284 n.. ........... nüfmlu meml ....... 
siltere ile Fransa, Stiven K•...a..ı• ~ :~~edece~ ~ pur kafile ha.Ulıde hareket etmlf ve rla lstleam olarak bePll ordulanm 
Jaerhanp Mr ta J- lfi~ ,. - ~ liMfrol V banlaıdan yalnız 111 zayi olm~. la .. atlulaa ~ laarl~ Wr te. 
temin etmek .. ;;::- ......... mln, TGrk w Maar ~n:a ft . ı' Qeven lı.ıta zarlmda 11588 tonluk eavlls olaısa - def'• lumr • .,., •• 

c _ ..._ u. lnk. ............ kartlhk1ı iyi nı,.etierl •:r_.. lro- x.oDira. ıa (A.AJ - ...._. .,... --. .__,..... wa.; er fncl"s w ıo121 tonJat 81 bitaraf aa • ., ........ tara1taa .... ..., 

an&ttemrl .... J1MP Yüm " Orta lqlap~~ kani -~~~ &IJdiıVor: rlJGI': fil iDal6mat iJa mahaft1den ftpal' babnlftlr. talunla .aoderlnl ta7in etme1ı ti 
....,..,..... talldWe ini lld de~ Mmr, ·.ıurJd:renln Y~ $ark barı. ~ bynülardan bDdL ~ &6n. harbin bafnadan. fnclltere sahil nıuhafızhlr 10000 118' delll Ahlıklua m8dafaa ...._ 
llt te 1lal'lle stnceklerdlr. Bu nd fUU korumak için sarfetti~ faal gay- rUcllllne göre, 8672 tonluk Boman1a beri !tal7ada f..U)'9tlerlne muntaza. balıkçııım sahil muhafazasJna iştfrak batının ...... devletle olma ....... 
devletin her fhf mal karsısındn J ... retleri hayranlıkla takdir ve takip bandıralı Transiluvanya vapuru 9 man devam etmlt olan muhtelif ec· için gönüllü yazıldığım bildirmekte· rmda bulundutaa bakmak Ufl. 
Dııi vazUcsidir. Fransa il~ Surİye11:. -tııı~rnrh},~~},~· M~~~a:~~~~~i~.P~~~ şubatta Çanakkale boğazının 100 mil nebi mübayaa ko~isyonlarınm ·- ki dir. Eğer bir siyasi ihtiyat, yahut Mı ı•mdald mtinasebet te onun Suriye. tadır.,. uzağında bir liıgillz barp gemısı ta. b\Anlo.r ~ ..... ~ında lngUiz komisyonu Kqif u ... ln- dahili politika icabı olarak bımlu 
~ tnciltere ile 1'1llstin arasındaki r 

0 1 
rafından durdurularak hamuleel tet. da vardır - faaliyetlerine birkaç ay ~~ • bili: 

JDftnMeı..t te onun Fili.tini mfid.taa Macar Hariciye Nazın kik eclilmlflılr. Tramiluvanya, va. için nlha'9t verd1rllmlttir· Müthif 10lula raJmen lnı:llz tay- - Bltarafız! diyorlarsa, ...... • 
etn-lmi icap ettirmektedir. Yakm N• salJd muntazam oldulu fçln draıJe Alman lktuat nezaretiııhı milte. yareleri dün .Almanya ilzerlnde keşif talı hepUnln m8tteflklerla afetlal 
Ye Orta lukta yapılma tahfidatm ıpnlandı lel"bat buüılmıf h._ Dr. aodiua'tln Boma ziyareti UÇUtU yapm11 ve bir zarara ulrama. beklediklerine fflplle yok. Bitti 
1alr ..... 1 de budur Btıdapeşte, 13 (A.A.) - Macar l ve yoluna devam ne bu tedbirin w-v• 1 olma. dan d6nmflf)ercUr. Alman avca tay- mGttellkler lehine lnklpf e•eeek .. 
ı - laantere ve· Fransa 

11 
Hariciye Nazırı ile 28 yaşında A,. ey emiftir. .. ~ Al!!eJ yarelerlnln mubbelelf İngiliz tayya henuniyetli hadisatı harhl79 1nmlm 

~ aruuuta brplıkb yar.W: 'l'Gr. vusturyah Kontes Carinsky'nin nı.. Alman ndyOG npunm Botum dılı bittabi clJUUAl görülmeırtealr. GzeriDde tellr etmeırniftır. N' llbl bizim tarafa PSh'eWlir. 
ta ~. Ba pakt hiildhnl . d:,!: pnlandıklan bildirilmektedir. methallnde Türk sularında tevkif ._ Dr. ClocHnı'ün RmnıdıJd ikameti. İki Alman tanarest Orcades ada. Bal bayle iken: • 
alnde T&rkiFeniD harbe -:.rqması dilc!illnl ve hamule tet:Jdldnin iJa .._ Dl bir hafta tadar temdit etmesi bek- lan civannda görülmüştür. - Acaba kim hun-cık? ..,. 
:• edene mfitteflkler de vakit kay· Yeni Bir Beyaz Kitap at ırilrdüjünü bildirmişti. Bu maıa.. lenlUJor. Tayyareler hiç bir bomba atma. karp tarafın hile aklma celmi7• Wı 
1-tme4a ODll ~ardını etmek ister· Londra, 13 (A.A.) - Tllrk ve in.. mat dolru delildir. mıs~ ve adalann üstüne gelmemiş- lhtima~i ortada mevcut Mr nalMe 
ı.e; Yapdaa tala§ datın en mühim se. giliz hüldlmetleri arasında aktedilen Framada Komünistler lerdir. ~lı ııbi mUnakata! etmelı:, hl......_ 

leriadea biri de budm. ticaret ve tediyat itilaflarına dair Vazil lerin Harp tebll.ğl n razeteeilerin cödlyle takibe mee. .!. -
1
1ran devleti, mtittefikterha bir beyaz kitap neşredilmlttir. Alman Ba§kumancJanmm · e den Uzalda§tmlıyor Parll 13 (A.A.) 13 Şub ak bur olma btiyilk kari kfitlnl lllWft. 

rım.ı: ~ ı.:; devlettir. Banc1ıı in.. Teftıp . . Puk; ıs (A.A.) _ Relllcibnlıur, tel>lljl: • - •t pm 70h -... 171 teolr ,.._ 
'*°1 ~~U ~ymetl hars ~~ Maraşın Kmtulq Merasimi Berlln, 13 CA.A.) - Ordu muhtelif komOnllt tefldlltlanna Mosellln prkında bil' dflşman bu Dtln7anm en mOk ... 111wJ kan -. 
:r... Mıı.ucı hlr t~ o.;.:.; Marq, 13 CA.A.) - Dtın Jfanpn mandlmı Generol Vem Bnuddıı: ::::..:.... ıı.ı.ı:: -1lol lu1m1 lam ......_ olı:lm blnu,ıır. Rabı' ~-nıU~ ---

~':~'!-:::ı:r "::.:'~ yu. ~:J.~;:.:ıoku~ ~- ~-= ı!'.:-lılı:~ '- =.::::. ~~::::: ~~ ":anm:: ::n: :.; ... -.~:: ...::.= etmek isterler eca taraf •- il "tr" • -.. ed-*tlr. cUlmlftlr. malik olan ve yaptaklanaa ada ... 
tahıWataa • .orta Şarkta yapılan ili milletlerlaln arnslle ~paa mit. 
dar. mtlhlın bir aebebi de bu· .. telllderimizia harp .............. •tirken, attıiı cUllenin demirini, ,.. 

---·------·• .Uii ekmelin anana, •mdlli ea,,. HADİSELERİ~ İÇYÜZÜ -=ledn ehemmiyeti qtklrclır. lllaill.rln bu tah§ldatı her lhtl· 
W1t1r rladıldarma Ve ona SÖN 
• ...._. dıldanm ve hazırlandıklan
lttr bf ""· 811 tedb"rler, bir veya 
·~-=- ahnaı.llecek mahiyette 
ldttea latltad IDöttefikler geniş n.. 
.. U,.. • ederek itleriai 70111-

Ba ..: 1ndan117orlar. 

=~ :::..~~n~=~ 
Acibe V elriiinin Tetkikleri 
d~(A.A.) - Adliye Vekili 
tan aonra oe tetkJkıerde bulunduk. 
ve •GteaJdben ~ Dleflul olmuı 
I~ ve akıam irçok muesseseleri 
~ ~ bultereflerine verilen 

SandJklr, ıs (A ~) Uftur. 
km hliatba bura · - Adliye Ve.. 
...,ine ~ya lehnlftir. Vekil, 
l~ ,,. &111~'1 zlYAfetinde bu. 
ftta1 teldf 1- --v• daireleriııt, ceza 
•11'11mıttıı=. ettikten IOlıra buradan 

• Yine itab'ma mıhaftUae •ön, 10n haftalar içinde Al: 
mıa maaevl)'atmtla aanalnıa albıeti mtlWıua edlL 
mlftlr. Fakat ba aandma halis renlflememltdr. Bu 
~ Nulştlerin taltly•l p kellmelerle halAaa edile. 
hillr: 

renin heDZbıini baık•andan ~ 
8l'UD&78 mecbur, ablob aıtı.t., ,.. 
rası seçnıea bir AJmuyanm ..., 
luızanmuı ihtimalini dtqtlaeltllı ı ı• 
l~in Bitlerden ziyade Bitler tuaıta, 
n olmaktan b•fka yol J'Oktm. 

'Oç rtln eni Almaayadma pı. 
eulu adam bapna ayda~ 11'1118 el 
dört 7111Dmta ve nnevat .,... .... 
bir kaç ap "Pl'aa verilmekte ....... 
na, kömtlnfldtlkten dolayı mmb& 
!erin bet dereeeden 7abft ....,_. 
memaa balanduiıuıa, hayu ..,. 
luıpıhmt pnç neaildea 1tatb ...... 
sin İqiltere ve Fransa ile laarWa \it~ 
feliket cetlreceflden ..... emı•t:Jo:t 
oldutunu anlatıyorlar. 

Büttla cihan için bu ıaesele Jaa11eiıi 
dllmlttlr. Askeri, ikttsadl n ..... 
bakımdma bu harbin 11etleesl kutMt 
eaasına dayanmıyma ,. .. ı w ._~ 
ratik bir Avrupa kurmak elacübr. 

Metele yabı: bu ne'lieeiaia • 11111-
mu elde..,Pileblleeejiaft6ı. • .. 
Y•lna maddi kuvvetlerin ........ 
tarafta manevi lnıvvetlerhlla .. c-. 
pıpnasile elde edilecektir. 

Hepimizin vazifemiz otlar ld: 
manevi kuvveti her an Jeal bir -~il 
ile arttıralım, ifldllerle aufa ~ 
eak yerde!. 



Milli Küme Maçları 
Arif esinde .. 

Bu sene Milli Küme maçları başla. 
madan evvel, sporcuları, aliıkarlar
lan, klüp idarecilerini düşündüren 
ve kararsızlığa sevkeden hadiselerle 
karşı karşıya bulunmaktayız: 

l - İstanbuldan Milli Kümeve 
hangi klüpler iştirak edecekbr, fs. 
tanbul şampiyonu kim olacaktır, İs
tanbuldan dördüncü olarak Vefa mı, 
Beykoz mu çıkacaktır? 

2 - İzmir klüplerinden Doğnn
sporun boykot cezası, Altaya mı ya
rıyacaktır? 

3 - Şehirler ve İstanbul klüpleri 
arasında yapılacak maçlar üc stat 
üzerine taksim edilmiş ve stat hisse
leri tefrik edilmiştir. Taksim stadı 
yıkılacak olursa, fikstür ne olacak 
ve hisseler ne suretle taksim edile
cektir? .. 

yesinde dedikodu mevzuu olmuş An
karadan sızan bir habere göre de ken 
disınin istifa etmediği, ettirildiği id
dia edilmiştir. 

Bir iddiaya göre Abdullahm ıstlfa 
ettirilmesine sebep son Ankara -
İstanbul muhteliti maçında İstanbul
lu futbolculara para verilmesidir. 

Klüplerin değil, teşkilatın bile o. 
yunculara para vermiye kalkması 
çok haklı olarak spor muhitinde fe
na bir tesir yapmıştır. Nitekhn Fut
bol Ajanından sonra Muhtarın isti
fası da bunun neticesi olarak tel~kki 
edilmiştir. İşin anlaşılamıyan tarafı 
bu verilen paraların hesaba ne su. 
retle geçirildiğidir. 

Haber aldığımıza göre, Genel Dı. 
rektörlük bu hadiseyi tahkik ettire
c7ktir .. Hatta bugünlerde AnkarHya 
gıdecek olan İstanbul bölgesi ı:ısl:a~-

H. Müsteşarı Zeki Doğan, Ç. Kale 
Cümhuriyet mektebi müdürü Sabri 
ve D. H. Yollan memuru Lütfünün 
babalan ve Ayvalık M. Hususiye me 
muru Rüatın kayın pederi Emekli 
Subaylardan Bay Ziya Gökalan; ve
fat etmiş ve cenazesi Edirnekapı şe
hitliğine defnedilmiştir. Allah rah
met eylesin. 

Kadın Hekimleri Toplantısı 
• 

Türk Ginekologf Kurumu aylık top-
lantısını Dr. Mahmud Ata'nın başkanlı
ğında yapmıştır. Toplantıda Prof. Orhan 
Abdi Kurtaran, Ahmet Kemal, Behçet 
Sabit Erduran, Bahaettin Lıltfi Varnalı ve 
Op. Feridun Şevket Evrensel'in fahrt ıi
zalığa seçimi yapılmış, müteakiben Dr. 
Mahmut Ata, adet kesimi kanamalannın 
diyatermi ile tedavisine dair tebligatta 
bulunmuştur. 

Yapılan münakaşalara Prof. Kenan Tev
fik Sezene!, Dr. Orhan Tahsin, Ahmet A
sım Onw', Hadi İhsan Gediz, Nuri Silll!y
man Canbakan, Şükrü Fazıl İlkel ve İh
san Arif 1$Urak etmişlerdir. 

kanı Feridunun Ankara seyahat~nin 
bu hadise yüzünden olduğu da söy. 
lenmekteoir. 

Bugünden 
itibaren 1 M 1 L L i - A L E M D A R 1 GALA 

Haftası l--------- ....................................... ____ ·----~ 
Bütün dünyayı dehşetten titretmi} olan 

'5 ER LOK 
1 HOLMES 

B A S K E R Y i L ' in K ö P E G i 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Baştanba.şa dehşet ... Bütün insanlığı sarsan korkunç ve görülmemiş bir 
cinayetin esrarı ... Harikulade beşeri bir facia 

Dehakar mümessiller: Richard Green - Basil Bathborn - Wendy Barrie 

AYRICA: 
1940 ın bütün dünyayı ağlatmış olan en büyük hailesi ŞANSI 

Paulette Goddar ve Luise Rainer'in yarattığı A 5 K 
Hazırlanınız : Gelecek Çarşambadan itibaren: 

İstanbulun en büyük, en ~ık ve en yeni 

ÇEMBERLİTAŞ 
SINEMAS 

CEBELUTTARIK CASUSU 

Türki~·e 
Tiirkiye 

A 
TDrkl 

1400 
7&0 
400 
150 

Bu noktalan birer birer göz önün
de tutacak olursak, İstanbuldan Mil
li Kümeye iştirak edecek üç klübün, 
fev~8:1ide hadiseler hariç, üçünün 
yermı muhafaza edecekleri muhak
'kaktır. Vefaya gelince, Beşiktaşa 
çıkardığı oyun bu klübümüzün de 
mevküni muhafaza edeceği kanaati
ni vermektedir. Fakat Beykoz kaıa. 
nacak olursa, bu klübümüzün, bir sa. 
hası olduğunu öne sürerek kendi o
yunlannın sahalarında oynanmasını 
istemeleri varit olamaz mı?. 

İPEK 
BU 

ve 
AKŞAM Bütün Türkiyede ilk defa olarak göstermek üzere sureti mahsusada T. A. P. 

İzmirdcki Doğanspor hadisesi, 
doğru olmamasını temenni etmekle 
beraber, hakikate uygun olduğu te. 
beyyün edecek olursa, büyük bir fa
eiadır. 

_B~ ~a ~ seci?:esinin çok çürü
duğünu gosteren dıger bariz bir mi
sal olacaktır. Spor teşkilatı, maale. 
sef, amatörlüğün kaybolduğunu tam 
bir profesyonel ruhun haklın b~lun
duğunu, kulaklarını kapıyarak, işit. 
m~ye, gözlerini yumarak görme· 
mıye çalışıyor. Ben eminim ki, teş
kilitın en küçük ferdine kadar her. 
kes bilir ki, sporcular muhtelif vesi
lelerle para alıyorlar, teşkilat ve 
müntesipleri para veriyorlar. 

Taksim stadyomunun yıkılmaması 
llzun geldiğini herkes yazdı, söyledi. 
Bilmem müessir olacak mı? Fakat 
yıkılmasında ısrar edilecek olursa 
Milli Küme maçlan iki stada inhisaı'. 
edecektir. 

MELEK 'te getirttiği ' 

1 

ÇARDAŞ DiY ARINDA 
( Macar Aşkı ) 

1 Gençlik ve güzellik filmini 

1 Bugün matinelerden itibaren 
Göstereceğini arzetmekle müftehirdir. Büyük ve ateşli bir Macar aşkı .. 
Alevli ve sürükleyici bir Macar orkestrası ... Macar dansları, :ıvı:acar 

1 şarkılan ... Büyükmizansen ... 
Baş Rolde : Dilber l\I A G D A S C H N E 1 D E R 

Programa ilaveten: 

KIZLAR PANSiYONU 
Lucien Baoux ve Gabrielle Dorziat taraflarından ... 

Bu iki gençlik filmlerini bütün gençlere tavsiye ederiz. ...................................... s, ............ ~-------·~~~--~--------~ FERAH ı Bu~ matinelerd~n itibaren 21 AZAK ı 
sınemada aynı zamanda _ 

ı-~~::alar c EM i LE Türkçe sozlü 
Türkçe şarkılı 

ahenk, kalplere c. Gözlere sonsuz bir zevk. kulaklara unutulmaz bir 
bedi bir saadet bahşedecektir. 

2 GANGSTERLERİN İTİRAFI 
( H ARRY KOREY - DİK PORA N ) 

&.--.. - ............ ···~·--~~~:~;r~:ac=::. ~··· r·F-a:--R--AH 

12,30 Progrnnı \'e memleket saat aya.t:i c' 
12,35 Ajans ve meteorolojı haberleri. 12 \a<iır 
Turk müzigi (PL), 13,30 - 14,00 Müzibirer. 
Küçük orkestra (Şef: Necip A kın): · 

l - İtalo Nucci: İlkbahar çiçeklıs 
(Entermezz0 _ l\Inrş). ade 

2 - Hans SchneJder: TiroJ dağların b 
halk şarkı ve danı lanndan potp ede, 

3 - Drigo: Arlökenin milyonlan (BJtin 
Suiü). inak 

18,00 Programı \'e memleket saat ayatfnUŞ 
18,05 Türk muziı:i. Çnlıınlar: Fahire Fe ittik 
san, Vecihe, Refik Fersan. bın 

1 - Okuyan: Müzeyyen Senar ide bi 
1 - Rahmi Bey: Müstear şarkı (Gel t b. 

sfıki şarabı tazelendır), 2 - Zeki Ari kil 
Mfıyc şarkı (Açıldı bahçede gOller), 3 ~li 
Mahur şarkı (Hôtfı kanayan kalbimi a 
atesi dağlar), 4 - Refik Fersnn: Mah ~ 
şarkı (Kirpiğine surme çek). 1 

2 - Okuyan: Sadi Ho11es V 
1 - Refik Fersan: Tambur tak imi, 2 .Jmak 

Sabnkhr şarkı (Dağıtma ey saba), 3 ınla 
Şerif Içli: Saba şarkı (Dilş ben gibi blthihi 
aska sadakat ne imiş gör), 4 - Saba tilr"Jıata 
kiı (Bir esmere gönül verdim). 

3 - Okuyan: Melek Tokgöz B 
1 - Ahmet Rasim: Rast linrkı (Bir gö~fra 

Iüme bir hali - perişanıma), 2 _ Mahmutcllld 
Celalettin Paşa: Rru t şarkı (Fitneler g.iz...vıua 
lcmiş ahü gözüne),~ - Osman N t: Ni 1e 
me hiç nmedi) 4 - Fa ze: Niha\ en i, 
şarkı (Kız sen geldin Çerkeşten). ali 

18,55 Scrb t aat, 19,ıo Memleket saa dia 

•••••••••••••••••••••••••••• ~ ayan, ajans ve meteoroloji haberleri, 19,30 B 

Bundan belki de Fener ve Şcret 
sta:tlan, hasılit bakımından müste
fit olurlar. Fakat hadise iki kfübü· 
müzün kasasına beş yüz lira fazla 
para girmesi değildir. Şimdiye 1 
bdar faaliyeti üçe taksim edilen sa
ha derdi, büsbütün fazlalaşmış ola. 
eak, altı ayda ancak sonunu alabil
diğim.iz maçlar, bu defa dokuz avı 
bulacaktır. Teşkilatın süratle göz Ö
:nünde tutması lazım gelen bir iş var. 
88., bütün kuvvetiyle hiç olmazsa, ye
nisi yapılıncıya kadar bu emekt:u I 
stadın yıkılmasının önüne geçm(:~İ
dir. Prost, şehircilik bakımından sta. ı' 
dm yıkümasını istiyebilir. Fakat her , 
Deyden evvel, gençliğin ihtiyaçlarını 1 
da düşünmek icap eder. Beden Ter. 
biyesi Genel Direktörlüğü bu hadi
seye süratie el atmalı ve klüplerimi. 

il Y arı:an~~;k:~ Kud~• 'ika~. E • de 
En büyük zevki duyacak, salorı.lanndan en derin bir hayranlıkla ayrı

lacaksınız. Çünkü 

Tilrk mü1.ığl: Fasıl heyet!, 20,15 Konuı.ımal>il' 
1 (Dı~ politıka hadiseleri), 20,30 Temsil: Bitbu 

tasla Uç kuş; Yazan: Muallfı İhsan Bora d 
21,00 Serbest saat, 21,10 Konusma (Hafta .. 1 
lık posta kutusu), 21,30 Müzik: Riyaseti- 1;r. 
cüınhur bando u (Şef: İhsan Kilnçer): m 

Eiıı havatiyetini kurtarmalıdır. 1 
Osman Müeyyet BINZET J 

Ajanın htifası etrafındaki 
dedikodular 

A'bdüllahm Futbol Ajanlığından 
istifası günlerce spor efkan umumı· 

DİKKAT : Bu akşam için M E L E K sinemasında Loca 
ve numaralı koltuk kalmamıştır. 

GABY :MORLA Y 
ELVİRE POPESCO 

MARGUERİTE MORENO 

LUCİEN BAROUX 
BETTY STOCKFELD 
ANDRE LEFOR 

ve E R İ C von S T R O H E İ M gibi 
Fransa sanayiine daima zaferler kaydeden. Fansız sinemacılığına şan
lar kazandıran büyük artistler bin hayatın romanını yüz dramın es
rarını .. Bir aşkın ıstırabıni tek biı' eserde yarattılar. 1940 senesinin 

Süper filmi olan 

DUVARLAR ARKASINdA 
İPEK' te numaralı koltuklar kapışılmaktadır. 21 Yıldızın aydınlattığı şeref dolu bir san'at alemidir. 

Gişe sabahtan itibaren açıktır. __ , __ ,., 1 
'--------·--------------•, 

1 - Blankenburg: Marş. . 
2 - Olivier Metra: La Serenade (İs-' sıy 

panyol valsi). ga 
3 - Auber: Le Domino Noir uverttıriL;iıı 
4 - J. Offcnbach: Offenbachinna (Se"' ına 

leksyon). tır. 
5 - C. Chaninade: Zll1er. 

22,15 Memleket saat ayarı, ajans haber
leri; Ziraat, Esham - Tahv!lfıt, Kambiyo .. ın 
Nukut Borsası (Fiyat), 22,35 Milzlk: Caz"' 
band (Pi.), 23,25 - 23,30 Yarınki program ti 
ve kapanış. ta 

• c:'İ 

ril Ecnebi İstasyonlarında 
Türkçe Neşriyat ~tl 

Londra 31 ve 19 metre üzerinden saa bö 
18,55 de; Paris 40 metre üzerınden saaf 
20.25 de; Roma 31 metre üzerinden ve ort !~ 
iıılı:tııdıı Roma lkidt>n sııııt 21 de 

ha 
2!2!2J k 

arkadaşlıktar, başka bir şey sezmentn imkanı yoktu. 
Annem gelince, o zaman babanla sevışıyordu. 

Yengem, hikayesine nereden başlıyacaJını kes
tiremıyen çekingen ve zayıf karakterli insanlar gi· 
bi, bir iki defo yutkundu, lüzumsuz hareketle:r yap. 
tı, boş gözlerle etrafında bir şeyler aradı, sebeps]z 
öksilrdü ve nihayet butün cesaretini toplıyarak, an
lat~ıya başıadı. Seni fazla yormam!lk ve uv!tusu7-
lı.tittan yanım gözlerini büsbütün harap etmemek 
için, bu hikayeyi kısa kesmeğe çalışacağım Belkis; 
nncalt benimle sıkı bir alakası olduğu için, bunu sa
na anlııtm.:ıktan kendimi alanuyorum. Esasen sordu
ğun suale, yani bu yaz başımdan geçen vakaya taol-
14ku noktasından bunun büyük ehemmiyeh vardır. 
Daha doğrusu, o vakayı, gülünç ve feci safhalarile 
tebarüz ettiren de bu hikayedir. 

Yazan: MUAZZEZ TAHSiN BERKAND No. 27 

Feneryoluna ıkı senedenberi taşınmış olan bu genç 
zabitle anneu arasında her hangi oır münasebet ol. 
duğunciaıı ne> cıayının, ne de Mehmedın haberi var. 
dl Bunu yc.lnız ben biliyor ve bu maksndıda anne. 
ne yardım edıyordum. ikimiz de, onun saadetjni 
hazırlamakla o kadar meşguldük kı, annenin arka
daşJ Mehmet Beyi biraz ihmal etmekte olduğunun 
farkında bile olmadık; fakat Mchmd Bey, bunu gö
niyor, !.ussediyormuş meğer ... 

Yengem Mehmet Beyin gönül romanını bana şöy
le anlattı· 

- Bu esk~ bir masaldır. Vaktile büyük babanın 
(anne.ı:ıiıı balı&sının) Feneryolunda bir köşkü vardı. 
Her sene altı ay yazı orada geçirirlerdi. Bu köşkün 
daimı iki komşusu vardı: Biri çok ZP.ngin bir pamuk 
tüccarı olaı. Mustafa Bey, diğeri de b.z... Her sene 
mayısın ilk haftasında üç komşu aile orada birleşir, 
teşrinlere ka~ar bir gün birbirimizden aynlı:ıazdık. 
Mustafa Beylerin benden az küçük ı>ir oğlu vardı. 

Bugun zenginliği ve bilgisile senin gözlerıni kamaş.. 
tıran Mehme! bey odur. Bu suretle grupu:nuz, dört 
kişıden ibaret oluyordu. En büyüğümüz olan dayın, 
ondar ik: yaş küçük olan annen, ben ve en küı;ü. 
ğümüz olan Mehmet ... Babalarımızla annelerimızin 

çok sc:.mımi aostluklan ve teklifsizlik!eri bize de si
rayet ettiği i~ın, dört arkadaş, dört vücutlu bir tek 

diğ: cesim bahçede, en sıkı bir dostlukla ?irbirimi
ze bağh olaı Dk geçirdik. 

Uz\:n yr-1 aylarının nasıl aktığını farkedemiy& 
cck ka•tar mesut yaşadık. Ele· başımLZ olan dayın, 
bizi etrafına alır, kendi istediği ve beğendiği oyun. 
Iarı bize oyııatırdı. Bu bahçede, kendimize kuliıbe
ler mı yapm.ldık? Açağtan ağaca salıncaklar mı ger
medik1 Kuş mu avlamadık? Resim mi çck:nedik'ı 

Seneler geçtikçe, oyun ve eğlence sahamız de. 
ğişiyor, yine dayının nezareti altında, kıt:ıplar oku
yor, piyesler hazırlıyor, böcek kolleksıyonları yapı
yorduk. 

Fakat bu eski hatıralan ve bilhass1 zavallı 

annenle ben!., birbirimize bağlıyan samimiveti an
latmakla bitiremiyeceğim için, çok mesut geçen bu 
ilk gençlik senelerini geçiyorum. 

Yıllar, birbiri ardınca, berrak bir su gibi, akıp 
gittikten ı;onra. yavaş yavaş dayınla benim arama, 
çocukluğa t>enzemiyen ve gittikçe başkala~. derin.. 
!eşen ve mahiyetini değiştiren bir duygu girdi. lk.i. 
mizin de sırda§ımiz annendi. Ona gelince; dünyada 

bizim bu h :ssimtzin tnklşaf ma yardım etti, bizi bir
birim!z~ yakınlaştırmak çin, elinden gelen her şeyi 
yaptı ve biz nişanlandık. 

Ar.....ak, grupumuzdan iki kişiyi m~ut eden bu 
ba~lantının diğer ikisinin vaziyetini değ!ştıreceğini, 
bele içımizden pirimizin felaketine sebep olacağını 
hiç bırinıiz nkıj ve hayalimize getirmemiştlk. 

Aşkırr.ızın en heyecanlı, belki de en mesut za. 
manlarını yaşadığımız o aylarda, Arüle ben, çok ta. 
bil olarak Münire ve Mehmetten biraz uza.Jclaşmış, 
saadetimizi başbaşa yaşamak arzusunu hissetmiştik. 
Bizim bu uzak.laşma.rriız, annenle Meh.meciin sık s•k 
yalnız kalmalarına sebebiyet verdi. O zaman, annen 
24, Mehmet 19 yaşındaydılar. Annen, ne kadar şrn, 
pkrak, hayıat ve ateşle dolu bir kız ise Mehmet, o 
cierece durgun, içli ve siikuti bir çocuktu. iaşça ve 
karakter itibarile birbirinden bu kadar farklı olduk. 
ları halde, Mehmedin anneni sevebileceği kimsenın, 
batU. bizzat annenin bile aklına gelmıyordu. Y:mıl
n.ıışız... Y ainu biz değiL büyüklerimiz de yanılmış.. 
lar .. Esusen Mehmet, oyununu o kadar iyi gizliyor. 
du ki, onan 8.bJlene karşı olan hislerinde sadece de-

Bı~ geccıdi. hiç unutmam sıca:c. bunaltıcı bir 
gece ... Ben yatmağa hazırlanıyorken, annen koşa ko. 
şa geldi. Yüı.ünden, fevkalade bir :jeyle:..· geçtıgi an.. 
hşılıyordu Telaşla sordum: 

- Ne var Münire? Ne oldun? 
- Sana anlatacak şeylerım var. Arkana bir ~al 

al da, balknna gel, burası çok sıcak. 
Pek merak etmiştim, iki saniye sonra ı..>alkonda 

ona iltihaJ. ettım. Annen cidden hel!:'caııiı ıdi. Bana 
son gürlerdı: Mehmedin halinde bir ııcaıp!ik g.1rdü
ğünü, yalnız kaldıklan zaman ken:iısine :malı söz
ler, kır.::.yeıer söylediğini, hatta ufak tefçk kıskanç. 
lıklarla kendısıni yorduğunu uzun uztü1 ar.lattı. Uök
ten düŞf''' bu habere pek şaştığımı gizlemedim. 

- Eve·. dedi. Aylardan beri ben de, bunu anla. 
mak istemiyor şüphelerimi manasız buluyıır, Meh. 
metlın halinde hiçbir değişiklik görmemege çalışı. 

yordum. Fakat bugün artık tamamile emin oldum 
ve Mehmedin benı sevdiğıni anladım Gece yPmek
ten sonra bahçede dolaşırken yanıma ·eldi, uzun 
bir mukaddemeden sonra, bana izdivaç teklif etti. 

• 
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llilletıeraruı posta ittihadına dahil 
olmınn memıeıretıer için abone 
bedeli m0d'1et suraatyle ao. 1e, t. 
ı.a liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adrea dellltirmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 turuaıuk 
pul ltlvest llzundır. 

.,__~kim Ansiklopedisi 

- .. traftnda Söylenenler 
e Yerinde Bir Temenni 

Ticaret Veklletinde Tayinler 
k~ l3 (TAN> - Tacaret Ve-

te,killtlandırma um .. - . duru Servettn --.. mu. 
Te Vek&Jet Dıt Ticaret reisliğine 
Remzi Sek IUbe müdurlerinden 
d anın tetkllitl.ındırma mü. 
di.ur muavtnliitne tayınlen ıcra e<Ul-

Mektupçw.. Arasında 
Ankara. 13 (TAN) _ Erzincan 

mektuPÇlllU Rauf Özdemlr, Elhığ 
ınektupçulutuna, Emet kaymakamı 
Osman Da1a7 Kastamonu mektupçu. 
haiwıa nakledilmislerdlr. 

S-AJf 

lnglh muharrirlerinden H. G. Wefts yeni bir hukuku beıer beyannamesi haztr-

lanması lüzumunu ortaya koydu. Bunun esaslannı aıağıdaki yazıda bulacaksınız: 

O O · O, 

Yeni Hukuku Beşer 
Beyannamesi 

•• ngilterenin en tanın-
mış muharrirlerinden 

H. G. Wells, Londrada çıkan 
Daily Herald gazetesinde çok 
canlı bir bahis açtı ve bütün 
İngiliz mütefekkirleri bu hah· 
se iştirak ettiler. Bahsin esa
sı, yeni bir hukuku beşer be
yannamesinin hazırlanması 
lüzumudur. 

Mister W ells yeni bayanname. 
nin esas maddelerinı hazırlamış ve 
neşretmiş, daha sonra Londra ga. 
zetesi de bu maddeler üzerinde 
geniş bir anket açmı§tır. Anket 
devam ediyor. 

Mister W els'in teklif ettiği yeni 
hukuku beşer beyannamesinin 
maddeleri şunlardır: 

BİRiNCİ MADDE 
Hiçbir kimse, sarih ve kati mu

vafakati alınmadan, herhangi bir 
şekilde izasınm tahribine, yahut 
kısırlaştırma ameliyesine uğratı
lamaz. Tecavüzde bulunmıyan bir 
insan, hiçbir bedeni taarruza uğra. 
maz. Dayak vesair bedeni i§ken
celer kimilen yasaktır. Hiçbir 
kimse, hapsedildiği takdirde, asa
bını bozacak ailkdt, yahut güriltü, 
zifiri karanlık, yahut fazla 1flk 
gibi lfkencelere maruz bırekılmı
yacak, hiçbir kimse gayri sıhhf bir 
yerde, yahut bulapk hastalıklı o
lan kimselerle beraber hapıedil. 
miyecektir. Bir kimseye zorla ye. 
mek yedirilmez; aç kalmak iste
J-eıı biı J<.hn~ ) emek ) emeğe zo -
lanmaz. Hiçbir kimseye kendisinin 
malOmatı olmadan uyuştunıcu ilaç 
verilmez. En ağır ceza on beş sene 
hapistir, yahut ölümdür. 

İKİNCİ MADDE • 
Hiçbir khnse, dımaği bir hasta. 

lık yüzünden kendi netll veya 
başkalan için tehlike teşkil etti. 
ğine dair salahiyetli makam tara. 
fından hüküm verilmedikçe ve 
bu hüküm her sene teyit olun. 

B. G. WELLS 

macıı.kça altl gun<ıen ıazıa tevkif 
olurunaz. Tevkif olunması icin 
kanuna kar.şı sarih.l>ir ~\lÇ işlem' 
olması icap eder. Hiçbir kimae a. 
lenen muhakeme olunmadan üç 
aydan fazla mevkuf tutulamaz. Uç 
ay mevkuf kaldığı halde muhake. 
me olunımyan ve hnküm giyml. 
yen bir kimse derhal tahliye oltı
nur. 

ÜÇtiNCti MADDE 
Bu llyihada beyan olunan bii

kümler ve prensipler, medent bir 

kanun halinde mufassal bir şekil 
alacak ve bunu herkes elde edebi. 
lecektir. 

Blt hüküm ve prensiplerden her 
bana\ bahane ile ayrılmağa cevaz 
yoktur. Esu kanun bu hükümler 
ve premiplerdir. Bu iptidai hak. 
lan ihlil eden hiçbir muahede ve 
kanun çıkanlmaz. 

Hiçbir idare, herhangi şart için. 
de bu haklan ve hürriyetleri ih
lil edecek bir harekette buluna
maz. 

Bütün tepi! hareketler sarih ve 
aleni yapılır. Gizli muahedeler, 

( ÇARŞAMBADIR ÇARŞAMBA l 
Kıtkat ve Timsah 

N e derlerse desinler, görünQr 
köye kılavuz istemez. Fin.. 

lerin de kahramanlık!~ mu. 
haripliklcrJne, askerliklerine söz 
istemez. Başta kendileri olduğu 
halde hiç kimse, bu bir avuç di. 
namit gibi adamın Kızılorduya Ud 
buçuk ay süren böyle bir muka. 
vemet g<>stereceğini ve ona zayiat 
ve telefat verdireceğini tahmin 
etmemiştL Pek §iddetli devam e
den Kareli muharebelerinin netice 
si ne olursa olsun Finler hakkında 
dünyanın verdiji kahramanlık 
vasfı değişmez. Llldn şaplacak 

teY budur ki; bu uç buçuk milyon. 
hık memleket, 170 mily~mluk küt. 
leye nasıl mukavemet ediyor? 

Anlatırlar ki; Yultan Nilde, ya
hi Sudan taraflarında yaşıyan 
timsahlar karmlannı doyurduk.. 
tan sonra güneşe yayılır ve haz.. 
mettikleri kısımdan geri kalan 
mide tortusunu ytııe ağız tartkile 
defederlermit- Ancak bu fizyolo. 
jik işi tamamlamak için defede. 
cekleri şeylerle dolu olan koca
man ağızlannı açıp beklerlermiş. 
O civarda Kıtkat adı verilen bir 
talmn ufak kuşlar varmış. Bun. 
lar, alızlan açık timsahların avur. 
duna girer, oradaki şeyleri yiye.. 
rek geçinirlermiş. Llkin ara ara 
timsahın ağzını kapıatıp, körpecik 
kutu yutuvermek işti.hası kabarır 
ve bunu yaparmış ama ajzını ka
pamasile açması bir olurmuş. Zira 
bu kuçük kU§larm kanatlan ucun. 

l B. ;;~~ 
da sivri sivri ild keskin mahmu
zu Vlll'Dllf. Timsah ağzını kapa
yınca Kıtkat da bu mahmuzlarla, 
hayvanın avurdunu delmeye ba§
lar, beriki de can acısile ağzını a. 
çınca kuf, tatlı canını kurtarır
mış. 

Diyecek şu ki; tablatte bile bil. 
yük kuvvet her zaman Qstün ge.. 
lememektedir. Mesele, gelen teh
likeyi karşılıyacak müdafaa vası
tasmı hazırlamak ve kullanabiL 
mutedir.Finlerinsundabura. 
dadır. 

Kozanoğlu Şarkısı 

K ozanlı bir muallimden bizim 
radyo ne§tiyatına ve ge. 

çenlerde İngiltere lçın tertip etti
ğimiz radyo neşriyatında söylen
miş olan (Kozanoğlu) prkuına 
dair bir mektup aldım. Birinci 
kısmı bizim radyodaki milli mu. 
siki nepiyatmın azlılmdan fik'
yet eden mektubun tkinci kısım
nı aşalıya geçiriyorum: 

"Bahla mevzuu yapmak tlted!llm l• 
kinci bir 1MSele de tnsntere neşriyat 
programında mllU ve halk p.rkılan na
mmdakl (Kozanollu) p.rkwdır. Dolma 
büyüme bir Kozanlı oldulum halde mD• 

D saz ve ananelerine pek iyi vakıf bu
lundutum Kozanlılann tettnnüm ve 
Ahenkleri de okunan besteye katlyen 
muhalif idi. Gtıtte. tarihi bir kaynak
tan alJımut olmuuıa rajmen mllU ana
ne ve tarihi varlıklanna en çok batlı 

olan lnıllt.:Jere karp eski bir devrin 
ruhuna u;,ıun oımvarak ıarp musıkl-
71 besteaüe 86ylen• Kozanotlu prkw 
bizim için bir mlna ifade etmiyordu. 

Evet, biz, her 1117ı:len evvel medent 
olmayı ve prplılaşmayı az zamanda ru
humuza bendeden ulu bir milletin ço
aıklan;,tL Fakaı milU ve tarihi hldl· 
aelerl terennilm eden herhanli bir güf
tenin bestesini onu 7a11;,an lnsanlann 
öz ruhile aöylemekte ne mahzur görü
lebilir?." 

Ne musikişinamn, ne de Kozan
lı. Onun için okuyucumun samiın1 
olduğuna fdphe etmediğim serze
nişlerine ilave edecek sözüm yok. 
Lakin fU kadannı söyliyeyim: E
ğer evvelden bunun (Kozanoğlul 
şarkısı olduğunu haber vermese
lerdi, doğrusu zevkine varamadı. 
iJmız bir garp parçası sanıp geçe. 
cektim. Anlaplan bende güzel aa. 
natlar terbiyesi, yani frenkçe ti. 
birle Edücation artisüque denilen 
nimetten zerre yok. 

Sanatta Yeniler ve &kiler 

A nbrada bir güzel sanatlar 
fUrUl toplanacalmnı. Ben 

ştlralan, her §eye rağmen seve. 
rim. Bundan da memnun oldum. 
Bu fllrada güzel sanatlara ait ka. 
rarlar verilecekmi§. 

fertler, teşekküller ve cemaatleri 
alikadar etmez. 

Kanun yapmak hakkı, yalnız 

halkındır ve halk her kanunun 
biricik kaynağıdır. Hayat, nesil
den nesle geçtiği için hiçbir nesil 
teşrii salahiyetini kısmen ve ki. 
milen bir kimseye devredemez. 

DÖRDÜNCÜ MADDE 
Her insan, başkalannı serbesL 

çe tenkit hakkını haiz olmakla be. 
raber, k e n d i s i n i rahat
sız edecek yahut fena bir şekilde 
gösterecek her ithamdan sıyanet 
edilir. 

Her insanı alakadar eden idari 
dosyalar alakadar her insana gos.. 
terilir ve icap ederse onun talebi 
üzerine tashih edilir. 

Dosya, idari maksatlara hldim, 
bir muhtıradır. Bu dosya bir in
sanın muvakkaten tevkifine sebep 
olabilir. Fakat sürülmesine, yahut 
başka cezalara maruz olmasına 
imkan vermez. Bu gibi dosyalar 
ancak aleni muhakeme neticesin. 
de teeyyüt ederse bir kıymeti haiz 
olur. 

Mister Wells'in bu projesi ge
niş bir anket açılmaama se

bep olmuştur. Bunlardan birkaç 
nümune gösteriyoruz. 

Mebus Harold Nicolson diyor kt: 
"1789 da basılan müsavat, hür

riyet ve demokrasi sikkeleri son 
yuz eW yıl içinde o kadar stlildeş. 
ti Jd yazı ile turası seçilmez hale 
geldi O halde bunlan yenilemek 
sırası gelmiştir. 1789 danberi bir. 
çok şeyler öğrenmiş bulunuyoru'Z. 
Mesela iktısadi hürriyetle bera. 
her olmıyan siyasi hürriyetin ma.. 
nasız bir şey olduğunu, "müsa. 
vat,. uı felsefi bir 11tılahtan başka 
bir şey olmadığım, fakat fırsat ve 
imkan müsavatmın, ideal bir dev. 
lette bir realite olarak yapyabl.. 
leceğini anladık. 

Mister Wells'in lAyihasmdakl 
fikirler iyidir. Fakat tertibi yan
lıştır. Esaslı prensiplere ve vicdan, 
söz, topranma, neşir hürriyetlerine 
geniş ölçüde yer verilmelidir. Son
ra ekalliyetler hakkı unutulmuş. 
tur .. ilih ... " 

Dilerim ol f(iradan ki; ekseri
yeti te§kil ettiğinden emin oldtı
gum bencileyin birçok kimsele. 
rin anlamaktan aciz oldukları 
modem sanatın herkese hitap et
mediğine ve bunun yüksek bir 
tabakaya hitap eden ulvi eserler 
bulunduğu için onu bizim gibi an
lamıyanlann hoş gbnilerek techil 
edilmemesini bir karara bağlasın! 

Zira, doğuşlarını bizim eski 
(Milliyet) in odalarında müphede 
ettiğim (d) krupu gibi zümrelerin 
eserlerini görüp anlıyamıyoruz. 

Bir ressam dostumun dediği gi. 
bi. Bizim anladığımız sanatte, 
sanat.kir susar ve ortaya koy. 
duğu eseri söyler. Bizim gibilerin
hayranlıkla seyrettiğimiz phe. 
serlerin hepsi böyledir. Fakat bu 
(d) grupu gibi sanatkirlanmızm 

eserlerini anlıyamayınca. bu kıy. 
metlerin cahili kalmamak için 
(Nedir bu?) diye soruyoruz. O za.. 
man eser susuyor, şanatkir söyhi. 
yor. İşte bu farkı gördükçe Nas
rettin Hocanın yazdığı mektubu 
kendinden başkasının okuyama. 
ması fkrasını hatırlamamıya im
kan bulamıyoruz. 

Karga Ölüsü 

O aküdar ve elvan haDtından 
birer karga ölüsü iatemi§

ler. Ben Uaküdarlıymı. Usküdar. 
da, belki mezarlık çoktur da onun 
için, karga çokçadır. Halbuki (bes. 
le kargayı gözünü oysun!) sözüne 
esas olan kargalar orada yetişmez. 
Neyliyeyim ki; hepsi karga oldtı
ğu için Usküdardaldler gadre uğ
radılar. Üsküdarlılar da beraber. 
Zira karga denilen hayvanı filit 
sıkarak veya tahtabltl tozu ekerek 
öldiirmek kabil değildir. Sillh at. 
mak ise şehirde yasaktır. Demek 
ki; Ahann oldürdüğü kargayı sa. 
tın alıp, borcumuzu eda edeceğiz. 
Şu halde avcılara lf çıktı. 

Bunu l§itince, vaktile Diyarba.. 

içtimai Y archm 
Zarureti ıı. • '2 • '1° 

Yazan: Sabiha Zeürlga Serle 

1 çtimai yardımı orıanlze etmelc: 
sulh zamanı için dahi zaruri 

bir işttr. Fakat dünyanın bir çok 
sımlannda harplerin baıladıjı, '1 
nn harp haricinde olan memleketi 
rin de harbe sürüklenmesi melh 
olduğu bir devirde içtimai yani 
birinci pllna almak zaruridir. 
hususta htik6metin ıösterdiii f 
liyet cidden şükranla karplanae 
mahiyettedir. Pasif korunma tedbir 
leri için Dahiliye Vekiletinin al 
tedbirler, halkı tenvir ve teşkilAtJan 

1 

dırmak için yapbğı teşebbfüıler h 
sahada atılması icap eden adımla 
süratle ilerlediğini göstermektedir 
Halkevlerinin kadınlan teşldllt 
dırmak için gösterdiji f aallyet te b 
mahiyettedir. Şişli Halkevinin Er 
zincan felaketzedelerine yardım içi 
gösterdiği harikulade faalivette 
sonra, şimdi, Kızılay, Ç~uk Esirs 
me Kurumu cibi içtimai yardım f1I 
belerinde bu Bayanlardan Jstlf.ad 
için yapılan teşkilit ta memnuniyet 
le kayde değer faaliyetlerdendir 
Diler Halkevlerinin de ba şekUd 
faaliyetler göstermeleri temenııiy 
değer. 

Bütün ha. faaliyetleri sevfnçl 
kaydederken, içtimai yardım saha 
sında alınması kap eden difer ted 
birleri de dtlşünmeliyiz. Sokaklar 
da dilencilerin günden gtlne çop 
ması, hali hazırda dllfilntilecek m 
selelerden biridir. İş bulamıyanla 
kolaylık göstermeleri için 
idarehanelerine, belediyelere yaptık 
lan müracaatlar da günlük mesele 
lerden biridir. 

Dilencllerin ıokaklaTdan top 
nlması, muhtelif tecrllbelercJen 
ra hiç bir fayda vermedipi l 
etmiştir. Dlleneilerln mahk:mnlrftl 
sevkiyle, on sün belediye hizmed 
rinde çalqtınbnaal da davayı h 
için mflessir bir tedbir deifldlr. Dl 
leneil:iia tamamen lnfbıe s~ 
mtlmkün olmasa bile, bu sahada 
nacak tedWrler meveattm. Bu 
le ile uiraşanlann vüıalara 1n1aa.ı 
den vardiklan htildbn pur: 
iki smıf dilenci vardır. Bir 
bunu kendılerlne iş edindikleri i"8 
Meta bir ticaret şirketi gibi oqa~ 
zedirler. Minimini çocuJdan be 
lanna alıp, kar (izerinde aeıkh 
şefkat llvhası meydana pdrip 
km merhametini istismar eden 
carlar, d.lieri ele hakikaten S8l'al'8t 
te olanlardır. Bunlan ıokaklartta. 
toplarken evveli sararetin malılJe. 
tinin lüzumlu bir teşhisini koymak 
lbımdır. Bu da polisin yapacaiı it 
it değilcllr. Bu toplanan dllencilerla 
içtimai vaziyetlerini, ev prtlanm 
içtimai yardım müesseselerinin te 
kik etmesi, bunlara ya11yabll«ek 
birer iş bulması prttır. Muvakb 
yapılacak yanlmı, zayi olmUf bir e. 
mettir. Ticaret yapanlan, oa ela 
belediye hizmetlerinde çalıştmnak 
ta klfi bir tedbir delildir. Bunlan 
daha kuvvetli cezalara mahk6m et
mek, polisin şiddetli takibini Gser
lerinden eksik etmemek leap eder. 

Bir de it bulamadılı için, kendine 
biricik melce tamdıjı gazete idare
hanelerine, belediyelere mflraeaat e
den, fakat lf bilrolannm yoklaiu ,._ 
dinden bir netice alamıyanlar ftT• 

dır. İt bUrolannm ~kkültl, bucll•· 
kü f4U1lar içinde birinci plAna abu· 
cak işler mahiyetindedfT. Beledly ... 
nin glriştiti imar faaliyeti. bin Mr 
meşguliyeti içinde bu btirolann sb
atle t .. ldl ed"lmesi cflç bir iştir. Fa. 
kat ehemmi mtlhimme tercih nokU· 
sından, belediyemizin ba noktaya • 
llzım olduiu ehemmiyeti verecell•l 
fimit ederiz. Az zaman içinde bele
diyenin shtertliği faaliyetler bu ... 
midi vermiye kilidir. 

Mersinde Bir İnfilak 
Mersin, 13 (A.A.) - Bugun ,eJıri. 

mizde Ziraat Vekale•ine bağlı femı. 
gatuvar iliçlanma daıresınde otak
Javda ameliyat esnasında bir infi1'k 
vukubulmuı ve neticede binanlll 
pencereleri otaklav lcapaklan ve 1>9-
muklann bir kısmı yanmıştır. Usta
başı hafifçe yüzünden yara laDDUf "
lup, insanca zayiat olmaDllfbr. 

bk Tedrisat Müdürlüğü 
Ankara, 13 (TANt - Maarif v .. 

klleti ilk tedrisat umum müdürlü
ğüne talim ve terbiye heyeti lzasm. 
dan Hakkı Tonguç tavin edilmiştir. 

kırda akrepleri bitirmek ~in S. 
lediyenin bir kurufa akrep satın 
aldığını goren iş adaı'nlarının ak
rep üreterek sattıklan aklıma gel
di ve bizde de şimdi bir karga üret
me işi başlıyacağuu düşüner.k 
memnun oldum. Yalnız tekrar ba.
tırlatayım: Karga besliyenler, 
gözlerini korumalıdırlar. 



• 
Asyada 
HARP 

O!mıvacaktır 
fBah 1 incide) 

. (Ba'ı l incide) 
lerdir. Şimdiye l~'dar da müttefikler 
~abuk neticeler verecek bir bı.ivuk 
harp tecrubesine 2irişmis de~Ildir
ler. 

D cnizler müttefiklerin elinde 
bulunduğuna, du manın Şi

mali Avrupada denizlerle irtibatının 
kesildiğine gore nazi Almanyasının 
çemberden kurtulmak için yapacagı 
iki hareket vardır: ' 

I - Suratle taarruz etmek! 
II - Karadan irtibat peyda etti. 

ği mıntakalardan istifade ederek 
ederek yıprandırma harbine muka. 
bele etmek. 

Nazi Almanyası her iki şekilde de 
yapacağı hareketleri, bugun siyasi 
ve askeri münasebetler idame ettigi 
davletlerin rızasile tahakkuk ettire. 
ibilır. Bu devletler de Sovyet Rusya 
ile İtalyadır. Almanyanın Sovyet 
Rusya ile İtalyanın menfaatlerini te-1 
lü etmesi ne suretle mümkun olur? 
Yani bu iki devleti birbirinin menfa. 
atini haleldar etmeden arkasından 
aurukliyerek Almanyanın 1870 den. 
beri bir askeri anane haline soktuğu 
başka memleketlerde harp yapnıa 
imkanını nasıl elde edebilir? 

TAN~-:.=:::::::::::::::::::::::::==============================~ u.z.ıu 

Esrarlı Bir Cinayet 

IJlaklul Halil, apartımandan dışarı çıktıktan sonra okla ~aret edilen yere kadar yürümüş, 
orada dü§ÜP ölmüştür. Köıedeki resimde kapıcı Neşet görülüyor. 

(Ba~ 1 incide) 
kesilrrıiş olarak kanlar içiııdc Ydtı

dilemiyor. 

·Balkan Konseyi Reisliği 

Metaksas ile 
Süveyşe Gelen 
Kıtalar Filistinde 

(Bah 1 inride) 
MarkoYİl!!..İn duların Ahenkleştirılmesine muhi 

3' surette yardım etmistir. 
C 1 Hadisenin akisleri evap arı Bu kuvvetlerm Yakın Şarka mU1 

Ankara, 13 (A.A.) - Balkan An- ,·asalatı ve Yakın Şarkta murtcfik 
tantı daimi konseyi reisliğ'nin Tı.ir. lere ait büyük bir ordunun ha?;ırlaıı 
kiyeye geçmesi münasebetiyle Hari. ınış olması her yerde der n bir inU 
ciye Vekilimiz tarafından Yunan ba bırakmış ve her yerde lnatbU3 
Başvekil ve Hariciye Naz.ırı B .. fo- bu hlıdiseye en biıyiık ehemmiye 
taksas Ue Yugoslavya Haric ve Na- vermiştir. 
zırı B. Çinçar Markoviçc çekilmiş o- Taymis gazetesi bu kuvvetlere i 
hın telgraflara alınan cevapların su- tirak eden bütün askerlerin gönüll 
retlr>ri aşağıdadır: olduklannı tebarüz ettirerek. hadi 

EkseJfın n. Sararol!hı. nin, İngiliz İmparatorluğu eczası 
- Hariciye Vekili- rasındakl birliğin kati bir dellli o 

ANKARA duğunu söylüyor. 
Balkan Antantı statüsü mucib·n. Deyli Telgraf, Kanada ile A 

ce daimi konsev riyasetinin de\ ri tralyadan gelen kuvvetlerin İm par 
hakkında Eksel:ıns B. Gafenko tara. torluk bjrliğ'ni üade etmekle kalm 
fınvan Fksclfın larınızn cckilen tel- yarak ayni zamanda İngiliz dona 
grafla Eko;clansları tarafından eski masının denizlere hakimiyetini d 
rci"'c ver'lcn cevapları hildlren cenıl. gösterdiğini anlatıyor 
lekarane telgrafını7.dan dolayı hara. Deyli Meyl, bu kuvvetlerin hürri 
retli te ekkiirlerimi sunmakla kesbi yet davasını müdafaa için geldlkle
şercf e~ ~erim. . rini, Hitlerin bunun ne demek oldU" 

~k~elanslarına en hararetli tebrik. ğunu pek yakında anlıyacağmı söy 
lerımı ve tam muvaffakiyetleri için lüyor. 
en har~retli temennilerimi arzeder. News Chronicle gazetesi. mütte-! 
k~n, .muş~~reken. takip ettiğimiz bil- fiklerin, harbin herhangi şekilde ge-

l yuk ı.şte ıtımatkar ve dostane .teşriki nişlemesine mani olmak için icap .,,. 
ı mesaıy~ devam etmekle bılhassa den tedbirleri almış bulunduklannJ 

yazıyor. 

Fransız gazeteleri de hAdfseyl yen! 
bir zafer alAmcti saymakta birleşLı 
yorlar. 

İtalya ile Rusyanın anlaşması, Al. 
manyanın Avusturya politikasına 
varis olması, bu politikaya ayni su. 
retle İtalyanın da devam etmekte bu. 
lunması, Sovyetlerin Polonya hare. 
keti ile başlıyan Slav kan kardeşleri
nin himayesini ileri sürmüş olmalıı
n, Balkanlarda mütekabil nüfuz te. 
sis etmek iddialannı imkinsızlaştır. 
maktadır. 

yor. 

Bundan sonra Halilin afyon inhi. 
sarından evvel nerede çalıştığı araş
tırılmış ve takriben 8 ay evvel Tak. 

İlk Araştırmalar simde Lamartin caddl'sindc Murat 

Yalnız kadının cinııyet esnasında 

sokak elbisesile bulunması da cina
yetin, Halilin kerısını bir başka er. 
kekle fena vaziyette gördı.iğü için 
yapılmış olması ihtimcıll,•rmi teme. 
mile bertaraf ediyor. 

bahtiyar olacağımı kendilerıne temin 
etmek isterim. Aza devlatlerin ha. 
yırkiır faaliyeti ve sıkı tesanüdü son 
Belgrad toplantısında bir kere daha 
teeyyüt etmiş olan Balkan antantı. 
nın, Ekselanslarının aydın idaresin. 
de, barış ülküsüne derin bir surette 
bağlı bulunan milletlerimizin büyük 
nefine olarak bir kat daha inkişaf 

Amerika matbuatı da hAdlseye: 
büyük bir ehemmiyet vermcktedlt 
Gazeteler, lngilterenin, Atlantik Ok 
yanusunun ötesinden olduğu gibi 
Hint Okyanusunun ötesinden de yar .. 
dım görmekte olduğunu ve tngilte
renin bununla iftihar cdcbileceğlnl 
yazıyorlar. 

İdeolojik !arklan, davalan burada 
zikre lüıum görmuyorum. 

Almanya ile İtalya ve Sovyetler 
teker, teker belki iyi münasebetler 
idame ediyorlar, fakat kül halinde 
bir hareket birliği mevzuubahs ola. 
maz. Esasen İtalyanın Batumdan ve
rılecek olan petrolleri alamaması, 
İtalya hakkında "Kuvvetli tarafın 
meydana çıkmasını bekliyor" diye 
Sovyet ricali tarafından ileri süriıl. 
düğü bildirilen iddia, ve nihayet 
Finlanda harekatında İtalyanın Sov. 
yet Rusya aleyhine aldığı sarih vazi
yet bu noktayı tenvire hizmet ede
eek mahiyettedir. O halde kendi top. 
raklan haricinde harbetmek arzusu. 
nun tahakkuku için her devletin 
kendi bakımından neler düşündiığü. 
nu tahmin zaruri olur. 

Almanya için Fin cephesi Alman. 
ya ıle Sovyctleri harbe sokmıya ka. 
fi bir sebep sayılabilirdi, eğer müt
tefikler burada bir cephe açmış ol. 
salardı. Burada müttefikler cephesi 
açılmadı. Finlandadaki harekatın in. 
kişafı, Baltık denizinde Almanyayı 
tehdit eden bir istinat noktasının 
Sovyetlerin eline geçmesi ile nihayet 
bulabilir. Şu halde İtalya, tamamen 
muanz bulundugu bir hareketi ken. 
di aleyhine teşvik etmekle ümit et
tiği neticeyi temin etmiş olmaz. 

Buna mukabil, aylardanberi !tal. 
yan gazetelerinin, ondan naklen Al. 
111an gazetelerinin ve nihayet birkaç 
giın evvel Havasın da kulağına giden 
Merkez.ı Asya harekatı mevzuubahs. 
tir. 

F ilhak1ka Baku'nun ve Musul 
petrollerinin veyahut' lran 

petrollerinin tutulması nazari bir se. 
bep gibi gorünür. Fakat petrol lÇın 
lskender olmak, ancak bir roman 
nıevzuudur. Suriyedeki Fransız kuv. 
vetlerini bir heyula gibi göstermek 
suretile yapılmak istenen propagan. 
danın hedefi aşikardır. Böyle bir 
hareket, Almanyanın ve İtalyanın 
pekala işine gelir bir şeydır. Çiınkü 
bu takdirde Almanya harbin merkez 
sıkletini Affyaya ve dostu olan Sov. 
yet Rusyaya yiıklemiş olur. Bu tak. 
dirde müttefikler dovüşür, Sovyet. 
ler dovusur, her taraf yıpranır, As
yada bir· maglubiyet halinde miıtte
fiklerle munferlt sulh yapmak hem 
kolay olur, hem de zayıf bir komşu 
ile bundan sonraki sulh senelerini 
daha rahat geçirir. 

İtalya için ideoloji düşmanının, 
rakibinin başkaları tarafından, bil. 
hassa kendisi hiçbir kuvvet feda et. 
meden, harbe sürüklenmiş olması 
emsalsiz bir zafer telakki edilebilir. 
Eğer bu arada Tiırkiye harp sahası 
halini alırsa İtalya bundan müteeS
ıir olmaz, memnun olur. 

Avrupada bir harp için Asyada 
zafer kazanmak, Asyayı yeniden ha. 
rabe haline koymak arzusu sadece 
kotiı bir Avrupa egosantirizmindcn 
başka bir şey değildir. 

A klı selim Avrupa harblnin Av
rupada bitmesini zaruri bul. 

maktadır. 
Bu cephe Balkanlarda da açılamaz. 

Bu nokta uzerinde mutalaalanmızı 

Bu vaziyet karşısmda. dF-rhal cm- npartımanında kap·cdık etti[.~ ôğre. 
niyet müdürliığü ve müdne'umumi. nilmiştir. Bunun iızerlen, polis, adı 
lik cinayetten haberdar edilmişler. geçen apartıamnın yetıi kapıcısı HU. 
dir. Müddeiumumi muavinlerinden seyini buldurmuştur. 
Ferhat ve ikinci ş~ıbe mi.dü ·ü Ahmet Ceset kendisine gôsterildiğl zaman 
Nazım otomobille vakn yer;ne gele· HGscyin kadını tanımış, ve Hnlilin 
rek tahkikata el koymuşlnrrlır. nikahlı karısı Fatma olduğunu söy. 
Akşama kadar yapılan l-,i.ıtiin nrnş- !emiştir. 

tırmalar, cinayeti tenvire yarıvacak Kadının Anlattıkları 
esaslı hiç bir ipucu \'e"t"m<O!rnl!rtir. O Diın bir arkadaşımız, bu apartı. 
kadar ki, yalnıı erkf'ğin hiivıycti ve manın sahibi Dirohi ile konuşMuş. 
maktullerin karıkoca o.dıık.:ırı anl<ı- tur. Dlrohi, bildiklerini şoyle anlat
şılmış, fakat cinayetin h:ltıgi sebep- mıştır: 

lerl'" işlendiği ö,VrenilPmemist"r _ Fatma Halilin karısıdır. Kadın 
Çünkü, bir defa vak~vı gören tpk bundan 8 ay evv.eline kaclar kiracı. 

kimse yoktur. Kaaımn i'ldiMiJchiğıı }aramızdan İbrahim 1'-:themin yanın. 
odanın zemininde 1c <stıd,..,·c tek a. da tam 3 sene çalışm?ştı. Kendisi na. 
qızlı ve kocaman 'kanlı b1r hıçnktnn muslu ve temiz bir ırnclındı. 
ba~ka bir sev buluıım'!l'T,ı!'ılır. K d" . . · ·· d' 

E k ğ. 'Ik 't '- · .ı • • t en ısını emnıyete şayan gor tl· 
r e ı ı ecı·ııs e;.ı"'n ~vnı anar ı- ğ.. .. . . 8 1 k 1 k 

manm kaoıcısı Nept ol~u5!ur NPs .... t ı ludmkuzKıçın, aHy ı~ıvıeve ,___·r.pıcı o ara 
rd · .ır.ı ilk if ded la · a ı . ocası a ı .... r .. belP 

vt.e 15• a e fUn n s ıylem ş· dakl odada oturuyorlardı. 
ı~ • 

.. _ Bf'n Slval'llıyım. Rtı "~nm h<'m- . Yal~ı~ on1-arın. pek iyi ~eçı~eme. 
sehrim Halildir. Kendic'ııi hınırım. dıklerını zannedıyorum. Çunku Fat. 
Arasıra beni g-örmive ı;chrrli. Onun ma, arasıra kocasından ş!kayet e
hir kadınla C\'Iİ olduğıınu da lıir '1rnç der: "Bu, pek geçimsiz bir erkektır,, 
defa kendls'nden isitıuictirı. s .on za. dcrdı. Sık sık kavga ettiklerini de i. 
ır.anlarda Afyon İnhi .. 'lruıt!cı 2:, lira şitirdim. Nihayet yılbaşından birkaç 
maRsla cahshfunı övlc:.ı1i .. tl... gün sonra Fatma, bana müracaat et. 

Neşet, Halilln karıs nı Mç g6rme- ti. Verdiğimiz para ile geçinemediği 
diğlni, yalnız bu kadının Bcyoofon. için, Lalelide bir apartımanda çalts
da Bassam apart•manındn kapıc~ :ae. mak istediğini söyljycrek, izin ıste
cebin yanında yatıp kalkması ihtl. di. Biz de muvafakat ettik. 
mali olduğunu ilave etmi tir. O gün eşyalarını toplayıp, bir ha. 

Tahkikat Genişletiliyor malın sırt na verdi. Apartımnnda 
Zab t b l • · t• d yerleşinceye kadar ela eşyo.laı·ını 

ı a u ma umsta ıs ına en d K' h me soka~nda 
Bassam apartımanı kapıctsı Recebi Tarlabaşın a ıreç s• 

. 13 numaralı eve emanet olarak bıra. 
buldurmuş ve kadımn cesedi kendı-
sine gösterilmiştir. FakAt, Recep te kacağını söyleyip ayrıld.,, 
t k N t 

'b' 1 H 1.11 t Kadının anlattıkları burada biti. 
ıp ı eşe gı ı, ya nız a ı anr. 
mı;. kadını bir türlü teşhis edeme. 
miştir. 

pek çok defa tekrarladık. Balkan Bir_ 
liğinin aldığı son kararlar da bu nok
tanın bir hareket sahası olmaktan 
çıkarak büyük kuvvetlerin muhas. 
salası halinde sükun devresine var. 
dığı hukmunü kuvvetlendirmekte. 
dir. 

O halde hareketlerin Avrupa sa. 
hasında başka noktalarda inkişaf e. 
deceğini kabul etmek zaruri olur. 
Hatta denebilir ki, nazi Almanyası
nın bir yıldınm veyahut yıprandır
ma harbindeki hedefi Britanya im. 
paratorluğunu, yani tam kendi tezi. 
ni yaralamaktır. Safıharp harici et. 
mektir. Bunun iÇin Hindistan veya
hut Irak üzerine yapılacak hareketler 
imparatorluğu sarsacak mahiyette 
değildir. Çünkü hayalidir. Tahakkuk 
imkanı bulursa nazi Almanyası için 
İngiltereden büyük tehlıkedir. An. 
cak lngilterenin anavatanda mal!lfıp 
edilmesi bir harp gayesi olabilir. 
Bunun için Almanyanın yakın mü
nasebetlerde bulunduğu devletler ete 
bu nevi harekete müsait davranabi. 
lirler. Mesela Felemenk ve Belçika 
üzerinde yapılacak bir hareket, ne 
Rusya için, ne de İtalya için zararlı 
bir külfet olmıyacaktır. Yahut bu 
cephede harbi, yıprandırma harbi 
baline sokmak mümkündür. Sovyet. 
]erin membalarını fazla istihsale ka. 
dir bir hale koymak için yapılacak 
1şbirliği her halde hayali maceralar
dan daha hesaba uygundur. Hulasa, 
Almanya, ister yıldırım harbi, ister 
yıprandırma harbi yapsın, müsbet 
bir hesapla denebilir ki nihai harbi 
yine Avrupa topraklarında, kendi 
kuvvetleri ile, kendi kanı ile yapmak 
mecburiyetindedir. 

yor. 
Fakat, hadise, asıl bundan sonra 

tamamen esrarlı bir mahiyet almış 
ve adeta kör diiğüm olmu tur. 

Çünkü Pirohinin ayni ifadeyi po
lise de tekrar etmesi üzerine Kireç. 
hane sokağında 13 numaralı eve gi. 
dilmiş, bu evin birinci katında Ma
rika isminde bir kadının, ikinci ka. 
tında da Eteni ve kocası Vasilin otur
duJdarı görülmüştür. Bunlardan hiç. 
biri de Fatma isminde bir kadını ta
nımadıklarını ve evlerine de bbyle 
bir eşya gelmediğini söylemişle:dir. 

Bu vaziyete göre, kadının Lamar. 
tin apartımanından topladığı e~ala
rını nereye götürdüğü ve asa,!tı yu. 
kan bir aydanberi nerede oturdu[:u 
henüz meçhuldür. 

·' Kim, Niçin Oldiirdü? 
Vakayı müteakip hadise yerine 

gelen adliye doktoru Enver Karan, 
kadınla erkeğin birbirlerini öldür. 
müş olmaları ihtimaline işaret etmiş. 
tir. Fakat, buna şlmdilik ihtimal ve
rilmiyor. Her iki maktul de. boğuı
lanndan yara alarak oldlikleri için 
cinayette bir diğer şahsın veya bir
kaç kisinin parmağı bulunduğu ka. 
naati kuvvetlidir. 
ı Cinayetin, Tünclbaşındaki Liltful. 
lah apartımanında işlenmesine sebep 
nedir? 

Buna şu şekilde cevap verilebilir: 
Halil, apartıman kapıcısı Neşetin 

hemşerisidir. Ve onun iddia ettiği şe. 
kilde Neşeti görmeğe arada bir ge
lir. Bugün de onu görmek icin apar. 
tımana gelmiş. fakat yanında karısı
nı da beraber getirmistir. Neşet, o 
sırada odasında olmadığı için bu mi. 
safirler odasına girmişler, oturmuş. 
lardır. 

Fakat, bu kan kocoyı kim ve niçin 
öldürmüştiir? Orası şimdilik izah e. 

Yalnız, Neşet, gerek kadının, ge. 
rek Halilin kendi odasına girdiklc:rL 
ni görmediği noktasında hayli ısrar 
etmiştir. Bu ısrar, zabıtanın nazarı 
dikkatini celbetmiş ve Neşet şimdi. 
lik nezaret altına alınmıştır. 

Tahkikata bugün de devam edile.: 
cektir. 

Mannerheim 
Hattında 

edeceğine kani bulunuyorıım. 
Metaksas 

Ekselans R. Şükrü Saracoğlu 
Hariciye \'ekili 

Ankara 
Ekselansınızın Balkan Antantı 

Konseyinin riyasetini deruhte etme. 
niz münasebetile ekselans Gafenko i. 
le teati edilen telgrafların metinle. 
rini de muhtevi olarak irsal buyur
duğunuz telgrafın viısulunü bıldir. 
mekle kesbi şeref eylerim Ayni mii. 
nascbetle, teşekkürlerimle birlikte 
en hararetli tebriklerimin knbulünı.i 
rica ederim. Ekselanslarını temyiz e
den ve muhtelif vesilelerle olduğu 

Tah§idatın sebebi nedir? 
Fakat en ÇOK merak uyandıran 

nokta, müttefiklerin Yakın ve Orta 
Şarkta bu tahşidatı yapmıya lüzWXli 
eörmelerinin sebebidir. Bu yüzdeıı 
hissedilen merakı tatmin için, müte .. 
addit cevaplar veriliyor: 
BİRİNCİSİ: Süveyş Kanalının ba

la bütün ehemmiyetini muhafaza et.. 
mekte olmasıdır. 

(Ba~ı 1 incide) gibi, daha geçenlerde son içtimaımıı 

İKİNCİSİ: Müttefiklerin Balkan .. 
larda ve daha başka Ytrlerde birçok 
milletlere teminat vermiş bulunma
larıdır. 

talar yanında 230 mitralyöz ve 32 esnasında vaki şahsi temaslarımızda 
top bırakmış ve bunlar elimize geÇ- takdir fırsatına nail olduğum yüksek 

ÜÇÜNCÜSÜ: Müttefiklerle Tiir
kiye arasındaki ittifaktır ve lcabm-

mistir. ın.--Sıuı.cu:i.nrl"'- R<>.llron Ant• n-
a a n n ı ı ao avrsne • tının, Belgrat Konseyinin tesbit et. 

.... _ .__ ___ ._.__._ _._...... • ' .ı 

va kuvvetleri ancak keşif uçuşları tiği direktifler çerçeveS!de, lırrış sı. 
yapmıştır." yasetine devam edeceğine kani bu-

ruretidir. 
Avustralya ve Yeni :lelanda kuv • 

vetlcrini karşılamak için, Mısıra ge. 
len Mister Eden, bugün Kral Faruk 
tarafından kabul olunmu~ ve Mıs.r 
Başvekili Ali Mahir Paşanın iştirak 
ettiği bir ziyafette haıır bulunmuş. 
tur. Yarın da Ali Mahir Paşanın zl· 
yafetinde bulunacaktır. 

Fi11 resmi tebliği lunuyorum. 
llariciye Nazırı 
Cincar Markoviç Son Fin tebliği şudur: 

"Kareli berzahında, düşmanın 
Summa bblgesile Taioale nehri üze
rinde hücumları e.vvelki günlerin ay. 
ni şiddette devam etmiştir. Sovyet 
hücumları püskürtülmüş ve Fınler 
birkaç muvaffakiyetli mukabil hü
cum yapmışlardır. Berzahta muha. 
rebe devam etmektedir. Firıler bura
da dün en az 25 Sovyet tankı tahrip 
etmişlerdir. 

"Ladoga gölünün şimalinde, müte. 
addit düşman hücumu kırılmıştır. 
Pitkarantha yakınında 100 den fazla 
arabayı ihtiva eden bir düşman ko
lu tahrip edilmistir. 

"Huhmo bölg~inde Rus hücum-..ı 
akim kalmış ve Finler muteakiben 
bazı düşman mevzilerini işgal etmiş. 
lerdlr. 

"Raate yakınında Finlanda top. 
raklanna girmek isteyen bir düşman 
müfrezesi hududun öte tarafına tar. 
dedilmiştir. 

"Finlanda tayyareleri Sovyet kol. 
larını ve üslerini bombardıman et. 
miştir. Düşman tavyareleri faaliye. 
tini Kareli berzahile Ladoga gölii. 
niln şimaline hasreylemistır. Fin av
cı tayyareleri ve hava df'ıfi toplorı 

dört düşman tayyaresi duşiırmı.iş. 
}P'"if.ir.11 

Finlandaya yardım 

Bir Helsinki telara"ı" ~'l. }' :nlerin 
nihayetsiz bir surette mukavemet e. 
demiyeceklerl ,kaydedilerek şöyle 
deniliyor: 

"Sovyetler Fin mev7••":'ine knrşı 
muazzam kuvvetier sev.tcr.ıwkıp ol. 
duğundan mukavl"met """·'17C ı nihR· 
yetsiz bir surette deva'1'\ <>·~ı•ml\'ccck
tir. Zira Sov\ ,.t tı.zv'1<~ •·,,?tın hir za
manda artan bir şiddetle kendini bir 
daha hissettrec"'ktir. B•.na binaen 
vPadedilen yrrdı""lla""11 ı•ırııtlc ~cl
mesi lazımdır Üç .,..;ı •• rınluk bir 
memleket olan F;nlanipıiın ynpnhi. 
leceğinden fazlası isteı.t'n.t'Z.,, 

* Londra gazeteleri ile Paris gazete. 
!eri de Finlanday!l yarı~'"' nıeı:elesi 
iizerinde uzun yazıla'" VM.rr ak tndır 
İngiltereden Finlindaya giderek, ilk 
gönüllü kafilesi yAkınd:t h:u-!ket edt! 
cektir. Aslen Finlfmdalı vüzl.!rce Ka· 
nadalı ve Amerikalı Flnlandsya var
mışlardır. Bütün Pa!I~ g?zeteleri 
Finlandaya süratli yar:hın lüzı..munu 
tebarüz ettirmektedir. 

Alman - S ov yet 
Tien.ıe!i İngiltere - Fransa - Belçika 

Arasında Ticari Anlaşma 
(Batı J incide) Londra 13 (Hususi} - lngiltere 

bulunan arzularına tekabül eyle. ve Fransa ile Belçika arasında bir 
mektedir. müddettenberi yapılmakta olan tl-

''Bu ekonomik anlaşma mucibin- caret miizakerelerl tamamlanmış ve 
cc, Sovyetlcr Birliği Almanya) a ip. iki taraf arasında bir muahede im
tidai madde ihraç edecek ve bu ihra- zalanmıştır. 
cat A lm anyadar. Sov :.ret i ,., B ı r ligine =-=t="="'="'=="'::::===.:;~~~"-'~"'-:.=:,==:~==:===:~:==;""' 
endüstri maddeleri verilmesty~e tc- - ASKERLiK iŞLERi 
lafi olunacaktır. Bu anlaşmanın me-
riyete girmesınin daha ilk Genesin. ~""~' ~ 
de, Almanya ile Sovyetler Blrligi a- 336 D "' 1 1 
rasındaki ticaret mübadelesi, umumi ogum u arın 
harptenberi en yüksek seviyeyi bu- Muayenesi 
lacaktır. Eşya mübadelesinin daha ..... dıklly Vebencı Aıkerllk tub11lnde,.: 
ziyade fazlalaştırılması duşiınül· Kadıköy • Üsküdar - Beykoz kazaları 
mektedir. cevreslnde bulunan (336) doiumlu ya"' 

bancı erlerin 15-2-940 tarihinden itibar.O 
''Bu anlaşma, Sovyetler Bkliği a- ilk yoklamasına ba~lanacaktır. AlAkadar-

dına harici ticaret halk k'>miseri Mi- !arın nüfus cüzdanları ve ikamet tezkr 
koyan ile Sovyetler Biri ğinin Al. relerile birlikte milrncaaUan ilim olunur. 
manyadaki ticaret mümessil! Baba. • 
rin ve Almanya adına da Alman hü. 
kumetinin ekonomik meseleler için 
hususi mumessili Ritter ve Alman 
ekonomi heyeti reisi B. Echnurre ta
rafından imzalanmıştır. 

Alman ajansına göre 
Alman Ajansı da şu m3lf.lmatı ve

riyor: 
"Daha ilk senede iki memleket a

rasındaki mübadele hacmı bir rekor 
teşkil eden 1931 deki miktarı yani 
1 milyar 200 milyon markı J(eçecek
tir. Mübadeleyi daha ziyade arttır. 
mak hususunda dün izhar eriilen ar. 
ZU)H da hususi bir ehcmm.)et atfe· 
-ii ımektedir.,, 

Mezkur ajans AlManyaya ilk ham 
madde sevkiyatına tevessül edıldiği
ni de kaydediyor. Nakliyat meselP.si 
de bu sahada teşriki mesaı P.decek o
lan iki taraf mütehassısları araınn
da halledilmiştir. .. 

Yeni Alman - Sovyet •nlAsması 
hakkında tefsiratta bulunan Times 
qazetcsinin Rotterdam muhabiri, 
Sovyet - Alman mübadeleoııin•n iki 
memleket arasındaki münakalat 11. 

lah edilmedikçe ve Sovyetler Birliği 
harp halinde bulunduğu mlıddetçe 
derpiş edilen bir milyar l?lSrk mik
tarına baliğ olmasının pek te muh· 

E'mlnBnU Yabancı Askerlik Şubeılndeıtl 
336 doğumlu yabancı eratın ilk yokta~ 

maları 1:'-2-940 tarihinden itibaren 7•"' 
pılmata başlanacak ve her g(ln öğleye k• • 
dar kayıt muamelesi yapıl:ıcaktır. Dört 
fotograf. bir iknmet senedi ve yeni yazıU 
n0fu9 hüviyet cU:ı:da11lle birlikte tube7' 
mUracaat etmeleri liızumu i!An olunur. 

• 
••tlkt•t Aıkerllk Şube.inde'!: 
Şimdiye kadar askere çağırılmamıı ve1• 

caiırıldıklan halde herhangi kanuni bit 
sebeple geriye bırakılmış veya şubeye gel'" 
mlyerek bakayada kalmış 3UI doğumun" 
dan 334 dahil doğumuna kad:ır deniz eratJ 
sevkedlleceklerdlr. Derhal 9\lbeye mür•'" 
caat etmeleri ve gclmlyenler hakkınd• 
kanuni takibat ynpılncağı llAn olunur. 

temel olmadığını l:>ildirm(ktPdir 
Japon. Sovget münaaebetleri 

Tokyo, 13 (A.A.) D. N. 8. Bildıri
yor: Sovyet - Alman ademi tecavOf 
paktının anıt - komintem paktın e .. 
hemmiyetinl değiştirip dejfü;tirmcdl
ği hakkında eorulan bir ıual" ccvaı> 
veren Hariciye Nazın B. Arita btl 
paktın yeı;ıane hcdefini:'l komintern" 
le mücadele olduğu ve Sovyet devle 
tinin aleyhine müteveccih ('lmadı/!1 
nı !8ylemiş, t>una binaen Japonva
nın antikomlntern oolltilcasına de
vam edeceğini blldirrnistlT. 
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A 
Yazan: Halikarnas Balıkçısı 

-,,... *" 
.AA~ 

Balık ı Hüseyin ayağa kalktı. 
_ _ .. Kahvenin kapısma doğru 

yurudu. Dışarı çıkarken, oradaki. 
ler: 
"- Kansını bile voltayla tuttu,, 

diyerek arkasından bir kahkaha 
Yaylımı saldılar 

.~ç ~ne oldu.' Bir gece balıkçı 
Huseyın yalnız olarak kayığına 3ı
ladı. Şehir adası yanındaki sığda 
~okayla Mercan kırması avlama
ga çıkmıyordu. Av yerine vardL 
Zokasını çakısı ile kazıdı. Avucu. 
na bir damla da cıva damlattı. 
~kayı cıvaya surdü. Zoka sanki 
çıl çil pınldayan bir yıldız oldu. 
Zokayı denıze attı. Gece o kadar 
gumuşi ve nurluydu ki, ona ııis
beten sigarasının ateşi kıpkırmızı 
yanıyordu. 

Okyanus dibinin zindanından 
koca bir dag, set set ve raf raf 
yükseliyordu. Bu denizaltı he
yuliısının zirvesi, insana bazan bir 
kabus gormenin, hazan da tatlı bir 
peri masalı dinlemenin duygusu
nu veriyordu. Bı.iyUlü bir alem, 
yemyeşil bir ay ışı!;,'1 berraklığı .i. 
çinde yuzuyordu. 

5_ığ_ıu te.D i TPT'klPTlP .:nrıl :rn
nl yanıp kıprayordu. Deniz yo. 
sunlan, yosundan ziyade, duvak 
haline gelmiş alaimi semalara ben
~Yor ve hır tutsü gıbi yuze doğru 
&Uzuluyorlardı. 

Bazı çiçekler, büyük cami kub. 
beterinden sarkan kandiller ve a
v~eler gibi salınıyorlar ve dibin 
~ndanında yeşil alevlerini gezdi. 
rıyorlardı. Koca denız ağaçlan bir 
balet vezninden daha nazlı bir E'· 

dayla saga, sola bel kırıyorlardı. 
Devasa tavus kuşu kuyruklarına 
benziyen buyuk fidanlar loşlukla. 
rı yelpazeliyordu. 

N'e.bat sallandıkça, sanki yüzler
~ ~oz açılıyordu. B:ızıları rüya 
~orur gibi ağırlaşan kirpikler ka. 
ar mahmurdu. Bazıları, sanki göz 

ucu il . Ba e ın aru davet ediyorlardı. 
il zıları da, yan kapalı kirpikle
~ e, yalnız gôzlerinin akını göste. 
k Y ar,. zevkten b yılmışa, ve 
endilerınden geçmiş benziyor. 

~rdı. Hepsinin de kini yamırak 
k ıvı~~lar saçan, çılgın bir kah: 
~ ıle hırçın hırçın gulen esra. 

rengız b' • 
ı1 ır hasretle yalvaran bir 

ç gın "bi ' T gı yırtan bakı !arı vardı. 
b~toparlak, koca süng rler, sanki 
ıerı{ umacıydılar da, kapkara ytiz 
dı. : korkunç suratlar ediyorlar. 

enkli balıklar al y alay yü
zuyordu B. 
b . d · ır kuyruk kırışla hep 
ır en don bir 

1 
unce her bin parlıyan 

hatta e~ oluyordu. 1ns n koşarken 
forl a u uçarken, gö dcsini ef. 
d a hareket ettirir. Fakat bura. 
t>!tgobvdel rin ağırlığı yoktu. Ne. 

, alık den' ' ız nıem ı her şey 
~~~~aymış gıbi, muall kta yüzü-

Q ~:ce Segen tepesine deniz 
ılahı Pos ·d , llsi A . eı onun un sevgi. 
mfıtnt uzanmı 

Poseidonun .ş.. yatıyordu. 
Afrodite . gclmesııu ve gec~yi 
yordu. Sı ı:af ct.melennı bekli. 
uykud h tepesındekı yeşil ışık 

an enuz u · ' ğun tebe yanan hır çocu. 
umu kadar b rrak ve 

masumdu o 
lar pek . k gece, gokt ki yı!dız. 

ya ındılar, gec nın bağrı 
Ege denız ne sinmek . . 
Mucevhcratla d ıstıyordu. 
şahaplar s koşenmı~ geceden 
la d B ' a na sagnak yagıyor
b 'r 1

•
1 

crrak goklerde traş edilmiş 
ır e ma a b ıyen, koc bir yıl. 

dız gecenın koynundan ko d"" 
t . D . 1 pup mı 
u. eınz n yilzune değince l '" 

k b
. , su ar 

çıngıra gı ı çınladı, yıldız parıL 
da)a p rıldaya, sı&ın üı rine ıni. 
yordu. Amfıtrlt yerind n kalktı. 
Yıldızı tutup, baŞlna k ydu. Fa-

-~ 
kat yıldız, balıkçı Hüseyı:lin cı-
vayla çil çil çakan voltasıydı. 

Amfitrltin saçlarına takıldı. Bir 
denbire Amfitrit, saçlarından ya. 
kalanarak, yukarıya doğru çekil. 
rnekte olduğunu duydu. Çabaladı, 
fakat kar efmedl Hüseyin avın• 
kayığın bordasında gorünce, şaşa. 
kaldı. Dili tutuldu. 

Bir an hayran hayran baktL !. 
lahcnin güzelliği ile vuruldu. 

Amfitritin bir balıkçı tarafın
dan esir edildiği haberi, denizaltı. 
'nın tatar ağalan olan, "şimşek,, 
hızlı, "kılıç,, , "yunus,, ve sinagrit 
balıkları tarafından Poseldona u. 
laştınldı. Poseidon'un gözleri öf. 
keyle kıpkızıl yandı. Hemen dal. 
galara bindi. Yelesi beyaz alev, 
kuheylanını süzen üç dişli zıpkı
nının dürtüşüyle dört nala kal
dırdı. Hemen Amfitritin imdadına 
yetişti. Öfkesinden, avucunda tut. 
tuğu, zıpkını bile kızarık bir gil.. 
neş huzmesi olmuştu. Bütün yüzü, 
hayretten uzun bir O!!! halini a
lan balıkçı Hilseytne zıpkını fır. 
lattı. Zıpkın, HüseyJnln sol elinin 
iki parmağına geçerek, parmakla
rını cız, drye yaktı. Hüseyin y:erin
den sıçradı. Uykudayken e inde 
tuttuğu sigaranın yana yana par. 
maklarmı yaktığını ve gördükleri
nin bir rüya olduğunu anladı. Am. 
fitritin güzelliği hülya oldu. Sev. 
gisi ise, balıkçının saf gönlünde, 
deniz suyuna kanşan tuz gibi acı 
oldu. 

*** S üron gibi süzgün, geytk ve 
karaca gibi ince ve çevik 

bal tenli esmer güezli, bir Yörük 
kızı idi. Med ve cezir gibi yazın 
yaylaga, kışın da kışlağa gider ge
lirdi. Deve kafilesinin başında ya. 
yan yürürken, ovalara, dağlara 
şarkı söyliye söyliye, kirman çe. 
vire çevire, yol alırdı. 

Her yıl gibi, o yıl da, yine Ce.. 
nup kıyılarına göçmüşlerdi. Yiye. 
cekleri pek az buçuk ve sadeydi 
Hür dağ yamaçlan sararan buğ· 
daylarile, yeryüzünün, onlan bes.. 
liyen memeleriydl Zümrüt gözlü 
kara, ipek kıllı keçiler, onlara süt
yoğurt verirdi. Fakat Türkmen kı. 
zı, bütün o ipinceliği.ne rağmen, 

pek kuvvetliydi. Onu deniz kıyı. 
sında çamaşır tokaı;larken görme. 
liydi. Demir gibi bir elle çamaşı
n döver; çelik kollarla burkup, 
sularını sıkardı. O iklimin tesiri 
miydi ne, kızdan, temiz, doğru, 

çırçıplak bir dirilik esiyordu. Pro. 
filindeki ve alnındaki akis, doğan 
şafağın akropol zirvesindt? dimdik 
duran (Pallas Athena) nın altında 
uyandırdığı ışığı hatırlatıyordu. 

O gece kara kız, ince belinden 
kalça ve şalvarının üzerine küçük 
bir kıl torba sallandırdı ve eline 
eski bir tahta çorba kaştğı alarak, 
kıyıdaki koyda, tuz toplamağa çık 
tı. Yumuşak ve pembe kumlara 
bastıkça, insan dudaklan üzerin
de yürüdügünü sanıyordu. Güm
rükçülerden korkuyordu. Çünkü, 
tuz inhisar malı olduğu için, ya. 
saktı. Fakat geceydi. Ayın on be. 
şiydi. Denizin gümfış ışıltılarına 
sürünerek gelen, ılık rüzgar, ağaç. 
ların tepelerile oynadığı zaman, 
kızın kulağına: 

"- Burada kimsecikler yok!,, 
diye fısıldıyordu. Denizin tam ke
narında, dalgalar koca bir somaki 
mermer parçasını bir havuz gibi 
oymuştu. O yalağın içinde tuzlar, 
ay ışığında kardan d'.lha beyaz 
parlıyordu. Fakat ılık bir kardı. 
Güneş deniz suyunu kurutmuştu. 
Sanki bir Dorik sütununu şeker 
gibi eritmi§, bütün aldığını oracı. 
ğa döküvermişti. Kız kaşığile tor-

TAN 

Devlet Hava Yollan Umum Müdürlüğünden: 
1 - Nakliyat tayyareciliği pilotu ye~tirUmek Ozere idarem.iz namına Avnıpaya 

talebe gönderilecektir. 
2 - Talipler aşağ'ıdak! şartlan haiz olacaklardır: 
A - Memur olabilmek vasıfiannı, 
B - (Askcrlifinl yedek subayı olarak bltlrcnler tercih edilir.) 
C - Pilotluk diplomasını alınış bulurunak (askeri pilot tercih edilir) 
D - Yaotan otuzdan fazla olmamak, 
E - Yabancı dil bilmek. 
3 - Taliplerin en geç 20-2-1940 tarihi ne kadar haiz olduklan veslkalannı 61r 

istidaya raptederek Ankaradaki Umum Müdürlilğüınüzc müracaatları. (9S9) 

İstanbul Orman Ç. Müdürlüğünden: 
l - Kartal kazasında hudutlan şartnamede yazılı Çakrroğlu fundalıtı devlet 

ormanından 6720 kental funda çalısının altı ay içinde keslllp ormandan çıkarılması 
15 gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma 21-2-940 tarihine müsadif çarşamba gQnü saat 15 de icra edile-
cektir. 

3 - Funda çalısının beher kentalinin muhammen bedeli IS kuru~ur. 
4 - Muvakkat teminat 2S llra 20 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavelename projelerini görmek isteyenler bu müddet için-

de İstanbul orman mUdOrliljOne müracaat edebilirler. (91S) 

İstanbul Orman Çevirge Müdürlüğünden : 
1 - Silenin Koruca dal: devlet ormanının A ve B serllcrinden 5052 kental me

se ve 2791 kental de kayın. kestane, gürgen cinslerinden ibaret karışık kömilr a
çık nrttınna ile satılacaktır. 

2 - Arttırma 26-2.940 tarihine müsnd if pazartesi günü saat 11 de vilAyet orman 
mOdilrlilğiınde mütc:;ckkil orman alım sn tım komisyonunda yapılaca kur. 

3 - Meşe kömOrilnün beher kentalinin muhammen bedeli 16 ve kaneık kömürün 
beher kentalinin muhammen bedeli ise 13 kuru:ıtur 

4 - Muvakkat teminat 87 lira 85 kuruştur. 
5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ibraz etmeleri . 
6 - Şartname ve mukavelename projelerile sair evrakı görmek isteyenlerin İs-

tanbul orman mildilrlilğüne milraeaat etm clcrl. (1047) 

,----------------------------!~ MODERN BAHÇE VE GÜL MERAKLILARI 
Enval güzel çamlar, muhtelif renklerde manolyalar, kamelyalar, top akasya

lar, ıekll verllmit ve aşaya sarkan süs fidanla.n, yemiş nğnçlan, 200 çeşid eti
ketli yediveren Avrupa gülleri, şemsiye ve parasol güller vesaire vesaire... Or
tak5yde Ankara Bahçesinde bulabileceksiniz.. VASIL. 

Katııloğwnuz isteyenlere gönderilir. 

MERMER TAŞ 
Türk Anonim Şirketinden : 
Şirketimizin senelik adi umumu 

heyet toplantısının 14/3/940 Perşem 
be günü saat 14 te Unkapanı Zeyrek 
caddesi 65 N o.lu merkez yazıhanesin 
de yapılacağı ve hissedarların bu ta
rihten on gün evvel hisse senetlerini 
müdüriyete tevdi ederek duhuliye 
varakası almalan ilin olunur. 

RUZNAME 
1 - 1939 hesap yılına alt idare 

meclisi ve mürakip raporlarının o
kunması. 

2 -Bu yıla alt bilanço ve kir ve 
zarar hesaplarının tetkik ve kabulü 
ile idare meclisinin ibrası. 

S - Müddetleri dolan azalar -ye
rine idare meclisine aza seçilmesi. 

4 - Ticaret kanununun 323 cü 
maddesine tevfikan şirketle ticari 
ve hukuki muamelelerde bulunmak 
üzere idare meclisi azasına salfıhiyet 
verilmesi. 

BORSA 
13 - 2 • HO 

Londra 5.21 
Nevyorlt 130.19 
Parls 2.9S51 
MllAno 6.6S7G 
Cenevre 29.105 
AmsterdaJd 88.96 
Brüksel 21.9154 
A. tiııa 0.965 
Sof)'a 1.57875 
Madı'fd 13.1875 
Budapefte 23.3525 
Sültr.. 0.9475 
Belgrad 3.065 
Yokohama 30.762~ 

Stokholm 30.8275 

ESHAM VE TAHViLAT 
1938 ~ 5 ikramiyeli 19.64 
Er&anl 19.90 
Sıvu - Erzurum V 19.33 

~'------" 
Hali Tasfiyede 

Sanayii Zeytiye ve Kimyeviye 
Türk Anonim Şirketi 

Hissedarlara İlan 

1 

HASAN ve NESRiN KOLONYALARINDA 

SU ve BOYA YOKiUR 

LiMON 
CICEKLERI 

H 
A 
s 
A 
N 

KOLONYASINI 
Kullananlar kendilerini ruhnevaz ve liltif kokulu limon, portakal bahçe. 

lerlnde dolaştıklarını hissederler. 

Benzerine Avnıpada bile tesadüf edilemez. Hastalara hayat ve şifa 
veren, sinirleri teskin eden, ruhi ıztıraplan azaltan bu meşhur kolanya.. 
ya ecnebiler bile taptyor. Hayran ve meftun memleketlerine hediye O

larak gönderiyorlar. Denebilir ki, İn~tere. Fransa ve bütün yüksek 
milletlerin kolanyalarına faiktir. 

~ .......... ~-~ .......................... ! .. 

Kuma§ DESiNATÖRÜ Ahnacaktır 
Taliplerin hamil olduklan ve:;aik suretlerini raptedccckleri bir mek
• tupla Malatya Mensucat Fabrikası Müdürliığüne müracaatları 

Türk Hava Kurumu İstanbul Vilayet Şubesinden : 
Kunımwnuz tıza kaydı işlerinde kullanılmak Ozere be:ı kuruş kıymeW :rQz bin 

cilt makbuz tabettirllmes1 açık eksiltmeye korunuştur. Muhammen bedeli (4700) 
liradır. 19 - Şubat - 940 pazartesi günil sa at on b~tc fiyat haddi layık &!irülilne 
ihalesi yapılacaktır. Eksiltmeye iştirak edeceklerin tt'lTlln t p ralarile birlikte ek· 
slltme ~ ve saatinde ve şartnameyi görmek için de her gUn Caialo .. Iundaki pıbe 
merkezine müracaaUan. (118!1) 

Eyüp İcra memurluğundan: Bir "l\lajik,, Sinema ve Filin 
borçtan dolayı haczedilen 13 kalem T. A. Şirketi 

5 - İdare meclisi aulanndan bi
rinin umum müdür ve diğerinin mü 
rahhas aza olarak seçilmesi ve salA
hiyetlerinln tıayini. 

6 - Hissedarlara olan borçların, 
mevcut malların. maliyet fiyatına ya 
pılacak muayyen bir zamla hasıl o. 
lacak fiyat üzerinden satılarak öden
mesine karar verilmesi. 

iki yüz lira kıymetindeki erzak yağ . . . . 
Hali tasfiyede bulunan Sanayii . E .. t l lfl b h l1 in 1 Şırketımizın Hıssedarlar Umumi 

Zeytiye ve Kimyeviye T. A. Şirketi· vesaıre yup ~ s m ey ma a .e~ . - heyeti 16 Mart 1940 tarihine rastlı-
nin h:---.:ı la ,..daki de ve caddesınde 36 No. lu Alının yan cumartesi gimü saat 12 30 

7 - Hisse senetlerinin borsll ko. 
dundan sildirilmesine karar itası. 

8 - 1940 senesi için bir müraldp 
intihabtle ücretinin tayini. 

Kadıköy İkinci Sulh hukuk hl. 
kimliğinden: Kadıköyünde Rıhtnn il
kele sokak: 36 No. lu Moiz Horman 
ar• tımanının l No. lu dairesliıde 
mukim Emekli General Mehmet 
Şevket Tugayın akıl hastalığından 
dolayı hacrine ve kendisine ayni yer. 
de oturan oğlu Mehmet Şinasi Tnga
yın vasi tayinine 10/2/940 tarihinde 
karar verildiği alakadarlara ilin o. 

1 lunur. 

basına tuz doldururken, kıyıdan 
beş, on adım ötede koca bir balı. 
ğın, sırtüstü yatmakta olduğunu 
gördü. Çabalamış ve çatlamış bir 

·balık olduğunu hemen anladı. Es
vaplarından sıynlınca, hemen de. 
nize atladı. Fakat balık voltaya 
takılıydı. Balığı voltadan kuıtara
yıın, derken saçlan voltaya takıl
dı. Ayni zamanda çekılmekte ol· 
duğunu anladı. Çabaladı, kurtula. 
madı. Koyun karşı tarafında, de. 
nize abanan çam dalları altında 
Hüseyinin kayığı demlrliydi Hü
seyin "ama da koca balık!,, diye. 
rek, bakmak için köpe~tesinin üze
rine eğilince; kara kızı gördü: 

- Korkma! Korkma, dedi. Son
ra: 

"Üç gece evvel hülyasını, bu. 
gün de ta kendisini yakaladım! 
Vallah öbem de salıvermem!,, di
ye ilave etti. 

Vaktiyle arkasından güldilkleri. 
ni hatırlıyan Hüseyin, yine kah
vehaneye döndü. Ve oradakilere: 
"Siz, dedi, benim için: ''Karısını 
da voltayla yakaladı!,, diyordunuz. 
Yalan değil amma, o benim volta. 
ma, ben de onun ağına düştüm!,, 

.l.IHM;:\,lar rı, •~· ruzname- . • · 
de gösterilen husualar hakkında mü. bakkaliye dükkanında 28.2-940 çar- da Taksimde Sır.a Selvilerde Tak-
zakere etmek üzere 18 Mart 1940 şaınba gilnü ısa.at 14 ile 16 arasında sim Sineması dahilinde idare 
~azartesi giinü, saat on birde, Şirke.. açık arttırma suretile satılacaKtır. mer~ez~nd~ adiyen t?planacaktır. En 
tin Merkezi olan lstanbulda, Beyoi- Yüzde iki buçuk telialiye rüsumu ve az yınnı hısse?'e malik olan ve asale
lunda, Maçkada Tecvikiye caddesin.. lhal 11 Ü t . 'tti Almak ten veya Vekaleten iştirak etmek il-' ,.. . e pu an m § erıye aı r. t h' ed ı 
de, Ralli Apartımanı ittisalinde 47 . . • .. eyen ıss ar arın toplanmadan ev. 
n d d

• h t' . h 1. ısteyenlerın mezkur gun ve saatte velki 10 gün zarfında saat 10 dan 12 umara a a ı eye ı umurruye a ııı- . .. . 
de toplanmağa davet edilir. mahallındeki memura muracaatlan ı ye kadar hisse senetlerini şirketin 

l1n olunur. idare merkezinde tevdi ederek muka 
RUZNAME 

1 - Tasfiye memurları ve mura. 
kıp raporlarının okunması. 

2 - 1939 senesi Bilançosu ile kar 
ve zarar llesaplaruun tasdiki, tadili 
veya reddi. 

3 - Tasfiye memurlannın ibrası. 

Heyeti umumiyeye i§tirak edecek 
olan hissedarlar, Hisse senetlerini 
j veyahut bunlara sahip olduklarını 

ı müsbit vesikaları, toplanmadan bir 
hafta evvel, Şirkete veyahut bir ban. 
kaya tevdi etmeğe mecburdurlar. 

Tasfiye memurluğu 

İstanbul ve Mülhakatı 

Motörlü Kara NakD 

İstanbul Asliye 8 el Hukuk mahke. 
mesi Hikimliğinden: Davacı Dimitrl 
ve Karantinos ve Ageliki Polopolo 
tarafından müddeialeyh Büyükadada 
Çınar caddesi 4 No. lu dükkanın üs. 
tündeki hanede mukim mübadil Kos 
tantin Papazoğlu aleyhine ikame olu
nan haczin fekki davasında tebliği 

muktezi davetiyenin miıddeialeyhin 

ikametgahı hazıranın meçhuliyeti se
bebile mezkUr davetiyenin usulün 
142 ci maddesıne tevfikan mum uley 
he ilanen tebliğine karar verilmış ve 
yevmü muhakeme olarak 27 /3 940 
çarşamba günü saat 10 a tayin edil· 

bilinde duhuliye varakalannı almala 
n lazımdır. Aşağıdaki ruznamede 
yazılı bilanço ve kar ve zarar hen
biyle murakip raporu şirketin mer
kezi idaresinde salifüzzikir saatlerde 
hissedarlar tarafndan tetkik edilebi
lir. 

:RUZNAME 
1 - İdare heyeti ve mürakip ra

porlarının kıraati. 
2 - 1939 senesi bilançosiyle kir 

ve zarar hesabının tasdiki. 
3 - İdare azasının ibrası. 
4 - İdare heyetinin yenic."'ell ta

yini miktarıyle azadan istila enle
re müddeti hitam bulanların yerleri· 
ne yeniden intihabat yapılması. 

5 - İdare azasiyle 1940 senesine• 
it hakkı huzur ve üçretinin tesbiti. 

6 - 1940 senesi için mürakip in
tihabı. 

V ası talan Cemiyetinden : 
Cemiyetimizin senelik heyeti u.. 

muıniye toplantısı 17 Şubat 940 günü 
saat 14 te cemiyet merkezinde akte
dileceğinden bilumum azanın hazır 
bulunmaları lüzumu ilAn olunur. 

mlf olduğundan mumaileyh Kostan. 
tinin tayin edllen işbu gün ve saatte 
mahkemeye gelmesi veya bir vekil 
kanuni göndermesi aksi takdirde 
hakkındaki mahkemenin gıyabında 
mahkemeye devam olunacağı ve bir ---------------
nüshası mahkeme divanhanesine ası. İLAN 
lan davetiyenin tebliği makamına ka. Galata İstant>ul 
im olmak üzere iian olunur. (24358) ---

t LAN 

Beşiktaş İcra dairesinden: Bir borç 
tan dolayı mahcuz olup paraya çevi
rilmesine karar verilmiş olan çanta 

Eskişehir Noterinin 27 • 7 • 938 ta.. imaline mahsus muhtelif derilerin 
rihinde 3239 numarasına kayıtlı u-
mumi vekAletname ile vekilimiz bu. 15 • 2 -1940 Perşembe günü saat 10 
lunan Bay Rahmi Köymeni 13 Şubat dan 12 ye kadar ve kıymetinin yüz. 
940 ta>:ilıinden itibaren vekaletten de 75i bulmadığı takdirde 2-<:i art. 
azlettiğimizi ~e. keyfiye~in Istan~ul tırması 19 - 2 _ 1940 Pazartesi gü. 
altıncı noterliğı vasıtasıle kendisıne nü ayni saatte lstanbulda Çiçek pa.. 
tebliğ edildiğini alakadarların malli.. d A h d 7 d 
mu olmak üzere iin ederiz. zann a yan anın a numara a 

Sirkecide Eskişehir otelinde misa- açık arttırma suretile satılacağından 
fireten mukim Mehmet Saygılı ve taliplerin mahallinde memuruna mü. 

. Şeriki Bilecikte .A§çıoğlu Mehmet. racaatlan :UAn olunur. (24367) 

11. 1.34 69689 
12.10.33 30298 
5. 4.34 81492 

13. 9.33 27814 
29.11.33 65555 
12. 7 .33 22456 
16.11.33 64300 
12.11.34 219764 
31.10.34 219411 

24 3.35 
8.8.33 
3.5.34 

246906 
4909 

128773 

Galata ve İstanbul İthalat Güm
rüklerinden aldığım tarih ve numa
ralan yukarda yazılı makbuzları za
yi ettim. Yenilerini çıkaracağımdan 
eskilerinin hiıkmu yoktur. 

Sultanhamam 78 No. 
Robert RUSSo 
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- Anladım. teni TUNGSRAN KRİPTON 
ampullerını anu edlıorsunuz. 
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Böbreklerden idrar torbasna kadar yollardaki hastalıklann mikroı>lan. 
nı kökünden temizlemek için HELMOBLÖ kullanınız. 

Böbreklerin çalı:mak kudretim arttırır. Kadın, erkek idrar zorluklarını, 
MJd ve yeni belsoğukluğunu. mesane iltihabını, bel ağrısını. sık sık idrar 
İiozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 

İdrarda kumların, n:esanede taşların teşekkülüne mani olur. 
DİKKAT: HELMOBLO idrannızı temizliyerek mavilcştirir. 

Sıhhat Vekaletınin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BULTTNTTJt. 

Balıkyağı içemeyenlere ~k 
favftRh htr w1dA 

Aslan Kuvvet Şarabı 
İ$tahı açar, kana. sinirlere kuVVet ve 

can verir. Yilze renk ve tazelik verdftt ilk 
- slsede belli olur. Her eczahanede bulunur. 

8c','iPt Demiryolları ve Limanları işfetme U. idares1 ilanları 
Sirkeci prı meydanı ne pllnda gösteri len yolların Topeka siııteml astalilanması 

iti 28819,20 Ura muhammen bedelle ve kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 
Bu il1n muvakkat teminatı 2181,44 liradır. Münakasa 1-3-940 cuma günü saat 

11 de Sirkecide 9. İşletme binasında A. F.. komisyonu tarafından yaRılacaktır. İs
teklilerin ayni gün saat 10 a kadar kanuni vesaik, teminat ve ehliyet vesikalarını 
ihtiva eHecek olan kapalı zarfiannı komisyona vermeleri lb.ımdır. Şartnameler 
144 kı&rul mukabilinde Sirkeci veznesınd en verilmektedir. (1084) 

* * .. MuUınmen bedeli 1800 lira olan ıoou adet Marsnya bıçımf Cam kiremit 
11.2.lHO Pazartesi günil saat Cl0,30) on buçukta Haydarpaşada Gar bln:ısı dahl

llndekl komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
Bu lıe llrmek isteyenlerin 120 liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin etti-

11 vesalkle birlikte eksiltme gUnQ saatine kadar komisyona müracaatları IAzımdır. 
Bu ite ait prtnameler komisyondan ı>aruız olarak datıtılmaktadır. (810) 

* * Muhammen bedeli 93750 lira olan 15.000 ton Linyit kömUril 26-2-1940 Pazartesi 
s\inü eaat 1&,80 da kapalı zarf usulil ile An karada idare binasında satın alınacaktır 

Bu ile lirmek isteyenlerin 5937,50 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettill vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 za kadar komisyon reisliğine 
vermeleri ~cJır. 

tKAYNAK ATÖL YESl 
ve Kontinantal Marka Sırt &:e
çirme makinesi ve teferrüatı da. ' 
bil olmak üzere pazarlık sureti. 
le acele aatılıkbr. 

Adres: İstanbul Karaköy iz.. 
mirli oğlu Han altı No. 9 

ALI HIZA GBZELI , _____ _ 
TASFİYE HALiNDE BULUNAN 

ÜSKÜDAR ve KADIKÖY 
Türk Anonim Su Şirketi 

Hisse senetleri hamillerine ilan 

Tasfiye heyeti, şirketin hissedar
larını alelade olarak in'ikad edecek 
olan Umumi heyet içtimaına davet 
etmekle şeref kesbeyler. 

Mezkur içtima 28 Mart 1940 tari
hine müsadif Perşembe .günü saat 
11 de Galatada Voyvoda Caddesinde 
Bahtiyar hanında 49 numaralı yazı.. 
hanede aktedilecektir. 

Buruşuklukları 
ve lekeleri 

NASIL 
Temizlemeli ? 

Bu Yeni ve 
Cazip Gll· 
ıelllk Re
feteılnl 
Tecrtibe e
diniz. 

Cilt hüceyre. 
terinden çıka

rılmış ve genç 
ve sağlam bir 
cildin unsurla
nna müşabih 

yeni ve kıv. 

metli cevher 
'~!!a...cıı: "Bt

OCEL.. tabir edilen ve Viyana 
üniftraiteslnin -neşhur bir pro. 
fesörü tarafından keşif ve genç 
hayvanlardan gayet itinalı bir 
tarzda lltihsaı edıle:ı bu kıy
metli cevher, cildm.unsuru olan 
pembe renkteki Tokalon kremi 
terkibine karıştırılmıştır. Bu 
kremi her akşam yatmazdan ev
vel kullanınız. Siz uyurken, el~ 
diniz bu kıymetli cevheri mas 
eder. Her sabah uyandığınızda 

cildinizin daha açık, iiaha 
taze ve daha genç olduğunu 
göreceksiniz. Gündüzleri de yağ
sız beyaz renkteki Tokalon krP. 
mini kullanınız. Bu kolay tarzı 
tedavi sayesinde b~r kadın 10 
yaş daha genç görünPbılir ve 

genç kızlann bile gıpt:ı nazarlle 
seyredeceği şayanı hayret bir 
cilt ve bir tene malik olabilir-

Şartnameler 489 kuruşa Ankara ve Havdarpaşa veznelerinde satılmaktadır. (987) 

* * Müzakerat Ruznamesi : siniz. Tokalon krt!mınin müsmir 
Esklphirde Devlet Demiryollan Çır ak mektebi inşaatı lkmlli nevakısı işi-

ne ait, .uıhl. elektrik, kalorifer tesintları ile sığmak insaatı kapalı zarf usulile ve 
vahidi fiyat üzerinden eksiltmeye konul muştur. 

1 - Bu t• muhammen bedeli 165 bin liradır. 
2- btekliler bu işe ait şartname vesair evrakı D. D. Yollannın Ankara. Sir

keci ve Eskffehlr veznelerinden (825) ku ruf mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 1/3/940 tarihinde cuma ıünü saat 18 da Ankarada D. D. Yol

lan ;rol dairesinde toplanacak merkez 1 inci komisyonunca yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye lirebllmek için istek illerin teklif mektuplan ne birlikte asa

jıda 7azılı temlaat ve vesaiki aynı liln saat 15 e kadar komisyon reisllllne ver
meleri llzımdır. 

a" 2490 sa)'lh kanun ahklmına uygun ecıoo liralık muvakkat teminat, 
b" Bu kanunun tayin ettili vesikalar, 

i - Tasfiye memurları Raporu ile neticeleri garantidir. 

Murakıp raporunun okunması, 31 l!k ı' 
kanun 1939 tarihi itibarı ile tanzim "'-------------
edilen bilançonun tasdiki, tasfiye me ~ ••••••••••••~ 
murlannın 1 Son k!nun 1939 tart.. AY.UKATIN KiTABi 
hinden 31 İlk kanun 1939 tarihine 
kadar geçen müddet zarfındaki mu· 
amelat ve İdarelerinde dolayı zim
metlerinin ibrası. 

2 - Murakıp ve bir yedek mura
kıp tayini ile ücretlerinin tesblti. 

A. BAYDAR ÖZKENT 

Büyük 860 Sahife 200 kuruş 

Ber Kitapçıda bulunur. 

u. z. 940 

AN i TE~İR 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP 
ROMATiZMA, SOGUK 
ALG 1 N L 1 G I, K 1 R 1 K L 1 K 

ve bütün ağrılannı derhal kese 
Lüzumunda günde 3 kate abnabiliT. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü Hanları 

t - Şartnamesi mucibince 6 adet kamyon kapalı zarf usuliyle satın alına
caktır. 

n - Muhammen bedeli "24000,, lira muvakkat teminatı "1800,, liradır. 

III - Eksiltme 20-2-940 Salı g(lnil saat 15 de Kabataşta Levazım ve MUba)"aat 
Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

rv - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden ve İzmir, Ankara Ba§111{1dQr

lüklerinden parasız alınabilir. • 

V - Milnakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesalkle 

% 7,5 gilvenme parası makbuz veya banka teminat mektubunu ihtiva ede
cek kapalı zarfiann ihale P,ilnO eksiltme saatinden bir saat evveline ka
dar mezkCır komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lAzım-
dır. (820) 

Devlet Denizyollan İşletmesi İlinian 
Nefsi Kadıköy iskelesi dahilindeki büfenin Mayıs 1940 sonuna kadar yilz yirmi 

l
.Jir Ura aylık üzerinden talibi vardır. Da ha fazlasile istekli olanların 15 Şubat 1940 1 
tarihinde saat 15 de yapılacak pazarlığa iştirak etmeleri ve taliplerin bu husu.taıd 
_şartlan öğrenmek üzere yazılı günden evvel malzeme p.ıbesine müracaattan. (918) 

.... .............................. , 

T. 1$ BANKASI 
1940 Küçük Cari Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 
l(eı~deler. 1 Şahat. 1 Mayıs. 1 Ai'astos, ı tıdnciteşrln 

tarihlerinde yapılacaktır. 
Kumbaralı ve kumbarasız hesaplarında en az elli lirası bulunanl~T 

kuraya dahil edileceklerdir. 

1940 IKRAMIYELERf •~- !!!!!iil 
1 Adet 2000 
3 ,, 1000 

6 " 
500 

" 
" 

liralık = 2000. - Lira 

,, c::: 3000. - " ,, c:= 3000.- " 
" 

c= 3000.- " 
" 

c= 4000.- ,, 
c" Bu il için Milnakallt Veklletindan verlbnlt ehliyet vesikası, 
Ehliyet vesikası için ihale lilhOnden en az sekiz 8(1n evvel istida ile Milnaka- 3 - Bu toplantıda hazır bulunmak 

istiyen hissedarların Ticaret kanu, 
nunun 371 inci maddesine göre top.. 

~------ı 

12 
40 
75 

210 " 

250 
100 

50 
25 " 

ıı== 3750.-
" 

c:: 5250.-llt Veklletine müracaat edilmesi lAzımdır. (960) 

-----------------.--------- lantıdan liakal bir hafta evvel hisse Sablbi ve Neşriyat MtldOrl Ballı 

[

m Öksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM .. senetlerini makbuz mukabilinde Os- Letft oöao'ONcO 

J 1 

manh Bankasına tevdl eylemeleri L ı · Gmtecillll " N..,t,..ı ı ı. 9. 
Hakkı Katran Pastilleri de vardır. cap eder. Tasfiye memarlan . Basddılt Vl!T TAN methHS'I 

" " " 

Tilrldye it Bankasına para yatırmakla yalnız para btrtkttrnUt 
t'!maı avnt zamanda ta!Untzt de denemts olununuz. 


