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Saracoğlu a Köseivanof 1 DENIZALTI BATIRll~I 

B oo G"• •o kJ ChamberlainNutkunda 
UgUD OfUŞeCe er Askeri Istihsaiatına 

"Eğer Bir 1 aarruza Uğramazsak ve Bizi Dair Geniş izahat Verdi 

T /ılı •• l • • • . • . Top ve Mühimmat lmalc.1h iki MisDne, 
aa ut erımızı ifaya Mecbur Edıcı Bır Mermi lmal6h da 10 MisDne Çıkarılmıştır 

Londra, 31 (Hususi) - Mister Chamberlain, bugün söyle
diği bir nutukla askeri vaziyeti tavzih ve hulasa etmiştir. Mis
ter Chamberlain, evvela Ingiliz hava ve deniz kuvvetlerinin dün 
bir Alman tahtelbahirini imha ettiklerim, bir kafileye hücum 
etmek isteyen bu tahtelbahirin feci akıbete uğradığını anlatmış, 
daha sonra şu sözleri söylemiştir: 

_Hô.dise Çıkmazsa, Sulh Yolunda Nilıagete 
Kadar Yürümek Azmindeyiz,, 

Balkanlar 
Harpten Nasd 

Kurtulabilirler? 
'Yazan: il. Zekeriya SERTEL 

eu harbin fimdiden bize öğrettiği 
bir hakikat var: Küçük milletle

re artık hayat hakkı kalmamıştır. 
Bu harp dünya üzerinde hegemon-

7a kurmak harbidir. Ya tek bir dev
let, ve yahut paylaşmakta anlaşabi
lirlerse iki devlet yeryüzüne hakim 
olacaktır. Küçük ve bitaraf memle
ketler gerek harp mtiddctince, gerek 
luu'Pten sonra ya bu tek devletin, ve
~;.,"ıv i!o., v.rn'ntj-A ':.\WıJ...~ ~l\~~1n.1n"I 

Vazıyeti daha iyi ıörebilmt•k için 
tahneye daha yakından bakalım· 

Harp içinde. ve harp müddetince 
bitaraf kalmıya çallf8n devletJcrın 
Akıbetini ~ö~.üyoruz. Bunlar t:rgeç 
komşusu buyuk devletin istilasına 
maruzdurlar. Çünkü harp müddetin· 
ee muharip büyuk devletler, muzaf
fer olmak için, küçük millctJeriıı hak 
Ye burriyetlerini inkar etmekten çe· 
ldnmiyorlar. işte Çekoslovakya, işte 
Polonya. işte Finlanda. 

Saracoölu dün mhalı llaudarpllfa lalaauonundan rıkarken 

Balkan Konseyinin Bu Saracoğlu Dedi ki: 

Yarın fimal memleket!erf ile Ho
landa ve BeJçikanın, öbür gün Bal
kanların hali ne olacak bilcm~zslnız 
Kimse kimsenin istiklalıni garanti et· 
miyor. İngiliz Bahriye Nazın Chur
~ilJ bile birkaç gün evvel ırat ettiği 
bır nutukta bitaraf ki.içtik devletleri 
tehdit etmekten geri kalmadı: 

- Vaziyetınizi tayın ediniz, dedi, 
~ onlardansınız, ya bizden. 

Bu tehdidin manası sarihtir. Va
siyetlerini tasrihe lüzum görmiyP.r~k 
bitaraf kalabileceklerini ı· ldia eden 
devletler ya öbür taraf n ya beri 
taraftan buna mecbur e ecck. bel
ki de istiklillerinJ kaybetmek tehli· 
kesine maruz kalacaid.ırdır. 

ya harpten 10nra 1ı:Oç0k devletler 
yaşıyabilecekler mi? 

Totaliter devletlerin harp gavPSi. 
bir dünya hegemonyası kurmc1k, hu
duttan kaldırmak. küçük milletl~ri 
büyük devletlerin vasal birer nizmet
çlsi olarak kullanmaktır. Almanya 
galip gelirse, küçük devletlerin Bkı
beti Almanyaya tabi birer köle ol
maktır. 

(Sona Sa: 4 SO: 1) ..... _._..._.., ______ _ 
Türk Matbuatmın 

En Dikkate Değer 

Siması Kimdir 1 

Def aki T op!antısı 
Uç Gün Devam Edecek 

Matbuat Heyeti de Belgrada Gitti 
Hariciye Vekilimiz Şükrü 

Saracoğlu, Balkan Antantı Dai
~ Konseyinin Belgrattaki iç
timaına iştirak etmek üzere dün 
akşam saat 22 de Semplon eks
Presi ile şehrimizden hareket 
'?tmiştir. 

Hariciye Vekflfmb: fstasvnndı Va 
ll ve Belediye Reisi Dr. Lutfi Kırdar 
Parti İstanbul Vilayet İdare Heyet; 
Reisi Fikret Sılay. Yugoslav. Yunar 
v~ Rumen konsoloslan ile kalaba'ılr 
bır ha~ kütlesi tarafından t.?zahüraı. 
la uğurlanmıştır. 

Şükrü Saracoğlu, korısey l~tlma. 
lann.~a bulunduktan sonra şehrımı
ze donecektir. Bu içtlına!ar üç gür. 
devam edecektir. 

Hariciye Vekilimiz, bugQn Sofya. 
dan geçecek ve bu esnada Bulgıırls. 
tan. Başvekili ve Hariciye Nnın Ek. 
;elanı Köseivanofla da l{ô:·usece!<. 
tir. Bu mülakata siyasi malıafilde 
büvük bir ehemmiyet verllmektedlı 

o 
Şükrü Saracoğlu, dün '8hah An. 

karadan şehrimize gelmiş ve istas. 
vonda Vali, Parti idare hevetı reısı 
mebuslar, Yugoslav konso'osıı \'e em. 

fSonu Sa 8 Sü 41 

Yol Vergisi, Kazancd 
Göre Alınaca/, ve 15 
Liraya Çıkabilecek 

yeni Layihaya Göre, Çalışan Ve Kazanan 

Kadınlar da Y of Vergisine Tabi T utuf acaklar Amerikan filmlerfndekl ha. 
valt mat"eralan • milhalafasıs • 
Enlgede bırakan hakiki müca. 
deleler neti~esinde muvaffak e. 
lan bu '8hsiyetln ltir roman11 
henziyen ta..; yanm uırlık ha. 
Vab nasal haşlamıt. naınl de. 
vam etmiş ve nasıl hftmi5tir! 

Bu suallerin eevaplannı ,.._ 
kında neşre başbyacaflmnı ye. 
nl tefrikamızda ltalar11kıınız 
Yana vereeetlınb tafallat.a oku. 
'.\'Unuz. 

Ankara, 31 (TAN Muhabiri 
bildiriyor) - Nafia Vekaleti, 
memleketimizin yol davasını 
halledecek olan yeni bir kanun 
la~hası hazırlamış ve Büyük 
Millet Meclisine takdim olun
nıak üzere Başvekalete sevket-

tahakkuk ettirilecek bir şose ve k6p. 
rüler Progr&mına istinat etmektedir 

Program, memleketin iktisadi 
idarl 'ft askeri Oıtiyaçlan göz öniln· 
de bulundunıhnak suretiyle vücud' 
getirilmiftir. On 1ene içinde mfikem. 
mel bir surette yapılacak olan bu 
vollar. memleketin birinci derecedf' 
ohemmiyetl haiz olan vollandır. E. 
tütler, yurdumuzda bu Çe,ıt voltanr 
'ln ~ bin kilometre uzunlulunds 
olduiww ,a.tenniftir. Bugüne ka.. 

1ftiştir. 

Yol parasını ıs Hraya 'kadar ~a
~~~ vergiyi çalısan kadınlara 
~:~ ,- bu ll.Jiba. 10 7ıJda 

.. 
'5Ma 8aı t. M• il 

Gizli Hiçbir 
Taahbüdümüz 

YOKTUR 
Hariciye Veklll 9•,.•cooıu dDn 

Pı,.kotelde bir muhırrlrlml:rl lcııbuı 
ederek ıu beyınatta bulunmuetur: 

.. Balkan antantının mütad vıllıı< 
içtimaı için Belgrada cldlyorum 
Dost ve • ilttetik memlekctlerın Ha· 
rlclye Nazırlarlle konuşmak ve men 
rup olduğumuz hllkumet ve ınilletı 
alAkadar eden meseleler Ostllrıd<! rı
klr ve mlltalea teati etmek dalın. 
hayırlı neticeler vermiştir. Sıılh za
manında olduğu kadar clvard har· 
bin veya hıırp tehlikesinin dolıtst:* 

rünlerde de ölcilsllz feyda!ar temır 
ettiği anlaşılan Balkanlılar tesanll· 
dünlln bu içtimadan biraz daha kuv· 
vet alarak çıkacatına lnanıyo:-um 

"Biliyorsunuz ki. memleketi. 
miz me\·~ut muharebeler kar· 
ıpsında bitaraf değil. sadet'f' 
harp haridd"r. Genf' biliyorsu. 
nuz ki, bitaraf olmak veva 
harp harici bulunmak müte· 
vekkllinf' akıbet heklemek de. 
mek değildir. Bitarar olm11k vf'. 
Y• harp harici kalmak demek 
herhang: bir harp alevinin sa • 
çafı sarmaması için icap eden 
1-Utün tedbirleri almak demek. 
tir ve sulh. ancak bu tedbirler· 
!e kurtulur. 

•'Bizim politikamız pvet a. 
"ık ve vazihf r. Gizli hiçbir te· 
11hhüdifmüz yoktur ve nlama7 
.fa. Mev~ut tf'ahhfitlerimi7 
memleketimizin hudutları ka. 
lar kati, vazlh ve sarihtir. E
~er bir taarruza maruz kalmaL 
:ak v• bizi teahhUtlermizi ifa. 
va mecbur edici bir hidise t• 
ltevviln etmezse. lstlyerek tut
tufumuz sulh yolanda nihavetf' 
"•dar ytlrtimek karanndayız. 
Taarruza maruz kalmamak ve taah
hOtlertmlzl ifaya mecbur edki bir 
hldilenln tekevvQnOne mlnı olmak 
için uyanık dumııya Ye telıo eder 
siyasi faaliyet Ye hareketlerde ku
sur etmem.l,Je cahlı1'ona&. • 

''Alman tahtelbahirini batırdıktan sonra Almanların yap
madığı bir şeyi vaptık. Yani bütün mürettebatını kurtardık.,, ..ı 

Bitaraf devletlerin vaziyeti 
Mister Chamberlaın, daha sc-nra 

gayrı muhanp vazıyctte olanlardan 
bahsetm~ş ve demıştir ki: 
"Gayrı muhariplerden biri de biz

den yana bır tehlike hissetmıyur. 

Çimku biz yalnız kendimi7. için hup 
etm ıyoruz İstilaya uğramaktan kor· 
kan ve Çeklerle Polonyanın vazıye· 
tıne di.ışmekten endışe eden butun 
milletler içın harp ediyoruz. Bitaraf 
kalan devletlere "harbe girin .. yahut 
·•girmeyın •. dernek bize düşmez. Ni· 
teklm bız bitaraflara ıut bır tek ge
mıyı batırmadık ve bıtaraf tebaasın
dan bir kımsenin canını yakmad•k. 
Fakat ortada bır dü'jman var ki. b:· 
tarafları mutemadiyı!n tehdit ediyor. 
Biz ıse. harp yüzünden bıtarafların 

uğradıkları zararları dahi diısünerek 
rlihatsıı oluyoruz. M~elA bitaraflar, 
bizim bütün gayretimizi askeri ısle. 

' ~---: ftl ,.a """'' ••nn•-~,_o 7..a-,ara 
uğramışlardır. Bu böyle olmakla be-
raber sebebı biz deeihz .. 

Askeri lstilısaldtın vaziyeti 
Mister Chamberlaın. daha sonra. 

lngilterenin bugün 1 125 000 tik mu
sellah bir ordusu bulunduğunu ve 
b~ kuvvetin gittikçe büyjjdüğünü 
soylemış ve donanm'ilnın ilk müda
faa hattı sayıldı~ını. bu müdafan hat• Cluınıberlain 
t~nın İngiliz ticaret gemılerının gıttt-
ğı her yere şamil olduL!ıınu cıövledik· ,
ten sonra ln.emz a.cık~rt istihsaıatının /o:; 
son derece arımı§ old~ğunu izah et· un Gece Ortaköyde 

25 Odalı Eir Kö~!< 
mlştir. 

Bu malumata göre. tayvnre fstlh · 
salatı iç·n yt'dı misli amele ~aıısmt>k 
tadır. Personel tamdır ve vaı:;ılan 
makineler mükemmeldir. K11.,adada 
~O tayyare karareahı açılmıştır ve 
40 bin lşcj calısmaktadır. 

Orduya elbise yetiştiren fabrfbJa
nn sayısı 9 dan ibaretken 1000 ~var· 
mıştır ve haftalık istihsal eskiden bır 
senede yapılan istih:ıa!e muadil va· 
ziyeti bulmuştur. 

Top ve mühimmat istihsali tkl mis 
'ine cıkarılmıstır. Mermi istitısııli nt 

"Tlislidir. lngi!terenin harp çıktı çı. 
'~""" Q.. " oll\ •• 

Tamamen Yandı 
Dfln Pt'e Ortaknvde MuRllim 

Naci ~•ddesinde ihracat tat"irlerin. 
den Emin Vafin"n 25 odalı köt
künden vanırın çıkmıştır. 
Yancın dört saat siirmiı,. etrafa 

~drayet etmemesi için itlaivf' bU. 
yük gayretler 5arfef m · ş ve ·deniz• 
den ahnan ıu ile buna muvaffak 
olunmuştur. 

Yanrına alt tafsilat 4 Unca say. 
r,.m.,ırlıuhr. 

Fin KıtaJarının Şimalde 
Mukabil Bir Taarruza 
Geçtikleri Bildiriliyor 

Lado11a ce11/&ulnde Fin ham ddli toplan 
ıY azw üçüncü 1a7famızdadır J 

I 
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Almanyanın İ çyüzü 
~ 

Berlinin EnlşlekSayılan 
Birçok Caddelerinde de 
Tenhalık Göze Batıyor 

Amerikaya 
İ hracat 

Fazlalaştı· 

Zonguldakta Tahmil ve Prost Tarihi 

Tahliye işleri Güçleşti , Bin~ları • 
B Y .. d R k.. M +·· u.. +ı . r Tetl<ık Ettı .u uz en omor or ve o or ere en on 

Vesikasız Alınabilen Gıda Maddelerinden İhracat faaliyeti ~ittikce artmak
tadır. Her gün iki, üç yüz bin liralık 
mal satıhp gönderilmektedir. İngil
tere, Fransa başta olmak ü'zcre bü
tün bitaraf memleketlere muhtelif 
mallar satılmıştır. ilk defa olarak 
yağlı tohumlardan Macaristana ay 
ciçeği ihraç olunmustur. İtalyaya 
sandığı 45 liraya kadar yumurta sa
tılmıştır. Bugün Bosfor vapurile I
talyaya, Aşiley vapurile de Fransa 
ve Holandaya bir haftalık ihracat 
malları sevkedilecektir. 

Başına 41 O Kuruşa Yükselmiş Bulunuyor 
İmar mütehassısı Prost, dün. Ac::a

rı Atika mütehassısı Mamburi ile 
beraber Ayasofyaya giderek bu ci
vardaki, tarihi ve mimari .t{ıymeti 

haiz eserleri tetkik e1:'mı~tır. 
Birisi de 

YAZAN: 
" Suni Et Hu!asası .. dır 
BİTARAF BİR MÜŞAHİT 

Sul:ırm siiriiklf'diğl kum ve <:akıllarla epey zamandanbcri dolmakta 
olan Zonguldak J manı ııiha;\·et son zamanlarda kapanmak tehlikesine 
maruz kalmıştır. Vapurlar limana giremiyerek a~ıkta demirlemekte ve 
tahmil. tahliye i.;;:r.-ri motödc·rlc yapılmaktadır. l\fotörlcrin epeyce meso. 
fe katettikle:ri irlcliasiylc navlurılar da arttırılmıştır. Mesela evvelce tonu 
200 kurusa nakl"dilen kömür, i1k anda 270 ve şimdi 410 kuru<;a çıkarıl
mrşıır. Aı·adaki r<ıı·kın miistehlil<tcn alınacağı muhakkak e-örülmektedir. 
Bu vRzi:vete gi)r~ kömür fi;.·atl:ırmın ehemmivetll m·ktarda artacağİ an. 
laşılnıaktadır A~ni 7.amBnda ZPnguldaktan İstanbula kömür nakliyatf
r • n da sekt0 ve m!rıya<"ni!ı hildirilmektcdir. Çünkü evvelce \'apurlar li. 
mana gird'kleri idn yiikleme i ~ı kısa ıamanda yapılıyordu. Şimdi hu iş 
uzun zaınnna ihti.vaç ,:rösferrnektedir. Ereğli limanındaki büyük deniz 
faddsmdon sonrd. hir vapururı tahmil. tahliye işleri ikmal edilmeden 
diğ .. rinin liman:'! sokulına;;ma izin verilmediğ'nden nöbette bulunan va. 
purlar da o nlshrtte fazla hek1n11ive mecbur kalmaktadırlar. Alakaclar 
makmnlar ilk imkanda 7.ongı.;ldak l:manının temizleneceğini söylü
yorl.u. 

Tophane ile Dolmab ·.ıhçt! arasın
daki caddenin iki tarafmda bulunan 
bütün binaların lJoyatılmasına ve 
mevcut arsaların etrafına duvar çek
tirilmesine karar verilınistir. Bu bi
nalar boyatılırken To:1hancdeki bü
yük çeşmenın de, mımari ve tezyini 
kıymetine halel getirBmecicn imarı

na lüzum görülmüştür. Belediye bu 
husus için Vakıflar umum müdürlü
ğüne müracaatta bulunmuştur: Bu 
arada ayni cadde üzerinde bulunan 
eski dikimhane binasına ait kemerli 
dükkanların da tamir ve ooyatılması 
için alakadar daireye başvurulmuş
tur. 

Şarktan esen şiddetli bir rüzgaı: 
Bedin sokaklarında topladı

ğı karları yüzüme çarpıyordu. Ye. 
şıl siyah renkli yerlerde duran po. 
lisler, suratlarını tokatlıyarak kar. 
ları silkiyor, ve ısınmıya çalışıyor
lardı. Gazete müvezzii kadınlar · 
kapı köşelerinde saklanarak soğu. 
ğa karşı s.per alıyorlardı. Sarı renk
li tramvayların, pencereleri hep 
karla örtülü. Yollarda tramvay. 
dan başka göze çarpan bir nakil 
vasıtası yoktur. 

Halbuki buraları harpten sonra 
Avrupanm en işlek merkezleri idi. 
H,ç bir tarafta göze bayrak çarp. 
mıyor. Mallarını, en süslü şekiller
de göstemıiye özenen dükkankırm 
camekanlan bomboş. Yalnız kasap 
dükkanlarının camekanlarında Al. 
man kimyagerliğinin bir zaferine 
şahit oluyorsunuz: Sun'i et hulQ
sası, ve bunu da vesikasız alabili. 
yorsun uz. 

Potsdam caddesindeki gömlekçi 
dükkanr, Londra modellerini teş.. 
hir ile iftihar ederdi. Burası "Lon. 
dra modasını,, kaldırarak, yerine 
"Alman modasını,. koymuş ve en 
nihayet 'kapanmışt. Çünkü vesika 
usulü ile elbise dağıtmak, altmış 
kupon mukabilinde bir elbise, beş 
kupon mukabilinde bir mendil, on 
kupon mukabilinde bir çift çorap 
satmak kira ve vergiyi temine kA. 
fi gelmlyor. 

E n bellibaşlı alış veriş mınta
kalarındaki dükkanların 

hepsi de kanalı, Tauentıien cadd't. 
si ile müntasilleri hep bu vazıye -t:. Sebebi basit. Ellerinde para bu. 
lunanların hepsi de para~~~~nı ~a. 
la çevirmek istemiş, ve butun duk. 
kanları boşaltmışlardır. Paralarını 
bu şekilde sarfedenler neler alma· 
mışlar. Lastiksiz otomobil, halı, 
resim, ev eşyası, piyano, v~sair: 
vesaire. Fakat mağaza sahıplerı 
bunlan sattıktan sonra · yerlerine 
bir şey koyamamışlar, ve dükkan. 
Iarını kapamaktan başka çare ~u
lamamışlar. Sonra da başka işlerle 
meşgul olmıya başlamışlar. Bun
ların bir kısmı, ziraat işleriyle uğ. 
raşıyorlar. . v 

Sermaye üzerine vergi konacagı. 
na dair yayılan şayialar da halkın 
parasını bu şekilde kullanmasına 
sebep olmuştur. 

Bilhassa herşeye rağmen Al
manyada kalabilen Yahudiler, ser. 
maye üzerınden vergi tarhmdan 
korkmaktadırlar. Bunlar, parala
rının mühim bir kısmını Almanya 
haric:ne göndermişlerdir. Ve bu 
para kendilerine her ay ~ar~a par. 
ça gönderiliyor. Yahudılerı kor. 
kutan nokta, hariçten bu şekilde 
yardım görenler~n ~ınrkif .edil~e
leri, sonra kcndılerınden fıdye ıs
tenmesidir. 

Halihazırda Almanyada Yahudi 
düşmanlığı bir hayli hafiflemiştir 
ve Yahudilere de ayni vesikalar 
verilmektedir. Bunun bir sebebi 
harpse, diğer bir sebebi de Alma? .. 
!arın Polonyadaki Yahudilerle 
meşgul olmalarıdır. 

Berlinin en belli dertlerinden
biri kömür meseles.dir. Halk ısın.. 
mak için kafi kömür qulamryor. 
Soğuğun sıfır altı 30 dereceye va.~
dığmı söylersem, halkın tahammu. 
lü hakkında bir fikir edir..miş olur
sunuz. 

Memleketin her tarafındaki ka. 
nallar ve nehırler donmuş ve bu 
yüzden bu yollarla münakalat 
yapmıya imkan kalmamıştır. 

Demiryollan ise, son • derece 
yüklüdılr. Benzin kıtlığı, kamy~n
larla münakale yapılmasına mani 
olmaktadır. 

Kömür, eşya istasyonlarına var. 
dılttan sonra bunu taşıyacak va. 
tnta veya adam bulunmuyor. Bu 
yüzden Almanyanın büyük apar
tımanlan kalörüerleri ısıtamıyor 
ve sıcak su veremiyor. Elektrik 
sobası tedariki de imklnsızdlJ'. 
Çünkü kömür buhranı başlar baş. 
lamaz ' bunların mevcudü tüken
mistir. 

Bu vaziyet karşısında ha1kın ya. 
paca&ı ~ lokantalara, otellere, is. 

tasyonların bekleme yerlerine git
mek, buralarda ısınmak, sonra er. 
kenden yatağa girmektir. 

M aktcpler, kömürsüzlük yü-
zünden, tatillerini uzatmış.. 

lar, yahut mektep çocukları istas. 
yonlardan kömür tasrmak mecbu
riyetinde tutulmuşlardır. Bu işle 
meşgul olan çocuklar evlerine 
döndükleri zaman. anaları hayret 
içinde kalmışlardır. Çünkü çocuk
ların üstü başı perisan olmustu. 
Bu elbiselerin yerine elbise feda. 
l"iki ise imkasızdı ve ~lbiseleri ya. 
malı giymekten başka çare yoktu. 
Yıkanma ve temizlcnmiye ge

lince, bunları yapmak için. yağsrz 
kalmayı göze almak lazımdır. 
Sonra sabun almak icin. icvağı al
maktan vazgecmek kap eder. Bu 
yüzden bir cok ev kadınlan. cam;:ı. 
şırlarını sabunsuz yıkamavı tercih 
ediyorlar. Fakat bu da elbisel.eri 
süratle yıprandırıyor. 

Berlinde gözüme en cok çarpan 
şey, sarhosluk vakalarının artma. 
sıdır. Bilhassa Ş"'hrin en fakir kı. 
sımlarında sarhoşluk, bir salgın 
halindedir. Ve bunlara yollatda 
sık sık tesadüf olunuyor. 

Dostlarımdan birine müşahede. 
min yerinde olup olmadığını sor. 
dum. Bunlar da halkın, eskisine 
nisbetle, ağır içkilere daha fazla 
düşkünlük gösterdiğini ve bunun 
şarap ve bira resimlerinin arttırıl
masındAn ileri geldiğini söylüyor. 
lar. Ağır içkiler boş midelere gir. 
a\~ok'.. ~]~--.:- ~l--L .__ 

Himmler ile hücum zabıta-sı, bu 
mesele ile meş~ul olmıya basla
mıstır. Bu yüzden sarhoş görünen, 
yahut sarhoşluk yüzünden i~ ~öre. 
miyen iŞ<::ilere cezalar vermıstır. 

Himmlerin gazetesi olan Sch
warze Korps diyor ki: 

"Sarhosluk vakalannı artrk mü
samaha ile karşılamamak lazım
dır. Sarhoşluk, Alınan halkının 
davasına hıyanettir ve sarhoşlar 
bu vüzden hain muamelesi görme. 
lidi~ler.,. 

Şayet bu -sekilde hareket edilir 
ve sarhoslara vatan haini muame. 
lesi yanılırsa, Alman hanishanele. 
rini mühim işler arüesinde say. 
mak icap eder. 

Amerikaya ihracatım1z artmıştır 

Serbest dövizle kırk bin kilo fındık. 
av derileri ve muhtelif tuzlu balık sa 
tılmıştır. Bu mallar yarın Amerika
ya gönderilecektir. Ameri1m ile n0r
mal piyasa satışlarınm ba~laması pi
yasamızda çok müsait tesirler bırak
mıştır. 

Hükô.metin verdiği bir kararla ar
panın da ihracı yasak olan maddeler 
arasına konulacağı piyasamıza bildi
rilmiştir. Bu sebeple 6,25 kuruşa ka
dar yükselen arpalar 5,10 kuruşa düş 
müştür. 

Peynirciler mukavele yapmıyor 
Peynir tüccarlan bu sene mandı

ra sahlplerile söz mukavelesi yap
maktadırlat. Tüccarlar her sene man 
dıra sahiplerine avans para vererek 
yapılacak peynirleri bağlıyorlardı 
Mandıra sahipleri bu vaziyet karşı
sında endişeye düsmıişlcrse de Zira
at Bankası, kendilerine her koyun 
başına elli kuruş miktarinda avans 
yermiştir. Peynir piyasası bu vazi -
yetin tesirlle yükselmiş ve teneke 
başına fiyatlar 100 • 125 kuruş fırla
mıştır. 

Yeni şirket müdürlerinin 
maaşları 

ıerl'n lienliz lncil muiriıefeıen tkrnaı 
edilememekle beraber şirketler faa-
liyete gecmek üzere hazırlıklarını bi
tirmişlerdir. 

Bu şirketlere hi5SPdalar. n~-
mına birer maaşsız müdür tayın edıı
miştir. Ticaret Vekaleti tardından 
da Deri şirketine eski Demzyolla:ı 
Kamaralar müdürü Sadullah, De:nır 

Karadenizde Fırtına Kesildi 
Karrıdenİ:1:drki firtına hafifkrnlş. boğaz ağzında bekliven bli~·ük, kU. 

dik hiitiln ı?eınilcr denize n~ı1nııslardır. Dün ı;ahah ta Boaa7.da sis ve kar 
tipisi hacılamıs ise de uzun ıpüddet devam etmemiştir. İlk vapurlar rö-
tarta •wf~r ,·ann11cıl~rdrr, 

Tifüse Tutulanlardan 

Ancak Bir Kişi Öldü 
Tifüsle mücadele için alınan ted

birlerin tatbikine devam edilmekte
dir. Kanunuevvel ayı zarfınd:ı şehir
de tesbit edilen f füs vakaları ancak 
altıyı bulmuştur. Halbuki sonkılnun 
ayı içinde bu vakaların miktarı do
kuza baliğ olduğu gibı musaplardan 
biri de vefat etmiştir. Bu ayın son 
tifüs musabı da, Son Tel~raf gazete
si idarehanesinde çalışan Tacettin is· 
minde bir gençtir. Bu gazeteci ile ti
füse tutulan gazetecilerin s2y1sı üçü 
bulmuştur. Tifüse tutulan gazeteci-
mu~ ... -u. ... + .. u.~ .. - r. ... a .. ı ... ·• • - - ->- - - ... 

clavi altındadırlar. 

Vilayet ve belediye sıhha~ _işleri 
müdürleri mücadele tedbırler ı nı tı:ıt
bik etmekle meşguldürler. Bu arada 
bütün ilk mektepler, sinemalar ve 
nakil vasıtaları dezenfekte edilecek
tir. Diğer nakil vasıtalarınm da de
zcnfektelcrine devam edilmektedır. 

Maarif Vekilinin 

Dünkü Tetkikleri 
Şehrimizde bulunmakta olan Ma

arif Vekili Hasan Ali Yücel, dün 
Cerrahpaşa ve Guraba hastahaneleri· 
ne giderek buralardaki klinikleri. 
enstitüleri ve koğuşları gezmiştir. Ve
kil öğleden sonra da Maarif idaresi
ne gitmiş, bir müddet maarif işleri 
hakkında vekalet müfettişlerile gö
rüşmüştür. Bundan sonra da Üniver
siteye giderek geç vakte kadar ora
da meşgul olmuştur. 

"'8ptfr9'1fAı.RiM"URYw 

şirketine eski Tütün şirketi müdü··~ LiMANDA : 
Naci Yumurta İhracat birliğine eskı 
Trabzon liman mü:iüıti Süleyman 
Mahir tayin edilmiştir. Li~ite~. şi~
ketlerin müdürlerine ayda uç yuz lı

Balatta çikolata satıcılığı yapan 14 
yaşınd~ Yasefi otomobitlcrıne alarak 
kandıran İsmail Ferit ve ismaıl Hak
kı isminde iki adam birinci ağır ce
za mahkemesinde dört sene altı ay 
hapse ve o kadar da amme hizmetin
de kullanılmamıya, EO ~er lira da taz
minat vermiye mahk\ım olmusbrdır. 

ArkadaŞlarım soyan iki 
kişi mahkum oldular 

ra maaş verileceği söyleniyor. 
Ticaret Vekaleti, te:iklJa+landırıl

ma umum müdür mııavinliğine Ti
caret Vekaleti müfettişlerinden nem 
zi Saka tayin edilmiştir. 

İhracat birlikleri ile limited şirket
lerin bütün muamelelerinin dan.ga 
puluna tabi olacağı. birl~kl~tll! şir • 
ketler idaresine bildirılmıstır. 

Bir l\1avna Romorköre Bindirdi 
Gümrük muhafaza başmüdürli1ğü

nün 32 numaralı ana gemisi Saray
burnu rıhtımında dururken liman iş· 
!etmesinin istimbotu vedeğindr:ki 
mavnalardan Rasım Kaptanın idare
sinde bulunan 281 num!lralısı suları:ı 
tesirile rıhtıma doğru sürüklenmış 
ve ana gemisine bindirmiştir. Mavna 
hasara uğramış, tahkikata başl:ın -
mıştır. 

Ertuğrul ismindeki arkadaşlarım 
sarhoş ettikten sonra. sovara~t şapka, 
saat ve paltosunu satan Ta~sın.: Ha~· 
kı ve Ademin muhakemesı dun bı.
rinci ağır ceza mahkemesinde netı-
cclenmiştir. . . .. 

Mahkme Tahsin ı1e Ademın uçer 
ay hapsine karar vermi~tir. Eşyayı 
satın alan Hakkı beraet etmiştir. 

Tavuk hırsızı Fatma 
yine mahkum oldu 

Taş trustü ile mücadele 
Son zamanlarda İstanbuldakl yoı 

faaliyetinin çoğaldığını gören bir zat 
şehrin civarındaki taş ocaklarından 

mühim bir kısmını satın almış, bir 
kısım taş ocağ1 sahiplerile de anlaşa
rak bir şirket kurmuş ve bir taş trös 
tü teşkil etmiştir. Tröst, gerek bele
diyeye, gerekse yol inşaatını üzerine 
alan diğer yol müteahhitlerine, yük
sek bir fiatle arzetmektedir. Bu 
yi.ızden yol inşlıatI pek masraflı ol
maktadır. Bu ciheti gnzönünrle bu
lunduran belediye keneli namına taş 
ocakları tesis etmiye kanır vt>rmiştir. 

Belediye fen l\cyeti müdürü 1~uri ile 
reis muavini Rifat Yenal clün l:-u mak 
satla Kağıthaneye g'derek Çağhyan 
taş ocağını tetkik etmişlerdir. Bu o
caklar zengin siyah Kalker tabaka
larını ihtiva etmektedirler. 

Eyiipteki tuğla fabrikası 

DURSUN BEYDc: 
Molla oğlu mahallesinde oturan 

genç bir kadın. gayri meşru çcx;uğ~
nun göbe~ini kesmemek c;uretıle o
lümiine sebep olmak cürmile tevkif 
edilmistİr. Annesi de ayni cürüm le. 
üvey kardeşi Kaçak llyas o.~lu Hi
dayet ise hem kızı iğfal etmek. hem 
de çocuğıınun ölümünde dahi bulun
mak suçile tevkil olunmuşlardır. 

Şirket Kongreleri 
Şehrimizdeki muhtelif şirketler u-

mumi meclislerini içtimaa 'iavct et
mişlerdir. İlk içtima şubatın hafta
sında başlayacaktır. Ticaret ı~ı~ta.: 
ka müdürlüğünde toplantı g:nuı_ıu 
tesbit eden şirketlerin adedı . 8 dır. 

Bu toplantılara teşk:1atlandırma u
mum müdürlüğünden bir murahhas 

Tırhan Havuzlanıyor 
Alanya civarında karaya oturan 

Tırhan vapuru nihayet dün sao_ah 
erkenden limanımıza getirilebilmış
tir. Tırhan bu sabah tamir için ha
vuza sokulacaktır. 

Sovyetler, Haricteki Mütehassıs 
Ameleyi Çağırıyor . 

Sultanahmet civarında sık sık ta
vuk hırsızlığı yapan Fatma dün de 
ik1 tavuk çalarken yaka!anmı"? ve bi
rinci asliye ceza mahkemesine veril
miştir. Mahkemede suçuna ikrar tt
miş, tavukları onar kuruşa satt1ğı~ı 
söylemiştir. Mahkeme, Fatmanın uç 
ay hapsine karar varmiştir. 

.. •• ~.YJiP.. he!ls!. ~amına bir heyet d ~ 
teş tuğlası fabrikasından şika~ette 
bulunmuşlardır. Eyüplüler, fabrika
nın hem semtin sL'thatini bozduğu
nu 'hem de her gün mahalleyi yaka
cak bir tehlike teşkil ettiğini bildir
miştir . Eytip halkı bundan altı ay ev
vel de bu mahiyette bir şlknyette bu
lunmuşlardır. O vakit belediye tah
kikat yapmış: fabrikanın seddine ka
rar vermiştir. Fakat fabrik1nın snhi
bı bazı taahhütleri olduğunu ~~eri 
sürerek sed kararının altı ay mud • 
detle tehirini temin etmiştir. Ancak 
bu tehir kararının hangi ma~a:nm ve 
yahut dairenin kararile verıldığ~. tes: 
bit edilememiştir. Eyi.iplüler, dunkü 
şikayetlerinde bu altı aylık müddetin 
bitmesine 12 gün kaldı~ını, halbuki 
fabrika sahibinin, işlemek üzere altı 
senelik malzeme yığrhğını ileri ~ür~
rek imalata hazırlandığını bıldır
mişler ve semtin, bir an evvel en· 
dişeden kurtarılması ricasm~a bulun 
muşlardır. M~sel.en.in tahkıkı allka
darlara bildirılmıştır. 

Çatalcada Belediye seçimi 
Vefat eden şehir meclisi azasın

dan Hayriden boş kalan a~alığa bu
gün Çatalca kazasında seçım yapıl-
maktadır. 

MUGLADA: 
Yüksek kaliteli 5500 balya tütün 

müşteri bulamamıştır. Alıcı beklenil
mektedir. • 
GEMLİKTE: 
Birinci serveti teşk!l eden zeytin 

mahsulü, bu sene hayli bereketli ol
muştur. Yalnız geçen senelerdeki 
mahsul s~tılmamış ve kap fiyatları 
da yükselmiş olduğu için, mahsulden 
daha fazla zeytinyağı ~~klinde istifa
de edilmesi zarureti hasıl olmuştur. 
11 fabrika Uç aydanberl mütemadi
yen zeytinyağı yapmakla meşguldür. 
Bunun bir ay daha süreceği tahmin 
ediliyor. Her fabrika bir J{Ünde as
gari 20 bin kilo zeytin kırıp muka
bilinde yüzde 5 • 5,5 ton yağ istihsal 
etmektedir. 

TRAKYADA: 
Edirne vilayetinin mall ola!l Edir. 

ne fidanlığı, 15 bin lira mukabi~~de 
Ziraat Veklletine devredilmek uze. 
redir. Vekllet, 50 bin lira sarfede. 
rek bu fidanlığı daha verimli ve 
Trakya ihtiyacının çoğunu karşılı
yabilecek bir hale getirecektir. 

VekMetin Tekirdağındaki asma 
çubuğu ve meyva fidanlığı büyük 
ölçüde çalışmaktadır. Geçe~ _sene 
Çanakkaltmiıı Umurbey köyünde 

iştirak edecektir. 

ihtikar Komisyonu 
İhtikar komisyonu dün toplanarak 

kağıt ve mukavva ih:ikarı hakkında 
yapılan ihbarları tetkık et~ış ve tah
kikatın tevsiine karar verdıkten son
ra Milll K o r u n m a kanunumm 
hükümleri üzerinde görüsmüştür. 
Kanunun nizamnameleri gelinciye ka 
dar ihtikar mevzuu ~ski hükiimlere 
tabi tutularak muamele yapılacaktır. 

Sovyetler Birliğinin Amerıkada Felaketzedeler İçin 
çalışan mütehassıs amelelerindeıı 19 Alman l\lektebinin Yardımı 
kişilik bir kafile, İtalyan bandıralı Erzincan felaketzedeleri içın l s
Cita di Bari vapurile, Odes~ya g~t- tanbul Alman lisesi talebeleri 425 li
mek üzere şehrimize ge1..mışlcrdır ra 10 kuruşa ve ayrıca 178 parça eş
Bundan evvel de 34 ve 23 R:ı ~ilik ?i- d 247 
rer kafile sehrimizden gecmıslcrdı . ya. muallim ve müstahdemler v e 

N el t Sendikat'ın tesisatı 
Yeni teşekkül eden Petrol Limited 

Şirketi mümesillerile N~~t S~yu~ 
(Neft Sendikat) şirketi mumessıllE'rı . 
dün belediyede toplanarak Neft Se.n- ı 
dikata ait olan emlak ve muamelatı 
Petrol Limitede devretmişlerdir. Bu 1 
emlak ve muamelat hükttmetçe 600 I 
bin lira mukabilinde satın alınmış-
tır. 

Vekaletçe açılan devlet ziraat işlet
me çiftliği de 150 dekarlık bir fidan. 
lık aı;mıştır. 

Trakyanın şehir, kasaba ve köyle
rinde açılan büyük. küçük fidanlık
ların sayısı 12~ i bulmuştur. Bunlar 
bu sene "halka bir milyon fidan da
ğıtacaklardır. 

lira 20 kurus toplayarak Beyoglu KıBu mütehassıs ameleler Sovyet 
hükumetinin daveti üzerine memle. zılay cemıyetı merkezine teslim et-

ketlerine dönm:_:e: kt:_e:_:d:,:ir~l:.::e:r~. =====m~iş:::::le=r:=d=::i::r ·=::::;:;;:;::::::;::;:;;;;;;;;~~~;;;~ 

'S U A L C _E ~ A - ~, 
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s - Ga:ı:lantep lamı mi, Ga:ı:layıntap 

ismi mi dojjrudur? 
c - Gaziantep isml dotrudur. 

• s _ ROya tabir edıın kitap var m ı -

dır? Kac kuruı;tur't 
C _ Muabblr isminde bir kitap var-

dır, 50 kuruı fiyatla satılmaktadır. 

• 9 _ 1922 de Berllnde bHıla" kl!iıt 
marklar ile 1919 da Sovyet ler tarafın· 
da n ball lan klOıt rublelerln bu:JD " k ı y· 
metl v ar mıdır, yokaa bll.t.hare kıymet 

bulurlar mı? 
C _ Bu paraların bugünkü kıymeti 

sıfırdır. Bundan sonra da kıymet bul
malan lmkfın ve ihtimali yoktur. 

8 - Zaman ve lmkln bulamad•ft•m 
için ıtk tahsilden aonra tahsile devanı 
ed~medlm, mektebe devam lmklnıncı 
malik de6111m, bilgimi ilerletmek için 
hangi eserleri okumalıyım? 

c - Hangi sahada inkişaf etmek is· 
tıyorııımız o sahaya alt eserleri oku
manız 1Azımdır. Umum! bilginizi arttır
mak için tercih edeceltinlz kitaplar an· 
siklopedilerdlr. Mevcut tQrltçe anstklo· 
pedllerln klffesinl okuyunuz., istifade e· 

dersinlz. 

• 
8 - Onlversltedıı sllmestr tatili nr 

zamandır? 

c - ıo IJUbattan 28 şııbata lnıdaT. 

• 

İşçilerin Yevmiyeleri Veriliyor 
ihtikar yaptığı için 15 gün müd

detle sed cezası alan Haliçteki çivi 
fabrikası mıntaka iktısat müdürlüğü
ne işçilerinin çalışmadıkları günlere 
ait yevmiyelerini ödiyec?.ğini vaadet.
mistir. İşçiler evvelce patronl~rına 
müracaat ettiklerini, müessesenın ka 
palı kaldığı 15 gün zarfında yevmi
yelerinin verilmiyeceğini ogrenerek 
mıntaka iktısat başmiidürlli~üne baş 
vurmıya mecbur kald•kl.arını s~yle
mişlerdi. Müdürlük !abrıka sah1~ıle 
temasa gelmiş ve işçilere yevmıye 
verilmesini temin etmiştir. 

T A K v 1 M 

1 Şubat 1940 
P E R ŞE MBE 

2 ncl ay 
Arab!: 1358 

Gün: 29 Kasım: 8fl 
Rumt: 1355 

Zilhicce: 22 İldncikAnun: 19 
Güneş: 7.12 - Öfle: 12.27 
tklndl: 15.07 - Ak5o:ım: , 17.25 
Yatsı : 18.57 - tmsAk: S.1'0 
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(BUGüNI 
Hit!erin Nutku 

Hitlerin Son 
G e!:d::~:e:ti::;bi;e!:~~:is!~: Nutku Etrafında 

lemiven Her Hitler dün, nazistleriıı 

iktid.ar mevkiine gecmelerinin ye- Yapılan Tefsirler 
dinci yılı miinasebetile bir nutuk 

J7azan: Ömer Rıza DOCRUL Finler Mukabil Bir 
Taarruza Geçtiler 

General Deedes 
' 

Erzincan Ve 
Tokada Gidiyor 

Yazan: B. FELEK 

Her birinin phuları pek muhte.. 
rem olan Şehir Meclisi bala

rına karıı, bu ve buna benzer başka 

söylemiş, harp mesuliyetini İngiltere Londra, 31 (Hususi) - Hitler'in F 
ve Fransara yiiklemiş, ve Almanya. dünkü nutku etrafında Londranın Sovyet - İn Harbinin ikinci Ayını Sitirip 

Karşıhyorlar nın davasını, asıl davasını da şu şe- salahiyettar mahafilinde yapı·an tef. 
kilde anlatmıştır: sirler şu noktada toplanmaktadır: Üc;üncÜ Aya Girişini 

"Almanya 80 milyonluk niifusn ile Hitler. mutadı vechile, tnglltereye . 
ancak 600 bin kilometre murabbaı şiddetli surette hücum etmiş ve Fran. Londra, 31 (Hususi) - Finlanda 
arazive sahip bulunuyor . .U mih·on- 1 sayı da hücumlarından hariç bırak-! harbi hakkındaki son haberler şu 
luk İngiliz milletinin ise 40 ınilvo~ mamıştır. Hitlerin nutkunun bu kıs.1· merkezdedır: Finler, Sumoxalmi'de 
kilometre murabbaı, Fransız ınilletı-: mından çıkanlabilecek mfma, Füh- taarruza geçmişlerdir. K!lrşılanndaki 
nin de 9 milyon kilometre murabbaı rerin teker teker ve istediği gibi chl- Sovyet kuvvetlerinin 20 bin kişi ka
arazisi \•ardır. Almanyanm hu hale ha kolavca ezebilmek için Fransa ile dar oldukları tahmin olumıyor. Har
tahammül etmesine inık&n kalma. müttefiki tnglltereyi birbirlerinden a bin cereyanı hakkındaki son vaziyet 
nustır." yırrnak çin evvelce yaptığı gayretle- henüz anlaşılmamıştır. Ladoga gö-

Gerci Bitler, nutltunda Alm:m;ya. rin manasızlığını nihayet anlamı~ lünün şimalinde de muharebe devam 
nın, Çekoslovakyayı ve Polon;vaY_t i~- olmasıdır. ediyor. Sovyetlerin Mannerheim hat
tilasından bahsetmiyor. Fakat ıstı- Hitlerin nutkunda baş!ca hiçbir en. tı önünde bir takım teşebbüslerde 
lBnın bu sebepten ileri geldiğini de teresan nokta yoktur. bulunmaktadırlar. Fakat, Sovy'et 
tımnen anlatmıt oluyor. Lakin hn Yeni bir suaikaste karşı hareketleri tekrar zay•fiamıştır. 
istilalar da Almanyayı tatmine kafl tedbirler alınmış Sovyet tayyareleri de faaliyet ~?s-
aelmiyecektir. Çiinkil Almanya dn. n·w t ft t . den bildiril- teriyorlar. En son haberler~ gore 
1L r . b . d .,_·ı iste ıger ara an svıçre . d "" .. · · ı .. ı ·· aendi nii usu nıs etın e ara · · - d'g~. .. .1 t fından ileti bunların beşı uşuru muş ur. 

b • ı fnaı·ı·1~ ı ıne gore, nazı er ara -
nıektedir. Ve u ara7.ıy ya ... u 

Finler iyi 
gerisindeki, askeri hedefieri, endüs
tri merkezlerini ve münakale vasıta. 
!arını bombardıman etmekle kalma. 
mış fakat, ayni zamanda, biitün ın.. 
sant kanunlar hilafına olarak müda
faasız ihtiyarlan, kadınlan ve çocuk. 
lan da mahvetmek yollarını aramış. 
tır. 

Sovyet tebliği 
Son Sovyet tebliği berveçhi A.tıdir: 
30 kanunusanide hiçbir mühim hA. 

di8e olmamıştır. Sovyet hava kuvvet. 
leri, düşmanın ihtiyatlanna ve ask~ 
rl hedef.erine müteaddit muvaffakı. 
yetil hücwnlar yapmıştır. 

• Son Fin tebliği de şudur: 

An.kara, 31 (Tan Muhabirinden) - yazılarımda ıerzenlıler aezıılr ve se. 
tngilterede te,ekkül eden yardım ko. zilnıit iıe bunu onları hali kendimizi 
rnitesl erkAnından General Deedes temsil etmekte olan vekillerımiz diye 
yann buradan Erzincana hareket e. sayııımıı.ın tabii bir tezahürü telak
decelc, oradan Tokada gidecektir. 1n. kl etmeler.ııi bu zatlardan cidden 
gillz generali, lnglltere hükumetinin rica ederim. 
felaketzedelere verdiği eşyaların fe.. Şehirlerae, halk tarafından seçil. 
laket mıntakalanndaki tevzi işini mit birer beledıye ve) a Şehir Mec-
bizzat yapacaktır. ilai bulunuşunun ilk h.kınetl, işini 

e . kolayca yapmak için tedbirler ala. 
Londra, 31 (A.A.) - Ahiren ka- cak olan belediye ve şehir hizmetle. 

bul edilen kredilerden 100 bin lngi.. ri mekanizmaslyle balkın hak ki ih. 
liz lirasmm bitaraf memleketlerdeki tiyaç ve vaziyeti arasında bir muva.. 
Polonyalı mültecilere, 133 bln lngı. zene tesis etmek ve imkanın müsaa. 
liz lirasının da Türkiye zelzele fell. deıi nisbetinde b:r halk kontrolü 
ketzedelerine ait olduğu anlatılmış.. kurmaktır. . 
tır. Bu, bugün ne derece yapılmakta-

Kauıerfde ıelzele dır? Orasını pek araştırmıyalım. Yıl. 

d 1 k dar mevkiinln ele geçiri1.m~sinin ye_ Bir Fin generalinin sözleri 
lerte Fransızların elin en a aca · H 1 Son Fin tebliği de şudur: 
'Jahut kendine arazi bulmak l~in uğ- dinel yıldönilmü münasebet\le it e. Pasif müdafaa şefi General Aame Kareli berzahında, Sovyetlerin 

Develi, 31 (TAN) _ Kayserinin lardanberl bu meclisimiz, İstanbul 
Talu nahiyesinde şiddetli bir zelzele halkı hesabına tam bir mürakabe ve 
olmuştur. Binalar çatlamıştır. Yah- sırasına göre mukavemet göstere. 
vah nahiyesinde de zelzele olmuş ve memlş ise bunu çok defa senelerden
~ esnada gürültülü sesler işitilmiş.. beri sürüp gelen bir :tiyada ve bele. 

diye makamının, muhtelif meclislere 
tir. karşı ika ettiği tesirlere hamletmek 

rasa .. ak'ır. İngilizlerle Fransızlar. rin nutuk söyliyeceği evveldPn ~al- Sı'hvo, dün akşam gazoetecilerc beya- ·· k"rt"lm-
... 1 bl il il ka haber verilmemiş oldu~u gıbi, yaptrklan bir taarruz pus u u uş 

ellerinde bulunan araziyi r 5 r · l natta bulunarak demiştir ki: ve Sovyetler Pntaipali nehri üzerin. 
nıilcadeleler neticesinde almış olduk. nutkun saat kaçta ve nerede ~~y e- "Fin milleti hiçbir zaman, son iki de 60 ölü bırakmışlardır. Ladoga 

lan için bunlan bedava vermiyecek. neceği de son dakikaya kada!' i n e. d 1 i k d " · f kt 1 d dllmemiştir. Nutuk tein Spor Palas aydaki müca e es a ar a~ır ve mu- gölü şimalinde muhteli no a ar a 
lertne g3re, iki taraf arıunndn bu d d him bir mücadele yapmış değ·ldir. yapılan Sovyet hUcumlan püskür-
-"zden h•rp olauk ve hu harp uzun intihap edilmiş, nutkun ira ın an 1 t"kt•ı· h.. . t' D k S t k t h 
J u " birkaç dakika önce halk arasmdan Bu mücade e, is ı a ı ve urrıye ı tülmüştür. o uz ovyet an ı a -
nıUddet devam edecektir. ihtimamla seçilmiş olan ancak 10 mevzuubahis olduğu zaman. Finlan- rip edilmiştir. Diğer mıntakalarda 

Fakat harp ne kadar devam eder. bin kadar samiinin bu binava gir- danın teşkil ettiği birliği Fin mille- topçu ve kesif kollan faaliyeti ol
ae etsin, bu anzi meselesinin h~rı> mesine müsaade edilmistir. Bunlar tinin derhal takındığı cesaret ve fe- muştur. 
De hallolunaufına akıl ermesme da fırka ve hücum kıtaatı mensup. daklrlığı sarih surette i!lba.t etmıştil'. Harbin üçüncü ayı 
hnkln yoktur. Çilnkü İngiltere ile lan ve eski muhariplerden ibaretti. Bu mücadele, ayni zamanda .~e- Bugün, Fin • Sovyet harbi, ikln"i 
Fransayı arazilerinden vazgeçirm~k Hı"tlerı'n etrafı,...Ja Go""hels. Hı'mm- den·ı bir milJetin harp us:ıl~erı ıle .. . 

k 
1 .. u _ ayını bitirmiş ve üçüncu ayına gır. 

için prtlaklanna basma ve on arı , ler, Ley, Rost olduğu halde Göring •dü·llianlarımızın . kull8Jldıgı harp miştir. Helsingforstan verilen, fakat 
ortadan bilsbiltiin kaldırmnk tehtli- bulunmamıştır. usulleri arasındakı farkı meydana resmen teyit olunmıyan malumata 
dine ux.-tmak lazımdır. Vaziyetin l • ık t o·· manlanmı:r. cephe f ~&.. Berlin malıafilinin telsir erı c armış :r. uş · göre Sovyetlerin bu iki ay zar ındaki 
buna imkAn verereğini saıımak, hey. 
hudedı·r. Ciinkii İngiltere ile Fransa. Berlln mahafiU nutku tefsir e- 7.ayiatı (250,000) tahmin olunmakta. 

miye çalışmaktadır. d 
nın kuvvetleri Alm11n~·anın savleti- derken §U mütalaayı yürütmekte- ır. 

dir: (!ayanı dı0kkat tefsirler Helsingfors harbin ikfncl ayını 
ne mukavemet edecek ve Almanya. ":i ı ilsil l 
nın harp yolile maksadını tahakkuk "Almanya 80 milyondan ilbaret o- Alman hududu, 31 (A.A.) - Ha- "kati muvaffaldyet er 8 es" say. 
ettirmesine karsı gelecek kudrette- lan nüfusunun 600 bin kilomf!tre mu. vas ajansı bildiriyor: maktadır. 
dir. Bu yU,;den iki taraf nasında vu. rabbaı gibi ufak bir saha işgal etme-. Hitlerin nutku, Zurth matbuat1n- • 

· Al ·· fpm sine ve huna mukabil nüfustan daha da bazı şayanı dikkat mül~'-azalara Helsingfn Sa.namat gaze._tesinf.n .Ta-k11hulan harbin manyava mu-: - cuı b 11 
leke temin edecPğlnl ve Alman rtAva. az olan Fransızlarla İngilizlerin mil- ' teşkil etmektedir: linden aldığı bır ha e~e gore mı ıye-

"l"lırli' m~uL\ıre \'~ -- Ytiır~cıft~ı.ji-Üii Jlfl..l'},1."Bif 1\ıiiJ~\ffuıı~~rffiıl:zınarı.~ı~ ~~~~-.12.---~-~ ..,~.,,1~.._ ... ~ .. p•~ı:I Hit ti mechul 8 tayyare h_ır Estony~ şe!t.: 
1tıfhıtem1eke edinm,.k meselesi aVTı, icap eder. Almanya, harbi 'stemedi. ~?gru?,an doğruy~ Fransayı kasAd~tti- il sebeb~y~t ve~mişle:.dir .B}r İsv~ç harp 
Çek milleti arlbi, Polonya milleti gibi Fransa ve İngiltere ile anlasmak is. gıni soylemektedır. Italyaya va.kı o- muhrıbıne gore, curetkar Fmlanda 
Yaşamak hakkı Alman ml11etinin ya. t~i. f~kat. bu baptaki bütün teşeb. lan ~itap bu itibarı~ .mlih ım~ir. !~al- ı keşif kolları Beyaz ~enız sahilin'! ka
Şamak hakkı derecesinde sağ-lam n. buslerı akım kaldığı kin son çareve ya, sıkı dost,, tabırıle tavıııf edıl • dar ulaşmıtlar ve milhitnmat depola
IA.n mUfotlel'I çiJ!nem .. k meset,.oııf de başvurdu. Halbuki Almanyanın k~l- mektedlr. Halbuki, Hitler, Kral Vik- rına ateş vermişlerdir. 
avndır. İnı?iltere ile Fransn Alman kınmasına müsaade etmek istemiven tor Emanuele gönderdiği yeni tebr:k Diğer taraftan Moskova ile Lenin
lhüstemlt-l{elerini aldı ve yerine İngiltere ile Fransa uzun müddetten. telgrafında, müttefik milletler tabi- grat arasındaki şimendifer hattında . 
tnilstemleke vermedi diye bu millet. beri harbe hazırlanıyorlardı.,, rini kullanmıştı ve nihayet şurası da Finlanda latikametlnde büyük bir ss
ll'rfn havat hakkını hi!;e saymnk ve Bu mahafil bu tefsirle Almanya- kayde şayandır ki, "Roma - Bertin kert faaliyet mevcut olduğu haht>r 
lnı milletlere esarPt ha,·atı vnı:atmak nın bugünkü vaziyetini haklı göster. mihveri,, sözü zikredilmemektedir. veriliyor. 
akıl ve virdanın kabul edeceğ'i lıir 
te:v değildir. 

Limni 'de Bu!unan IAr 

lngiUz Gemisinde 
infilak Oldu 

Atina, 31 (A.A.) - Limni limanın
da, İngiltereye sevkedilmek üzere 
maden yüklemekte olan lng:liz ban. 
dıralı Abbey vapurunda şiddetli bir 
infilak olmuştur. İnsanca zayiat ol
duğu söylenmekte ise de gemi yan
mak tehlikesine maruzdur. 

Gemi Bulgaristandan gelirken An
barına, dişli tertibatını haiz bir bom 
ba konuldulu tahmin ediliyor. 

Danimarkanın İktısadi 
Vaziyeti Güçleşiyor 

.ı<openhag, 31 (A.A.) - Iıaşveıcil 
dün bir nutuk söyUyerek vapurlann 
torptllenmesi iizerlne Danimarkanın 
iktısadi zorluklarının ızittikce arttı. 
gırrr l\.iiJ Ul.!~mış ve ou '\TaZ1ye•P Ksr . 
sı koymak için icap eden tedbirler. 
den bahseylemiştir. 

Başvekil, esas vazifenin memleke. 
ti harp haricinde tutmak olduğunu. 
Danimarkanın tam bir bitaraflık mu
hafaza ederken dürüst bir hattı ha. 
reket takip etmesi icap edeceği ve 
bu suretle milletin müstakil hayata 
olan hakkının temin edilmiş olacağı 
ümidinde bulunduğunu bildirmiştir. 

gerektir. Ancak bu tesirler, hiç b:r 
zaman İstanbulluyu kendi seçtiği L 
zanın kendi gibi düşlinmesine mini 
mazeretlerle çevrilın · ş telakki etme
sine aebep olamadığı için ne zaman 
belediyeyi, halkı ve bu meclisi ali. 
kadar eden bir iş hakkında biriyle 
aıoruşsem Şeb· r Meclisinden bana 
ya ümitsizliğin verdiii bir lakaydi, 
yahut mukabelesiz bir muhabbetin 
mahsulü acı bir serzeniş ile bahse
der. Ben, bu ikinci kısımdanıın. Sıra. 
sı düştükçe bu sütunlarda yapbğım 
işaretlere bugün bir tanesini daha 
ilave edeceğim. 

Tahsili Emval Kanunu mucibince 
bina vergileri, dört taksitte ödenir. 
Mükellef her sene vermiye mecbur 
olduğu vergiyi dört taksitte yani 
dört müsavi parça ve dört müsavi 
vadede tesviye eder. Kanun böyle 
tasrih ediyor. 

Ancak bu taksitlerin tayinini, her 
memleketin iktısadi şart :ve imkan. 
ı ... ..-.-.a ı.·ım .. d lô.ann gelen Şehir 

Esasen biitün bu iddialar. hayat sa. 
hası nazariyesine dayandıi!ı ve ha. 
Yat sahası nazarlvesi ba"kaları heı1a. 
hına yaşamayı ifade ettiii i~in, bu 
nazariye ile bu iddiaların en ırenis 

lnukavemet ile karşılanacağı şüphe 

HADİSELERİN iÇYÜZÜ 

Meclislerine veya bizdeki gibi encü
mene bırakır. Ve bu suretle mükelle-· 
ii korudujunu, korumak lazım gel. 
dilini gösterir. (Öyle olmasa, kanun 
taksitler; kendisi tayin eder, geçer 
giderdJ.) Bilivaı;;ıta vergilerin hemen 
hemen hepsi vergiye esas olan irat 
mükellefin eline geçtikten sonra talı. 
ıa edildiii için, bina vergisinde de 
bidayetlerde bu taksitler, Haziran
dan itibaren her üç ay sonunda tah
sil edilirdi. Sonradan bu taksitler 
maliyenin taleb"yle biraz daha sıkış. 

-----------.. tınldı ve birinci taksit için Haziran, 
ikinciye EylUl, üçüncüye Kanunu. 
evvel ve dördüncü taks"te de Mart 
sonu vade tayin edildi idi. Bu o de
mekti ki; mükellef bir senelik vet". 
gislni Mart ıonunda yani sene bit.. 
meden iki ay evvel vermiş olacaldL 
Bu ıiıtem, taksit denll~n müsavi va
deler e1uına mugayir olmasına rağ
men böylece devam ederken, bina 
verg'.lerinln iradı belediyeye yani 
halk müessesesine geçtikten iki ıe. 
ne sonra, bu sene milkellefler, bir. 
denblre Kanunusani sonunda bir ta
kım haciz ihbarnameleri ve haciz 
muameleleriyle ~arşıla~arak şaıırdı. 
lar. Çünkü herkes ötedenberi vergi. 
sini Mart sonuna kadar ödiyeceğlni 
diltiinerek ona göre hazırlanmıştı. 
Bu ansız hadise üzerine şubelere mü. 
racaat edenlere bu sene "encümen,, 
in son taksit tarihi olarak Klnunu
sani gayesini tesblt ettiği bildirildi. 
Yani dört taksitte ödeneceğini kanu.. 
nun tasrih ettiği vergiyi mükellef 
ııene bitmeden dört ay evvel tama
men ödemlı olataktı. 

götürmez. 

Propaganda -. 
Beyannameleri 
Dağıtan Gen~ 
Zabıta, öteye !beriye bir takım pro.. 

Paganda beyannameleri tevzi eden 
16 ya9larında Nthat isminde bir genci 
:takalamxştxr. Nihat, hususi maksat
larla tertip edildiği anla§ılan bu be
)annameleri kendisinin hazırladığını 
~aktilo makinesinde teksir ettiğini i
ti.raf etmiş ve bütün bu işleri tek ba
'1lla yaptığını söylemiştir. 

Za.bıta, Nihadın evimle de araştır
ltıalar yapmış, harb"n başındanberl 
lrıuharip taraflara ai~ gemilerden ka
çının battığına, bunlartn tonilatola
~na ve saireye ait gazetelerden ke
:•nıtş bir çok mahimatı ihtiva eden 

osyalarla 30 kadar tevzi edileme -
:niş beyanname, ve teksir i~inde kul
~~ılan bir yazı makinesi bulmuştur. 
ıhat, bu beyannamelı.>rden bir kıs

ltıını ı>osta. ile gönderdiğini, bir kıs
mını da kendi elile öteye beriye bı
raktığını anlatmıştır. Yapılan tahki
~~ auçlunun bu i§i tek başına yap. 
~u ~ı ıneydana çıkarmıştır. Nihat, 

günlerde adliyeye verilecektir. 

8eyruı Koileji Profesörlerinden 
Luis Ankaraya Gidiyor 1 

F Beyruı, 31 (A.A.) - College de 
si rance profesörlerinden Louis Mas
ra~on, Ankaraya gitmek üzere bu-

an aynlmıştır. 
Prof ·· tar· esor Massignon 2 ve 3 şubat 

ko ıhlerinde Ankara halkevinde ild 
llferlllll Verecek.tir. 

• 

• 
.. 

fi.lmanya, yabancı gazeteleri en geniı ölçUde ya. 
ıak etmekte ve Almanların, yabancı gazeteleri 
okuyarak aydınlanma/,arına mdnl olmak iate. 
mektedir. 
Son gUnlerde Almanyanın goak ettiği bir ga· 
zete, ltalyan lıarbiyeainin neırettiğl "Forze Ar
mate,, mecmuaaıdır. Bu gazetenin bahia mev
zuu ettiği mesele, Almanyanın gayet kuvvetli 
bir ordu Bahibi olnuısina rağmen, "taarruza geç. 
meğe cesaret etmemeai, ve yalmz zayıf deniz 
kuvvetine,, güvenmesidir. Almanyanın gücüne 
giden nokta da, ltalyan gazetesinin Alman do· 
nanmasmdan bahsederken kdli derecede htır. 
met ve itibar göstermigerek onu "zayıf,, kellme
sile tezyif etmeaidir. V ~rilen haberlere göre, /. 
talyan gazetesi, özür düemiı ve memurlarından 
birini de tevbih etmiştir. 

* Alm11uyavı gücendiren bir nokta Avrupa matbuatının 
İngiJiz radyoları tarafından verilen haberlere itlmaı 
giistermcsidiı·. Bu yüzden Almanyanrn siyasi mümes.. 
silll'ri vasıtasile bltarafiar nezdinde teşebbilslerde bu. 
lundutu, ve Alman radyolarının neıriyatına da ehem. 
miyet verilmesini istediği anlaiıhyor. Londra gazetele. 
rlnin verdiği mal1imata göre, bitaraf devletler içinde 
lıu teşebbüse kulak asanlar, İspanya ile Bulgaristan ol. 
nıu'itur Fıtkat buralarda da bu vaıiyet ancak blrkn~ 
&iin devam etmiı ve sonra yine eski vaziyete dönill. 
miiştür. Sebebi ise, İngiliz radyolarının geniş maU.maı 
'\'e havadis vermesi ve matbuatın bunlardan istiiade 
etmesidir. Lond.ra gazeteleri tarafından teınin olundu. 
tuna göre İngilterenin, Alman teşebbüsüne mukabil 
hiçbir teşebbüste bulunmamıştır. 

* Almanya, halt hazırda akert ihtiyaçlar dolavı-
slle 750,000 d.emiryolu vagonuna muhtaç oldulu 
hal.de mevcut vagonlannın sagıaı (600,/)()()) i 
11eçmiyor. Sovyetlerin vagon mevcudu in • 
(550,000) dir ve bunlar Sovyetlere dara dar kt. 
fayet etmektedir .. 

• 

o 

• 

Gestaponun bugünlerdeki meşgullyet1erinden biri; 
Graf Spee eep zırhlısının batınlması için emir veril. 
meıdni protesto için yuılan yıtın 1ıtm mektuplarm 
nereden ıeldiiini aramak ve bulmaktır. Gestapo bir 
aralık, hu mektuplan lngili:a proP81anduıJUD eseri 
•ymak istemişse de bfitün mektuplann Berlinde pos. 
taya verilmesi bu nuariyeye yer bırakmamıştır. 

* nourlaml Cep nrhlqının adını değl§tirerek ona 
Lutzov lBminin verümeal., J ngüterede birçok 
tahminlerin gürütülmesine aebep olmuttur. ln-
11lllz deniı mütehaaU1lanndan büyük bir kU1mı, 
Do11çland'ın batllUf olmtısım çok muhtemel gö
rüyorlar. Bu mütehaasıılardan biri diyor ki: 
"Gecen llkkdnunda Jngülz tahtelbahlri Sal.mon 
muhtelif Alman zırhlılarını torpillemif ve bun
lann 10,000 tonluk kruvazör olduğu anlafıltnıf· 
tı. Sal.mon torpUlerlnl attıktan iki aaat ıonra 
Mdiaenln lllhnesl olan yerde bir kere dalıa gö
rünmiif ve deniz üzerinde blrkaf millik bir tıa
lıatla petrol yüzdüğünü görmilf ve bundan da 
büyük bir geminin batmıt olduğunu anlamıftı. 
O zaman yapılan tahminlere göre, batan zırhlı 
11a 10,000 tonl,uk Blueclıer yahut 6000 ton/,uk 
Lelpıig'dl. Fakat Doyçland'ın adı değiftirilme
ıt, batan geminin Dog,lantl olması lhtlmallnl 
ortaua çıkarmıştır. 
Diğer bir ihtimal, Sonkdnun avında kaybolan 
Sftlhorse, StorfWı w Undine adındaki üç /ngi. 
Uz tahtelbahlrlnden birinin, batmadan öntt 
DoyrlamJ'a karf' llll'vallaldyetli bir taarr"" 
lltJlllll&I olmaulır. 

\.._ * AJman1anm inşa etmekte ol«lafu dlrt nrhh nrdır. 
Banludaa Bllmark ile Tlrplb ona beter hin tonluk. 
tar. Banlar ~· Mftenln baş1annda denize lndfrtlmlıs
lerdl. Diler Ud •enılnla kırkar bin tonluk oldu.klan 
18yleni7or ve Doyçland lamlııbı lnmlardan blrlne ve.. 
rileeeil bildiriliyOI', 

Tahsilatın Mart sonunda bitm;ı ol
masIDJ ağır bulurken, bunun iki ay 
daha erkene alındıiını gören İstan. 
bullu mükellefler timdi, şikayet de. 
iil, dört. taksiti senenin ilk dört ayı. 
na tay:n etmedi diye encümene te
şekkür etmektedirler. 

Encümen bası arasında bir bina 
sahibi olmadıtını zannetmem. Bu 
veqinln iradın yüzde 16 ıı yani 
gayrimenkuliln kırk günlük geliri 
olduğunu ve bugünkü ~ra"tin kiiçük 
btiyük ev bark sahiplerini nasıl sı. 
lattırdıflm da benim kadar bildlkle. 
rlne de imanım vardır. Yalnız yanıl
dıktan nokta pdur: 

Onlar, belediye muhasebesinin e
line daha çabuk para geçirmek mak
sadıyle tak. .. itleri sıklaştırmak i(in 
Y•Pkiı teklifi, halk müntehlbi bir 
heyet .zihniyetiyle değil, belediye 
mekanızm&11ma dahil memurlardan 
mlrekkep bir komisyon haleti ruhL 
yesiyle tetkik etmltler ve •fl~hE'siz 
baylece karar Yermiılerdir. tıte bu 

(Lfttfen aa)"fa}'l çevirin.izı 



rtaköyde 25 Odalı 
Bir Köşk Yandı 

l angın Dört Saat Sürdü 
Kurtarmak için Büyük 

ve Civar KöıUeri 

Gayretler Sarfedildi 

Şehadebap 

FERAH 
Sinemada Tel: 21359 

HER PERŞEMBE - CUMA 
Yeni Tenzilatlı 

KOMBiNE BiLETLER 

Mevki 
Balko11 

3 ldp 
35 
50 

4 klıl 
45 Kr. 
60 kr. 

.:>Ulwu"'" •cur.:ı::u .. n .. au ... .., .. 
akraba bulamıyanlar dalma .ı
temlz önünde bu tenzilAttan 
latifııde etmek isteyen olrçok 

ktıiler bularak grup teşkil 
........ 1.,. 

Bqün 10 dan itibaren 
devamlı seanslar. 

Bu Akşam s· d bari 

1 memasın a -

P E K kulade Program 
Arslan - Kaplan - Timsah - Fil 
- ?ergedan Müthış yılanlar gibi ha. 
k.ilu o~arak hiç bir filmde görülme
aı kabıl olmıyan 10 binlerce vah§l 

bavvan ve dünyanın en memur 
avcılan 

~RAR VE MACERA tiL~I 
OLAN AFRİKADA 

Akla hayret ve dehşet verecek binbir muazzam sahne ne dolu 

Tu. CCAR HORN·, 
3 IHZLAR BÜYÜDÜLER ( T Ü R K Ç E S ö z L ü ) 

TARZAN ADASI ~ :::::::V:8h:şf:k:ab:O:e:le:r:a:r:as:ın=a=d=u=·şm~ü=ş=A~v~ru~p~a~lı~b~i~r~k~ız~ın~k;or~k~u~n~c ~m:";c~t-nt:l:a:n~----

Emin Vti/ige ail bü11ük kiiık 11anarken 

ra ateş bastınlmıı, ve yangının sf. 
rayet ihtimalleri bertaraf edilmiş. 
tir. 

Baya~ s~: E!~n~ Koca.J 
barosu reisi Avukat Sedat Pekin / 
evlenme akitleri dün bircok yüksc:k 
~v~t huzuru ile İzmit Be!ediye da-1 t 
ıresınde icra edilm~tir. Tarafeyne 
saadetler dileriz. 

İstanbul Elen Birliğinin 
Güzel Bir Müsameresi 

f~tanbul Elen Birliği tarafıncıan 
ze'zP.e felilketzedeleri menfaatine 
...... ,ı - - k 

. Mevsimin en büyük Şaheseri kalacak olan ve Bu Hafta 

S A 1va.~!unu he~se!! !a,,~~oı!,! N 1 N 

CEBELOTT ARIK CASUSU 
ORiJiNAL FRANSIZCA NÜSHASI 

VfVf A~~t ROM ANCEin: deERt°Cacakbr. Baş Rofierde: 
İlaveten: FOKS JURNAL Yon STROHEIM 

Dnn a~şam saat 18 45 te Ortaköy
de Muallım Naci caddesinde ihracat 
tüccan Emin Vafiye ait 25 odalı bü
~k köşkte yangın çıkmış, bütün 
ko§k e§Yası ile beraber tamamen yan 
mıştır. 

İtfaiye yangından tam saat 19 da 
köşk sakinleri tarafından haberdar 
edilmiştir. Yangın alelade ~ir baca 
yangını olarak ihbar edildiğinden ilk 
defa Beyoğlu grupund:ın bir arazözle 
bir kaç nefer gönderilmi~tir. Fakat 
•!e~.ı~ büyümek istidadında olduğu 
gorulunce bütün Beyoğlu grupundan 
başka 1stanbulgrupun da yangın ma
halline gelmek mecburiyetinde kal

Köşk 13 bin liraya sigortalıdır 
Köşkün üst katında Doyçe Bank mU.: 
dürlerinden Kurt Havusma oturmak.. 
t~ olup kendisinin e§Yalan da 15 bin 
Ura mukabi!.inde Ahen ve Münih sL 
gorta ıirketine sigortalıdır. 

~ gunu 8 şamı Beyoplunda Fransız 
Jyatrosunda bir temsil verilmiştir. 
Temsil edilen E. Şeldon'un Ro. 

manço piyesi idi. Tiyatro hıncahınç 
dolu idi. Bir tiyatronun verebileceği 
~mi hasılat zelzele fe!iketzedeleri 
ıçln burada temin edilmiııtir. 

l!!L en son dünya ve harp havadislen. 

•,ı-----==================~~--...;;.~~· ;;. ..... __ .J ... ............................ ..-;;;;;. 

mışlardır. 

Köşk bir tepe üzerinde olduğund~n 
Terkos musluğu bulunamamış ve de
niz suyundan istifade etmek mecbu
riyeti hasıl olmuştur. Bunun için bir 
aralık İstinye deniz itfaıyesi de Orta

Yangın gece saat 23 e kadar devam 
etmiştir. Kurtarılan eşya ancak blr. 
kaç parça kıymetli halıdan ibarettir. 

Umumi zarar ziyan mlktan 50 _ 
6~ bin lira kadar tahmin ecLlmekte
dır. 

Yangının kalörlfer bacuı anmna 
bir inpat hatası olarak konulan di
r~k. uçlan~ın kızışmasmdan ileri geL 
dıği tahmın edilmekte olup talıkikA. 
ta devam olunmaktadır. 

Cir üfalgecl daha öldü 
Jııöye celbedilmiştir. 

Bu esnada Vali Lıltfj Kırdarla em- Bfr ka~ ~~ evvel Bostancıda bir 
niyet müdürü Muzaffer Akalın, Be. yangın sondurme ameliyesinden dö
fiktas .k.a.Y.ın~o.m.• 'Rno n .... ı ttı-:._ nerken devrilen kamv~inde va. 
müdürü Ihsan da yangın yerine aa. 1."1111UU&D ıuaı,ye mrnmvl'ı v.a.r-• 
lerek direktifler vermişlerdir. tin diln Haydarpap hMtaneslnde at-
Köşk, çamlar ile dolu büyük btr müştür. Diğer yaralılann da sıhhi 

koru içinde bulunduğundan ağaçla. vaziyetleri tehlikeli görülmektedir. 
nn ateş alması ile civardaki 15 kadar 
köşkün bir anda yanması ihtimalini POLiSTE 

1 nazan dikkate alan itfaiye denizle 
köşk arasına altmıştan fazla hortum 
dökerek büyük bir sahayı bol bir su Yediği Köfteden Zehirlendi 
altına almıştır. Bu suret1e iki buçuk 
saat devam eden bir faaliyetten son. 

Kumkapıda oturan Hüsyin oğlu 
Nezir yediği köfteden zehirjenm!ş, 

Piyes, birliğin amat.ö; artistleri 
tarafından muvaffakiyetle temsil e. 
diJmi~tir. Bilhassa Rita Kantalini 
rolünde Bayan K'Jo N. Dandrino ile 
Tom Armstrong rolünde Yor~i Rusos 
ve De Rocard yerinde Yorııi Kasapa. 
kis ve Filip rolünde de Alkis R;zopu
los fevka18d~ muvafCak olmuslar ve 
sürekli alkışlar?.! karşılanmışlardır. ) 

Konferans ve Temsil 
EmlnllnD Halkevlnden: Tilrk!,Ye Sıl

nat Mektepleri Mezunlan Cemiyeti ta
rafından Evimizde tertJp edflen ~rt kon
feranslardan blrfnclsl, Cuma gilnn saat 
(lS) cSe Dr. Hafız Cemal Lokmıınheklm 
tarafından Cnlalojlundak.1 .ffloıa&muada 
Mlııltl .... " ..... U.U.) dlr • .,., • .., • 
70ktur. 

Evimiz gl5sterlt şubesi cuma ve cumar
tesi akşamlan ııaat (20.30) da (Haydi Su
na) piyesini temsil edecektir. Davetiyele
rin büromuzdan aldınlmaaı rica olunur. 

o 
Gülhane )lüsamereleri 

GOJhane bbbt mOaamerelerinln dön'IOn
dlaO Cuma lf(lnQ saat 17,30 da Gothane 
konferans salonunda inikat edecekUr. 

ERTUGRUL MUHSİN ' in ~S-U_M_E_R_, 
Baş Rolünü yarattığı Sinemasında: Bucfta 

ŞEHV ET SON BESTE 
1 GUzel Fransrz lilmlnln tatlı ma. 

CHARLESünBaOYERuy:: wlRrENE •D•U•N•N- E- • j ·;~;;··~: ~-;;;= 
' S b h b• k ve GEORGES RİGAUD a a sız ır aş gecesi 1 ilahi ve güzel seslerile sizi PfY 

edeceklerdir. İlaveten: EKu~;R 
~-----· ISfiyllk afk romanı~ı yaratmtılarclır. -----•lllll' JURNAL ve CAFE BOHDJE 

' Musikili ve danslı bir SKEÇ , 

Bu AkJa"! &SAKARYA. SBncmasmda 

J E A N L U M 1 E R E ' in 
, f •rllll!!!lll ................... ~-

SiNEMASINDA 
ı 10 Şubat Cumartesi ak'8ınt 
' · Müni r Nureddin Güzel ve nıhn üvaz 1e1lle 
! 

GECE YAR ISI ŞA ct KICISI 1 

Gilzel Ye mazlkll filminde bütiin Parlıdn t~anni etmesini dinleyecek l' ••••••••••••IJ~I 
siniz Mevzuu Aşk, Lüks ve zarafet olan bu filme me§hıu BAY VEN. 

KONSERi 

tıAveten: FOKS JURNAL en son dünya ve harp havadisleri T 1 Y A T R O LA R Cerrahpap hastahanesine kaldırıJ
•ekillerimlzJe aramızdaki rabıtala- DU§tır. 

:_--~ 

ASKERLiK iŞLERi ti 

TURA Cazı iştir~ etmektedir. 1 

~ .. -------------·------~'. --- 1 
nn felce ufıradJiuu ıösterecek bir Sa Kırıldı 
tezahürdür. 1 Uacağı 

Verıi taksitlerinin ıon eceli oıa-J Arnawtköyilnde Köşk caddesinde 
rak encümenin seçf ii ve lktısadi oturan 45 yaşında Katina :ıokakta gi
prtlann pek te mUsait olmadığı bu. derken ayağı kayarak düpnü§, aağ 
cünlerde, bö7le bir karardan haberi bacağı kırılmıştır. 
olmayan hazırhksız mlikellefler, kar- • • • 
4a, laıta bir haciz tehdit veya tatbi. Entarisı Tutuştu 
ki karpsında kaldıkça Şehir MeclL Beyoğlunda Mandıra sokağtnda o-
sine ıönderd kleri vekillerinin ken- turan Abdullahın kızı 5 yaşında Kad· 
tlilerlni ne kadar dü§Unmüı oldukla- riye mangalda ısınırken entarisi tu
nnı yid etmekte ve intlhaplanndaki tuşmuı, muhtelif yerlennden ağır su
babet nisbetinl hidbelerlo ölçmek- rette yanmıştır. Kadriye Şişli çocuk 
ted:rler.. hastahanesine kaldınlınqtıt'. 

Eve geldıgimiz vakit, yemekler soğumuıı. jE'n
gem bir koltuk üstünde uyumuştu. B zim gürültü· 
müzle uyH.llaı. Suratı bir karıştı. Gitt.m, boynuna 
aarıldım. 

"""ıv..ıv....,......,....V'IV'IV'IV'l~~~-_ıl 
Şubeye Davet 

lleyottu A•kerllk lubealnden: 
Yedek bava Ustetmen Ali Rıaı oflu 

Mehmet Kutsi (338 - 72), yedek hava as
tetmen Ahmet Hilmi otlu CemU (22592), 
yedek P. yüzbap Refik oğlu Mustafa 3•'l3 
(331 - 549) derhal Beyollu 7erll ukerlik 
ıubeslne müracaaUan. 

lst. C. M Dddelumu"'ltlllnden: 
:t.tanbulda bulundutu anlaşıbn Botaz

lıyan sorgu hAklml Emin Baltaoğlunun 

Acilen memurlyetimlze müracaatı. 

rEŞEICKÜR 
Sevılll oğlumuz ve kardestmlz tzzet 

MuhitUn Apatın gerek kıaa süren hBSta
lıtı esnasında bizzat ve telgraf. telefon ve 
mektupla hatırını sormak, ıerekse cenaze
sinde bulunmak; sonsuz ısbrap ve elemle
rlmlze candan lıtirak ederek blzj tesem
ye çoh,mak latiyen matbuat arkadqlan
na, Beden Terbiyesi teşkll6tına, spor klllp
lerine ve bUUln dost ve ahbaplarına son
suz minnet ve tetekkürlerlmizl sunarız. 

Annaal : Bedriye M uhlttln Apak 

ICardeıl: Nearhı Muhittin Ap•k 

TEŞEKKÜR Şehir Tiyatroau 

Sevgili etim LAZARE CALMA'nın 5 Şubat Pa~ı:'esi f~Jaketmeler l;ln 
ölümü hasebiyle cenaze merasimıne Buyük müsamere 
bizzat iştirak etmiş veya beyanı ta· PEMBE SOKAK "6 N'o. 
ziyet ederek elemlerimize ortak ol. TepebqJ Dram Kısmında 
muş bilcümle akraba ve dostlarımıza Bu aapm •ıuıt ıo.n ela • 
ayn ayn teşekküre teessürümüz ma- O KADIN 

ni bulunduğundan en samintl teşek· K~ı """"' l•ttlrllt reM ..... 
kürlerimizin ibliğına sayın gazete· Su akşam uat 20.30 da 
nizin tavassutunu rica ederım. • O~LUMUZ • 

Calma ailesi namına zevcesi Halle Opereti 
Su ak'8ffi uat 9 da 

Viktorya Calma ve çocuktan KED•v• PEVNIA 

zinCY.ia iken o da bizden az ilerdeki masada lal1flD 
bir kaaınla oturuvordu. 

- Ben de geÇen gün gördüm. PeJt hoşuma gitti. 
Kibar bir başı var. 

- Biraz mağrur... Etrafile pek alAkadar olmu
JOr. herkese görmıyen gozlerle bakıyor. 

-· Can yengeciğim, ~yle bir gezdil[, öyle bir 
gezdik kı ... Nt: yazık, siz beraber de~ldin!z. Başo 
dela dunyad& siz! yalnız bırakmam, mutlaka bernber 
gotiırurum. Biz, periler diyarında yaşarken, sızin ıek 
bapnıza kalıp, uyuklamanıza kabil degil gonlum ra. 
zı olamaz. Uyuyacaksanız, siz de muhterem zevcini& 
eibi, açık havada uyursunuz. Yazan : MUAZZEZ TAHSiN BERKAND No. 14 

- Mağrurdan ziyade kendı tçınde yapyan bir 
adam hali var onda .. Hatta yanındakı kadınla bile 
pek ı.ac~gul olmadığı nazarı dikkatımı celbetti. 

Arkadaşlarımın sôzıerını dınlemıyormtıfUm gi
bi yapı&rak aralık göz kapaklarım arasındL, \)DUD 

mavı sandalıle rıhuma ywıaşma.sıru seyredıyordum. 
hakı1<oten etrafile, etrafındakilerle pek alakadar gö-
riınrnüyordu. Acele adımlarla yuruyerak gazınoya 
g1rd!. Denize yakuı masalardan biruıe oturdu. 
laınızdı. 

Dayımla Mehmet bey, benim bu sözl~rlme kah
kaha ıle giıluyorlardı; fakat bütün !ıeceyi kendımize 
haram etmek istemezsek, yengemin gönlüniı almak 
icap cttiğıne kani olduğumdan, ben onlara aldırma. 
dan yengemle meşgul oluyordum. 

-- Uçümüı de ormandaki kurtlar gibi açız. Bf. 
zim hnlirn:ze acıyın da, biraz yiyecek bır şeyler ve
ruı yengecigim 

Misafirin yanında sesinı çıkaramadı. hemen 
10fraya oturduk. Açık havada geçen bir kaç saaten 
m 1, )Oksa içimden coşan acayip bir taşkınlıktan mı, 
nedır bilmiyorum, o gece fevkalade neşeli id.im Ye
meğin devam ettiği müddetçe durmadan konuştum. 
Karşımdaki iıç yaşlı adamın hoşuna gidecek bm bir 
teY bulup anlattım. Benim neşem onlara da sırayet 
etmiştı. Kahkahalar biribirini takip ediyor, bir kıi· 
çuk soz buyuk bir vaka gıbi gozwnüzde bü7117erek 
bizi memnun ediyordu. 

Gece yansına kadar sofra bqmda bldık. Meh
met Bey giderken ellini tuttu ve çok pmıml bir,_. 
ı. bana fU sözleri söyledi: 

- Var ol Ayre. ömrün bep b6yle ~ w Mf9 
lçtndeı geçsin! Bugün bana geçen senelerimi, arkada 
kalan uzun yıllanmı unutturdun. 

O gece acayip bir rüya gördüm. Bapmm ttsttln
de ~lak bir gök vardı, bin bir yıldız renk renk kal'
cleJ&ıarla biribirine bailanmlfb ft ben kordeWara 
wlarak 'bir 1'ldııden i*ViM uçıqor. Parlak aöAüa 

altındaki bu renkll teritlere sarılarak dana ediyor
dum. 

* + Ayşe, anlattığı rüyayı yeniden yaşıyormuş gtbl 
susarak uzaklara daldı. Korkunç denecek kadar derin 
bir sessizlik ortalığı kaplamıştı. Yalnız duvardaki 
aaıttin ince tiktalu saniyeleri sayıyor, arada bır ne
reden geldiği belirsiz bir gıcırtı, bir tahta çıtırdısı 
bu öli: sükütu daha bariz bir şekilde meydana çıka· 
rıyc.rdu Belkıs ta ıusmuştu. Arkadaşının anıattıkla
rmı sadece bir hikaye gibi dinlemediği ve bu sözle· 
rin altında gizli olan büyük hakikati belki Je Ayşe
den çok iyi gömüye muvaffak olduğu için ba §e1 
~rmJya cesaret edemem.i§ti. 

Dakikalar .. Dakikalar geçti .. Belk11 uykusuzluk• 
tan yanan gözlerini arkadqına dikmiı, bekliyordu. 
Ayte birdenbire dolnıldu, masanın ı.izenndeid pake
tinderı bir sipra alıp 7aJdı ve arada bu derin aWad 
olmauut gibi yeniden anlatmıya başladı: 

- iki gün IOnra bir Mbah arkadqlanmla Sua
.n,.,e sltmlftik. Niyetimls akpma kadar plljda 
ellenmek ve ban70 :yapmaktı. Cumartesi, pazar gün
leri çok kalabalık oldulu lçin buraya gelıMmell 
terdh ediyorduk. fakat tenha bir günde latediğimia 
slbi etlenmembe bir mini JO)ttu. On Od arbdaflJk. 
bepimh biriblrtmlııclen daha Mf8li, daha yaramaz. 
... pJpı ~ ....ı Wr nJdt ~ 

mlz1 sana anlatmıya lüzum yot; \ 
Tenha plaJ hemen hemen bizim gfbf bll' feydL 

Yalnız §urada burada bir kaç aile, gazınoda bir iki 
çift ktndi kendilerine oturmuşlardı. 

Bütün gün suların içınde, kumlann arasında 
çırpınıp oynadık.tan sonra, akşama Joğrn dinlen.nek 
için arka üstü yatıp gözlerimi kapamıştım. Uzun eğ
lence saatlerinin sonunda hazan insana gelen bir hü· 
zün. bir sıkıntı bırdenbire beni sarmıstı. O ka
dar manasız şeylere güldükten sonra bu neşenın boş· 
luğunu ve acayipliğ.ni duyuyor ve derin bir melim
kolinırı içimi kapladığını hissediyordum. Sen benım 
böyle zamanlarımı herkesten iyi bilir ve anlarsm ... 
Ağzımı açmıya üşeniyor, yanımdakilerin sozlerini 
bile ciınlemek istemiyordum. 

BiJ ara Zeynebin yavaşça Nlhalin tula&ma fU 
IÖlllUi fısıldadığını duydum: 

- işte bak, yine o kotra! 
Bu tek cümle beni canlandırfnıya klft plmlftL 

G6zlerimi açtım, biru ilerde onun beyu kuıwııı 
tamdllll. 

Arkadaflanm konupmkta devam edlrorlardı: 
- Ne güzel gemlt 
- Sahibi de kotruı kadar leVlmtL 
-Onu tanıyor musun? Kimmit? 
- Kim oldulunu bilmiyonım. Yalnız bir Dd de-

fa pdi1m. Geçea puar da 'DM!ftle ....... , .... 

Bırdenbire içimi büyük bir helecan kaplamıştı. 
Düııvııının butun erkeıuerının karşı:;ıaa plaJ kıya.fe
tlie .W!.kmakta bır mahzur gormedığım. etrafımdaki 
yabancıların gözlerı karşısında buıunma:<taa hu;blr 
çekıngt>nlik duymadığım halde onun benı böyle yan 
çıplak gorebılecegını duşunmek ıçıme bu garıp he
yecanı \'ermıştı Her san ye onun ~a11ını çevırerek 
benı !rJayomla kumlara uzanmış gorebıleceğıru bü· 
yük bn tehlike gibi tasavvur ediyordum. Hayır, 
böyle bır tehlikeyı sezdığım halde likayı kalmama 
imkan yoktu Hemen kararllllJ verdım ve arkadapa· 
nmı kışkırtarak tekrar denize daldık. Artık mı.iste
riht1m; vücudüm suyun içınde oldukça onun gözle
rile karplaşmakta bir mahzur olamazdı. Bir taraftan 
Jiizuvor. bir taraftan onun harekltını takip ediyor
dum. Bir ara dalgın bakışlarının bizim üzerımiıde 
dolaştığını görerek elimi talladım. Beni tanıyınca 
yerınden kalkarak parmaklığa yakla,tL Yüzü. ıc>s
lerı ~lüyordu Vücudümün su ile örtülü olma.suıdaa 
ıelen bir emniyetle ona bakarak 10rdum: 
~ Gelma mjılnld -" • , 

O>namaftlf 
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Milletleraruı po:rıa ıttıhıdına dahil 
olmıyan memleketleı ıcın ıbone 

t>edelı müdJet ıurası1te 10. 11. t. 
S.& liradır Abone bedeli oesındıı 
Adres değlşıırmelı H lturu~tur 

Cevap tçtn mektuplara 10 ıturuşluk 

pul ılAvesı t~zımdır 

GONON -MESELELERi . . .. 

Tifüs Tehlikesine 

r<arşı Allnan Tedbirler 

D OnkD ıazetelerde, memnuniyet
le okuduğumuz havadisler a

rasında, ıu aaurJar da vardı: 
.. _ Belediye, tilüsün sirayetine 

mlnl olmak için, bilhassa kirli ça. 
maşu ve eşyaların tepbirine büyük 
bir eheınnıiyet vermektedir. Geçen 
Kinunuevvelde İstanbulda 30 bin 
parça eşya, etüvden geçirilmiştir. Bu 
ay alınan çok sıkı tedbirlerle bu mik. 
tana artacaiJ muhakkak &örülüyor. 
B:t aranuya memur olan hekimden 
başka. diğer belediye hekimleri de 
kendi mıntakalannda tifüs, ve dlier 
aari hastalıklan aramak için emir al. 
maşlar ,ve dündenberi faaliyete geç
mişlerdir. Balat, ve Kasımpaşada, 
laalk için açılması kararlaşt.ıralan ha. 
mamlar 15 Şubattan itibaren faali. 
7ete geçeceklerdir. Sabun, havlu ve
aire tamamlyle bedava ver"lecek, 
we bu hamamlarda yıkanacak fakir 
halktan yalnız on kuruJ alınacaktır. 
Hamama gideceklerin elbise ve ça. 
mat1rlan behemehal etUvden ıeçiri. 
.lecektlr. 

Çok fakir olanlar, kaymakam1ann 
müsaades'yle, büsbütün bedava >"· 
kanacaklardır. Bu hamamlar, her· 
ctın açık bulundurulacaktır!,, 

Bütün bu tedbirlere ilaveten, be
lediyenin, iki halk hamamı daha aça. 
Hğını da. 7iae dilnJdl ıuetelerden 
lireadik. 

Pislikten dofan b'tler nıntaslyle 
qdanan tifüs, çok tilkilr, endişe ve
rebilecek derecede yayılmıı değildi. . . . . .. - --· • .. : ...... 
birleri tam zamanında almış sayılır. 
lar ki, bizce, en büyük i&abet, bu tanı 
zamanında davranııla ıösterilmiştir. 
Bu isabet aayesinded"r ki, menhus 
tifüs bitleri, sizli ve sinsi düşman or. 
dulan gibi üreyemiyecckler, ve bize. 
korktuğumuz urarlan veremeden 
tenıizleneceklerdir. Buna inanmanan 
huzuru içinde, belediyeyi, ve uhhiye 
müdüriyet"ni takdir etmemek eli. 
mizden ıelmiyor. 
Bandırmada Kömür ve 
--·-- J 

Odun Sıkıntısı -----
Aşağıdaki mektuba da, Bandırma. 

dan, bir vatandaı yazıyor: 
.. _ Bandırma ve bölgesi, mahru

kat ihtiyaçlarına Somadan temin et. 
nıelı. mecburiyefndedir. Bu iş te, E. 
tibank tarafından orıanlze edilmek. 
tedir. Halbuki, ıa anda, Bandırma. 
da, ne odun, ne de könıilr vardır. 
\Til.ai, mahrukat işlerinin bir elden 
idaresi, çok isabetlidir. Fakat bu i 1 
hakkıyle benimsemek, ve sevk"yah 
intizama sokarak. kömür ihtiyacını 
llyıkiyle kartılamak '8rtlır. Kışın 
tam ortasında, bütün bir memlf'ket 
halkının hatta resmJ dairelerin kO.. 
Dıürsüz kalmalan, bu itin organl
laıyonu hakkında iyi bi.r not vere. 
Wlmemlze manidir. 

.. Buraya, haftada, •eya on gflnde 
hlr, yalnız bir vaıon kömür ıelmek. 
tedlr. Bu bir vagon kömfirle, (14) bin 
llllfuslu b"r kasabaD&D ihtiyacı karşı. 
!anabilir mi? 

'1l'stelik, ortalıkta odan buhranı 
da vardır. Ve mevcut va~ od"""" 
fekisi 325 kuruştur. Nakliye ve kes. 
tlrnıe ücretiyle biri kte, yuı odunun 
tekisi halka, 375 kuruf8 mal olmak. 
tadır. Bu vaziyet karşısında, alika
darlann nazarı dikkatini çekmek is. 
temek, b"zim hakkımız değil midir?., 
Eğer bu mektup, bize imuınz ola. 

l'ak gönderilseydi, veya, ıahst men. 
faat duygulanna kapılabileceğine ih. 
tlnıal verebileceğim"z bir vatandaşın 
bnza:nnı tuısaydı, yazılanlara ina. 
nahilmekte ·hAvU te"""fit l!',.,.;~ .. k· 
tık.Fakat, mektubun altında Dandır. 
hlanın en münevver memurlarının 
lın.,alan vardır. Bunun 'çindir ki, ,u 
anda, Bandırmanın, kömfir ve odun 
•kıntısı içinde kıvrandıJına inan. 
hlak mecburiyetini duyuyoruL Şubat 
ll)'lnın başında, bu buhranın, bir ek. 
Dlek, veya su buhranı kadar hayati 
~emmiyeti ha 'z bulundutu da py. 
~kabiU inkirdır. Bunun içindir ki, 

1 
z de, mektup sahiplerinin temennL 

~rine lettüman olmayw, •e alakadar· 
ııı nn nazan dikkatini çekmeyi, bqşa. 
... wl bir .uıı. ~ 

BELGRA T KONSEYi AÇILIRKEN 
Hürriyet Kavcası 

_..--z..~o 

Balkanların Düğüm 
Ya.zan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Her Hltler Almanyanın selame-
ti ve hürriyeti iç n kavga e

diyor. Fransa, kendi hürriyet ve se
lametini kurtarmak için hudut bo
yundad:r. Sovyet Rusya kendi ha. 
.~·at ve hürr yetini, Finlanda kendi 
.elametini kurtarmak için çarınşı. 
yor. lngiltere kiiçiik m ille tl er in hiir. 
,·iyeti ve koodl selameti iç n harp e
diyor. 

• 

Yeri: Yugoslavya Hangi devlete sorsanız, biitün dö. 
vüşmelerin sebebi, hürri) eti kur. 
tarmak ideal" dir. 

B ir iki güne kadar Bel-, 
gratta toplanacak olan 

Balkan Antantı Konseyi mü
zakerelerinden mühim neti· 
celer doğabileceği her tarafta 
söyleniyor. Birbirine zıt bir
çok menfaatler ve emeller or
tasında sıkışmış kalmış bir 
vaziyette görünen Yugoslav
ya bu müşkül durum içinde 
nasıl bir hattı hareket seçe· 
cek. Bir haritaya bakacak o· 
lursak Yugoslavyayı saran 
güçlükleri çabuk sezebiliriz: 

Garp komşusu İtalya, Adriyatik 
denizini aşarak cenup hudutlıı:-ı u· 
zerinde Arnavutlukta yerlc~mış 
bulunuyor. Şarkta komşusu Bulga
ristan acaba Makedonya, Strumıça, 
Çaribrod üzerindeki em.?llerinden 
vazgeçmiş midir? Yugoslavya 
1937 de bu iki komşusu ' ile birer 
dostluk paktı imzaladığı günden
beri bu hükiımetlerle mLinasebcti 
pek iyi devam etmektedır.Bununla 
beraber bir ihtilaf çıkacak olursa 
vaziyet kim bilir ne şekil altr? Şi· 
malde Yugoslavya şımdi Alman· 
ya He hemhudut buhınuyor. Mem
leketin bu kısmı, Slovenya, sene· 
lerce Avusturyaya bağlı kaldığı za. 
mandan aldığı Germen tesirlerin· 
den tamamile sıyrılmış değildir. 
Bundan haşka Yugoslavya ile Al· 
manya arasındaki iktısadi münase· 
betler de çok kuvvetlidir. Yugos
lavya ihracatının yüzde 43 ini Al
manya a yapıyor ve lthalatmın 
milyonu bulan nüfusu içinde 500 
bin kadar sayılan Almıanlar, m k· 
tar itibarile büyük bir yekıin teş· 
kil etmekle beraber, diğ~r azlık ıar 
arasında bunların da bir tesiri ve 
yeri olduğuna şüphe edilemc:z. Ya 
fimali şark '.de Macarista.1 hudut
ları üzerindeki 468 bin kad:;\r Ma· 
carın teşkil ettiği rahlltsızlık, .ız 
sıkıntı mı? Yeni krallığın Belgrad 
ve Zağrebden sonra en kalabalık 
şehri olan Subotica yarı Mscar, 
yarı Alman bir şehir ha!.iru hwi 
muhafaza etmektedir. 

B ugü~k? Y~go~tavyıt h~kıl-
metının sıyası temellen Bi

rinci Cihan Harbı ıç.nde 1917 tem
muzunda Korf u adasında atılmıştı. 
Bosnasaray· faciası üzerine bir te
dip hareketi şeklinde baihyan A
vusturya istilasına karşı küçük 
Sırp ordusu, tiddetle dövüşmesine 
rağmen uzun müddet dayanama
mıştı. Sırplar Arnav:.ıtluğun karlı 
dağları ıçerisinden Adrıyatik kıyı· 
larına kadar çekilmışlar ve ora
dan müttefıklerin yardımı ile Kor· 
fuya nakledilmişlerdi. M~mlekt't, 
baştanbaşa Avusturyalılar ve Al
manlar tarafından ışgal edilmişti. 
Sırp kralı ve hükümeti de Korfu'
ya iltica etm=şlerdi. Orad:ı bır yan· 
dan ordunun tensıkıne uğraşı
lırken bir yandan da ıstikbıdde ce
nup Slavlarının alacııklan vaziyet 
düşünülüyordu. Londra, Yugoslav 
Komitesin"n gönderdiği murahhas
lar 1917 temmuzundil Sırp mü
messilleri ile birlikte toplanmışlar 
ve aralarında bir pakt imzalamış
lardı. Bu anlaşmıya göre, "Sırp, 
Hırvat, Sloven,, kr3llıgı tekil edile
cekti. Bu krallık, meşruti olacak, 
yeni hükümette üç euslı din - or· 
todoks, katol'k. ve Müslüman • 
ayni hakka malik olacaktJ. Hırvat 
ve Slovenlerin kullandıkları latin 
ve Sırpların kullandık!arı Slav al
fabelerini ikisi de kabul edıyordu. 
Yeni hükümet cenup Slavlarının 
toplu olarak yaşadıkları bütün a
raziyi ihtiva edecekti:, denildiğ?ne 
göre. Sırp ve Karadağ kralh!<ları· 
nm da bu yeni hükUmetln hudut
lan aruına ıirmeleri lizım ıeJe
cektt 

Fakat 1919 da Neuflly, St. 
Germain ve Trianon muahl!delerile 
yaratılan yeni "Sırp, Hırv'lt ve Slo
ven krallığı., eski küçük Sırbista
nın birden büyüyerek evvelce A· 
vusturya ve Macaristan lmparator
luklarma ait olaD ve cenup sıa..,. 

YAZAN: 

_F_a._i_k_S_a_b_ri_D_U_R_A_N_\ 

nir Y uooslav köulü~ü tipl 
rnn 11e mes&un ouımian 1>rrcaKım saaı nayatınaa yapttm!l5t ıaz1m ge-
araziyi ilhak etmiş gibi b"r şekil len tedbirlerin vaktile alınamam~sı, 
almıştı. Teşekkülüntin il!c günle- yeni hükümetin ria:ıili ışlerinde 
rinde Fiume yüzü:tden ltalya ile merkeziyet veya ademi merkez yet 
zuhur eden anlaşam1mıızlıklar, ye· şekillerinden hangısinin daha doğ-
ni vaziyete göre memlı~ketin iktı- ru olacağı hakkımla acil bir ka-

·.. .L O K M A M '· H E 11 M 1 N w O G U T L ER f '!. 
~ ~ " • • .t.. .. • • .. •• .,-.·. 
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B Vitamin!eri Eksilt Olursa 
d vitamininin bir kaç çeşidi ba· 

lunduğu hatırınızda olsa gerektiı:. 
Bunlardan her birinin eksikliğin. 
den ileri ıelen alametlerin bilin
mesi faydalı olursa da şimdiki 
halde en iyi öğrenilebilen yaln~ 
8 1 vitamininin eks kliğlnden çıkan 
alametlerdir. Bu tetkikler hekim. 
likte henüz pek yeni şeyler oldu
ğundan öteki çeşitlerinin eksik ol
duklan vakit meydana çıkan ali· 
metler de yakında öğrenilecektir. 

B 1 vitamini büsbütün ekıdk o. 
lursa beri • beri denlen ağır bir 
hastalık meydana çıkar. Berf'ket 
versin ki bu hastalık bizim lklL 
mimizde hiç görülmez. Ancak o 
hastalığın vatanı demek olan Hin• 
dl5tan dilinde beri • beri zayıfiık, 
yorgunluk demek olduğundan o 
hastalığın sebebi B vitamini ek· 
sikliği olduğu anlaşıldığından be. 
ri, başka memleketlf'rde de tHk sık 
duyulan ve hep mide bozuklutu
na, yahut sinirlerin bozukluğuna 
atfedilen devamlı yorgunluk his
leri de şimdi o vitaminin ek!!lkli· 
tine bağlanmakta ve ş'kivetçilere 
fazlac:a B 1 vitamini verillnce p. 
kiyetler azalmaktadır. 

Bunun gibi. sinirlllerden ço• lfl
tilen ve bir çoklarında da m ·dl' ho. 
zukluğundan ileri geldi farzolunan 
yürek çarpıntısının da B 1 vlta• 
minlnden fazlaca alınınca düzel. 
diği rörülmektedir Nereden reldi. 
ı· zaten pek te iyi bilinmiyen müa. 
mln romatizma atrılan ile .rene 
slnirlilerin çokca şikB:v~t ettikleri 
müzmin ve lnatcı ha""alc hasfalıitl 
da hazılannda B 1 v:taminl eksik. 
lijinden relir. 

Gebe bavanlann baınlannda 
meydana çıkan inat(' kay alim• 
tinin de kimisinde B 1 vitamini 
fazla alınınca ıeçfilne l'Rh hun. 
da da o vitamin ekıdkliibıln tesiri 
olduiu anla!nlmaktadır. 

Hep, ıinh-11 denilen k'mMlm• 
,lkAvet ettlklerl lnatft ı.-ah111Shk. 
hazimsizlik. hılhassa devamlı lnb. 
hu .... ~klan.da pae •• Tlta. 

minin eksikliğinden ileri rel'r. 
Bacaklarda karmcalanma. uya. 

fUkluk yahut ağrı ile kulunç gir. 
mesi rene bu vitamin eksaklıiının 
aJam~tlerlndendir. 

Yakın zamana gellnciye kadar 
ıadece sinirllliğe atfedilen bu ali· 
metler"n B J vitamini eksikliğin. 
den ileri gelmesinde şaşılacak bir 
teY de yoktur. Çünkü bu vitamin 
bilhassa sempatik sinirlerinin mu. 
vazenesin: ve rahatını temin eden 
unsurlardan biridir. Yediğimiz gı. 
daların terkibinde hergiln bize lü. 
zumla 400 ölçü nisbetinde bulun. 
madrfı, yahut bulunsa da herhan
ı: bir sebepten dolayı az relditi 
halde sinirlerin rahatı Vl' muva. 
zenesi bozulauğı tabiidir. Bu vita. 
min;n az ıelme5İnf' de bir çok se. 
bepler vardır: Meseli esmer •k. 
meğin yüz ıramında B 1 v'tami. 
ninden 100 ölçiiye kadar hulundu
iu halde beyaz undan yapıJan fran. 
calanın vilz t"ramında arnk 16 öf. 
çil hul~nahilmiştlr. l\fjdelerinin 
nazik olduğunu bilen siniri lerin 
de ekm<>k yerine f•ancala tercih 
ettiklerini herlies billr. 

Demek oluyor ki. s'nlr1erl ,. •• 
yıl oldutunu bilerek iştahsızlık. 
tan. hazimslzlikten, devamlı inkı. 
bazdan ve devamlı yorgunluk hls
ıinden şikiyet edenlerin, hele ba. 
caklannda kar1nt'alanm11 hi..-" dn. 
yanların B 1 vitamini eksikliğini 
habra getirmeleri iyi olur. Zııten 
bu alimf'tler'n vitamin eksikllğjn. 
den gelip re1meditinl anlamak ta 
kolay hir istir. Tabii. hekim olmı. 
yan °yerlerde biraz hira mavaıııı al. 
mak çok clf'fa ~efşir. B 1 vitamini· 
al en bereketli olarak veren bu 
•adde oldufundan (:vftzde IZOO -
1400 ölçO J iyi hlr miyar olur. Fa. 
kat bin da mayuiyle yapılır. dL 
7e ona içmek nafiledir. Rinnın 
T8z ırramıncla a•ak 3 ölçl B 1 YL 
tamhıl balunabilmlştfr. 
Bin ma:va11 holunamavmea. ye. 
fart ~k(ll yenilirse Yitam.ia Ü. 
ılllrlllJal te•a••u~ 

raT alınamaması gibi ~beplerlc 
cenup Slavları arasında daha ılk 
gunden kuvvetli b1r ayrıima ha 
reketi başgostermışti. 

Yugoslav halkını teşkil eden ne; 
esaslı grup ırk ıtibarile hep ~la" 
olmakla beraber aralarında mühım 
adet. yaşayış. din ·ıe cültür faı ki 
vardı. Nüfusun yüzde 45 ını teşkil 
eden Sırplar ortodoks ıdi. Boc;na ve 
H ersekteki Müslümanlar yüzde 11 ı 

buluyordu. Yüzde 37 yı teşkil e· 
den Hırvatlar katolikh Yenı hü
kumetin hudutları Makedonyadan 
ve eskı Sırbistand:an başlıy,\rak şi
malde Banat'a, Slov-ınyaya. Hırva· 

tıstana yayılmış. Slovanyadan bıt~ 
ka Karniola 'nın b~r kısmı. Dalmac;· 
ya. Styrıa. Bosna • llc?rsek. Kara· 
dağı içerisine almı~tı Bunlar arc.
larında çabucak bağlılık teşk"li çe>k 
güç olan ve biribirine hi<: benze
miyen tab'i bölgelerdi. Asırhırcs 
idari diızenleri birıbi rine zıt muh· 
telif hıikümetlere merbut kalmır.
lardı. Bunları biribirine muahede
lerle bağlayıvermek hiçbir iktısat 
prensipine uymuyordu. 

Slovenler o kadar de~l ama Hır
va tlarla Sırplar bir lürlü geçınP.

mıyorlardı . Sırplar. bu krallığı bız 
kılıcımızın kuvveti ile kurduk. el
bette bızim dediğ;miz olacak. di· 
yorlardı. Filhakika Birjncı Cihan 
Harbinde en çok ıstırap çeken mil
let onlar olmuşlardı. Rüy~ik bır 

mukavemet göstermişler. b·r çok 
mahrumıyetlere kstldnmışlardL 
Hırvatlar bunu böyle görmüyor. 
ve "Biz zaten istik!aJımizi kazan. 
mış ve muhtar bir hükfım\?t esasla· 
rını hazırlamıştlk., d~yorlardı. 

Zavallı hürriyet... Bu zfimriidil. 
anka kuşunu kurtarmak için tarihin 
başladığı a-ünden bugüne kadar in .. 
san nesilleri ne kadar kan doktü. 
ler. Harplerin en çok kuvvet buldu
ğu derebeylik deuinde. toprak sa. 
h"pleri kendi hürriyeti için. toprak& 
bağla köylüler esaret zincirinden 
kurtulup hürri~·ete ka\•uşnıak için 
rlövüştülcr. Mutlakıyet idares ni, 
clerebeylik saltanatını yıkmak iç"n 
burjuvazi asırlarca miicadcle etti. ta. 
rihin kaydettiği büyük ihtilaller , e. 
sir S1nıfın hürriyet ni kurtarmak için 
sokaklara dökülüşünii. biiyiik hiirri. 
vetçilerin kiyotin altında ha~larının 

\copanhşını ka~·dedcr. Almanyada 
otuz sene. diğer memleketlerde yüz. 
ilen fazla seneler süren kö~ lii isyan• 
lan, 19 uncu. 20 inci asırda silah· 
lı miicadelelere miincer olan grev. 
ler, harpler, hep lnsanların hürri. 
veti namına yapılan dövüslerdir. 

insan. daha doğduğu gün boynu. 
na geçirilen çemberden. cemivete 
C?irdiğ" gün boynuna geçirilen çeşit 
çeşit boyunduruklardan nefes alma. 
iı ki. kendi hürriyeti için dövü ehil.. 
-ıin ... Baştakiler'n, hep onun namına 
clöktüğii bu kan, kendi kana oJduj:u 
halde onu hürriyet denen sandetin 
<!Şiğine bile getirm,..di. Müstemleke. 
le yaşrvan esir mlllet te. hiirr"yet 
için çırpını~·or. Büyük inhisarcı dev. 
'etlerin. niifuz mıntakası avrılan 
•opraklardaki insanlar da hiirrivet 
lıumma1arı içinde yanıvorlar. dıtha 

femnkras"nln girmediği üJkel,..r de 
1'rallann, şahlann, sultanların köle. 
<ıl olan milletlerin de hiirrivet ve 
\urtnlu' kavıralan bunun içindir. 
Her kıtada. her ülkede. ha ka isim. 
ve başka şekilde a~ırlardanh!!rİ pat.. 

F 'lh k'k B' • • C"h '';r an b i\Hin lnvanlıuı.n l:ı.edcli, h ürri. ı a ı a ır•ncı ı an lfar-
vete u1a-;maktır. 

binin son ay ları ıçınde A· Kimin hiirriyeti. Jctmt,.rfn tıii"I. 
vusturya • Macaristan ımpa ator· veti İt"İn rar"'c"'"rJar? HiirriyPt ·cin 
luğu yaklüşan tehlikcyı hıssedt>rek çırpınan bu kiitleler. hnnı:?° harhin 
vaziyeti kurtarmıya çalışm~ ve bır """""" hfirrlvete uln,.tılar? Harbin 
cenup Slavları hükiımcti kurmak mahlası olarak kuv•uıhınA tn lcıl ll n cıu 
istemişti. imparatorluğu Vils•Jn '1firrivet "'•'•hnı silip. ıröhek adı,·la 
prensiplerine uygun bir hale sok· "nu anar. diinvanın veni hactan tak. 
mak istiyen yenı imparator Char- •'mf "•rıııek. h11rp •onundıt h,.,.,.ı in. 
les 1918, 20 Birinciteşrıninde neş· ld!'arlanna uiramak•11n kurtuhıruz. 
rettıği bir beyanname ile Ft-dera· llfirrivf'f kav~acı. hn•hin sonun-'" e. 
tif bir Avusturya · P.bcaristr.na l '"al't'fe dii•-n mill ... tl,.rİn . e•ir kHtlele.. 
bağlı ve Hırvat .stan, Slovenya. IJıJ ı PJn harhidir. hf;•rlyet kavgasını o 
maçy& ve Bosna • Hersekten mü- ~ttmıtn sevr.-.let"P.i)z. 
rekkep bir cenup Slav ve 5 milyon 
nüfuslu bir hükümet kurmuştu. 

Fakat birkaç hafta ııonra ımwla
nan mütareke yüzünden bu hü
kumet doğmadan olmiiştü. 

Yeni "Sırp. Hırvat ve Sloven., hü
kumetının ilk gunlerindP.!ti dahili 
geçimsızlikJerde Slovenler, Hırvat
lar kadar haşin olmamtşlard~. Bu
nun sebebini tarihte aramal&. S!o· 
venler asırlarca Avuı;t·ıryeya bıığlı 
idiler. bu rejım daha mülayımdı ve 
Slovt>nler bu nisbi :ıLikıin ıçinde iç· 
timai ve iktısadi ılerJemelere, ha· 
yat şartlarını ıslaha çalışmışlardı. 
Hırvatlar ıse Macar hükumetinın 
daha sıkı çerçevesi içirıde buthn ü· 
mitlerini hükumete karşı gost~r'" .. 
ceklerı muhalefette bu!uyorlardı 

Hırvatlar bu muhalefete o kadıır a· 
lışmışlardı ki. yeni krallık ıçinde 
vazıyetin değişmiş olduğunun !ar
kına bile varamadılar. Böylece Ni
kola Pashitch' in idaresındeki Sırp 
radikalleri ıle Stepan ibcHtch'ın li 
derliği altındakı Hırvat Köylü Par· 
tisi arasındakı geç msizlikl,.r nı

hayet. 19ı8 29 haziranında parla
mentoda silah çekilmesine ve me· 
busların yaralanıp ölm·.?si gib1 c;ir
kin hadiselere kadar ilerlenuşti. 

Cenup Slavfan nrastnda sa· 
mimi bır birlik tesisi mua· 

hedelerın değil. ciddi ve programlı 
bu mesaın·n neticesı olarak teının 
edilebilirdi. Bu çetin ışi müteveffa 
Kral Aleksandr l on sene yoruJ· 
mak bilmez gayreti ıle elde etmiye 
muvaffak olmuştu. Kral 928 de 
partilerin didınmelerine nihayet 
vererek fevkalade bir rejim kuru
yor 1929 da knllıjuı unvanını 
..Yugoslavya krallı~ na çevire
rek cenup Slavlan arasmda bir ay
nlık gaynlık ~zetilmiyece~inl 

gösteriyordu. 1931 de netredilen 
yeni bir yasa ku~tU bir merk• 
ziyet esasına dayanıyordu . Bu ted
birlarJa meııdeketı. tedricen d· 

Kafkasyada Yeni 

Keşfedilen Bir Yer 
Moskova. 31 ıA.A. I - Kafkasya· 

da he~üz keşfedilmemış olan dağlık 
Ancazıa mıntakasında dolaşmakta o
lan ilmi bir heyet, mmtaka ahalisi 
arasında ı 30 ili 136 ya~uıda Ja &ı.1 
bulmuştur. 

Belçika, Ordusuna Günde 
17 l\lilyon Sarf ediyor 

Brü!csel, 31 ıA.A.ı - Mat ye Na• 
zırı. Belçika halkına hıtabcn ra dvo
da bir nutuk söylıyer~k ş mdıkı ~Ü· 
kümetın harp faciasına ınani olm ya 
çalışmaktan ibaret Jlan sıyıısetinın 
zaruri olduğu noktasında ısrar etmış
tir. 

Nazır. seferberH~in ve istiklalin 
kalkanı olan ordunun takvıyesı ışi· 
nin giınde 17 mılyona mal olmakta 
olduğunu ve boyle bır ~ayretın mu· 
vaffakıyetle tetevvüç edeb ılmesi ıc;ın 
dahili bir ıstikraz akdi lazım oldu~u
nn soy lemiştır. 

Amerika Silfilılanıyor 
Vaşington. 31 (A.A.) - f.rkAn1• 

harbıye reisı General Marchall, 940 
m•lyon dolarlık a"lkeri tahsisat ıste
mıştir Bunun 400 ;ılvonu hava er· 
dusu icin. 300 milyonu sahıl muha• 
faza teşkilatının arttırılması ı,.ın. 240 
milyonu da kara ordusıırıa asrı teç
hizat temin etmek tc;ndir 
== !3 

ldkn avdet etmit olmakla beraber 
Hırvatlar tatmin '!dılmış değiller
di. Bu cihetle geçen Ağustos ıçınde 
Avrupada ilk kanşıklıklar başgos• 
terdiği vakit Naip Prens Pol hü
ldkmetinin ilk I~ Hın•at liderleri 
ile anlaşmak olmıış ve böylece 
memleket tçınde bir '>uhran çık· 
IDU1 ihümallerinin ÖDÜ alınmıştı. 



Balkanlar 
Harpten Nasıl 
Kurtulabilirler? 

Bir Denizaltı Batırıldı 
'l' AH 

i ........................................................ . 
: Hik:Ay~ j 

ı. z. 940 

!Başı. 1 incide) 
lngiltercnin ve müttefiklerinin 

sulh gayeleri de A vrupada bir" fe
d~rasyon vücude getirmektir, yani 
yıne hudutları kaldırmak. bir Avru
pa birleşik devletleri kurmaktır. 

Çemberlain Niıtkunda 
Askeri Istihsalata 
Dair izahat Verdi 

Saracoğlu 
K öseivan of 
Görüşecekler 

(Bası 1 incid,. > 
niyet müdürü tarafından karşılan
mıştır. Hariciye Vekili, vapurla Is. 
tanbula geçtikten sonra Parkotele 
inmiş ve akşama kadar orada istira. 
hat etmiştir. 

f. SEViYORDUM! f 

1 •••• ·-···- ··- İtalyancadan .......... ~~ : -~~-·-·-....: 

~~ olmadığı takdirde buglinkü · 
!:ıgilız - Fransız anlaşmasına benzer 
bırleşmeler vücude getirmektir. İn
giliz Başvekili her nutkuıula, İngiliz
~:ans~z a~laşmasını yarınki Avrupa 
ıçın bır bırleşme örneği olarak gös
termektedir. 

(Başı l fncfde) l Alman resmi tebliğinde bu bahis 
kalı _Y~ptığı siparişler 200,000,0i)O hak.kında şunlar söyleniyor: 
sterlını bulmustur .. • 

T .. ~ · Sonkanunda Şimal denizinde ve 
yar:~r;~e. h~~ğ~lann~ 

1
. karşı tay_ İngiliz sahilleri üzerinde Orkneys 

aı.} ecı ı ı on mıs ıne çıkarıl. adalanndan Times'in mansabına ka
mıştır. 

Ml dar Alfhan hava filoları keşi! uçuş. 

lllatbuat heyeti de gitti 
Hariciye Vekilimiz1e birlikte, bir 

matbuat heyeti de dün akşam Belgra. 
da hareket etmiştir. Bu heyette, Ulus 
basmuharriri Falih Rıfkı Atay, ga
zetemiz başmuharr!ri M. Zekeriya 
Sertel, Cumhuriyet Baş muharrirle
rinden Nadir Nadi Yeni Sabah gaze
tesi basmuharriri Hiiseyin Cahit YaL 
çın, Akşam başmuharriri Necmettin 
Sadık, Anndo1u ajansı umum müdü
rü Muvaffak Menemencioğlu ve 
matbuat umum müdürlüğünden ~e
kip dahil bulunmaktadır. Bu heyet . 
Belgrad içtimalarını takip ettikten 
sonra, Fransız hükumetinin daveti i. 
le Maginot istihknmlarını ziyaret e
decektir. 

B iribirlerinin ellerini uzun 
uzun sıktılar. Kız kardeşle

rinden biri, ağladığım gösterme
mek için başka tarafa bakıyordu. 

- Seni görmeğe sık sık gelece
ğiz, AndrJ;?ina .,. diyorlardı. Araba
ya binip de araba gıcırdıyarak 

çakıllı yola düzüldüğü zaman, An
dreina kolunu yanından zorla ayı
rırcasına yorgun kaldırdı; uzak
laşan insanlarını selamladı. Yüzün
de ne bir acı ifade, ne hiç bir şey 

Omuzuna vurdum; sonra tak1. 
mımı toplamaya gittim. 

Siperde, kan kokan yağmurun 
sesinden başka ses yoktu. Saatlerle 
karanlıkta siperdon çıkma emrini 
bekleştik. Sonra hiıcuma kalktık. 
O gece bir cehennem gecesi oldu. 
Bir kel tepeyi bırkaç kere a 'dık 
birkaç kere bıraktık. Çok kırıl: 
mıştık. Celganıyi hatırladıgun za
man yaralı taş1yanlara ve arkadaş 
larına onu sordum. Görmemişlerdi. 
Neden sonra, ölüler arasında bul
duğum zaman hemen cebinden 
mektup paketini aldım. 

Şu halde harpten sonra bütün kü
çük devletler yine istiklallerine veda 
etmiye, ya Almanyanın veya 1ngil
terenin birer peyki olmıy:ı mecbur 
"Vaziyettedirler. 

ster Charnberl:in en n;hayet, ları yapmak üzere faaliyete e mi _ 
harpten. sonra teessus ·etmesi bekle- lerdir. Yeniden sililhlı yedigtı~ar!t 
~en vazıyetten b.ahsetmiş, ve "Harp- vapuru batırılmıştır. Diğer bir va
. n. sonra birleşik A\TUpa devletle. pur, ağır bir kaç vapur da hafif su 
rının teş~k~ülü?ü ~kliyoruz. O za. rette hasara uğratılmıştır. Bunda~ 
man ~ıllıyetçı iktısadiyatçılıktan sonra iki İngiliz karakol gemisi batı
vazg~çılece~ ve beynelmilel ticaret rılmışur. 

O halde küçük milletler, kendileri 
için ergeç mukadder olan akıbeti şim
diden görüp kendi anlarında büyük 
gruplar haJinde birleşebilirlerse 
harp içinde de, harp son•ıncla da he~ 
hürriyetlerini, hem de istiklallerini 

.koruyabilirler. 

Şimalde Oslo grupu, cenupta Bal
kan grupu, ideal birer büyük federe 
devlet vücude getirebilirler. 

Bu federasyon bugünkü İngiliz -
Fran7ı~ birlı~ini örnek alarak ta ya
pılabılir. İngıltere ile Fransa ·biri
birlerinin Teşkilatı EsasıveJerine 
dokunmaksızın mukadderatı.;rını bir 
leştirmişlerdir. Birinde cümhuriyet 
vardır, diğerlerinde krallık.Mahkeme 
leri ayrıdır, kanunlan ayrı. Fakat si
yasi, askeri ve ekonomik cephelerde 
tam bir birlik kurmuşlardır. Diplo
matlan bir kumandaya, askerleri bir 
kumandaya, ekonomilt"?ri bir kuman
daya tabidir. 

A.y:1i anlaşmayı Balkanlar da ya
pabılırler. Balkan devletlerinden her 
b!r~ hudutlarını, Teşkilatı EsasiyeJe
rını, kanunlarını muhafaza edebilir
ler. Fakat siyasette, ekonomide ve 
askerlikte birleşebilirler. 

Zaten harbe girmek mecburiyetin
de kalmaksızın sulhe kavuşsalar da 
harbin sonunda galip grupa iltihak~ 
ve hatta boyun eğmiye mecbur ola
cağına göre, bugunden yarını göre
rek kendi aralarında birleşmek elbet
te daha isabetli ve daha faydalı o
Jur. 

Romanya Hariciye . Nazırı da Av
rupa gazetelerinden birine vaki 

olan beyanatında aşağı yukarı bu lü
zuma işaret etmiş, ve Balkan devlet
lerini böyle bir birliğe davet etmiş
tir. Fakat Balkan devletleri, hala şu 
veya bu devletin siyaset;ine kurban 
olmakta, bitaraf kalmak suretile, is
tiklalini koruyacağını zannetmc!de, 
ve yahut küçük bir' toprak parçası 
uğruna bütün Balkanların mukô.cide
ratını tehlikeye sokmaktan çekinme
mektedir. 

İlerisini görmiyen milletfor lçin va
,ziyet karanlıktır, 

Eğer Balkan devletleri, bu defa 
'Belgratta, dar göriışleri, küçiik men
faatleri, yanlış telakkileri bir tarafa 
bırakıp ta ilerisini görür ve herhangi 
bir dev)etin siyasi tesirinden azade 
kendi aralarında lngiHz - Fransız 
birleşmesine benzer bir üçlü birleş
me yapa.bilirlerse, Balkanlar harp 
tehlikesinden kurtu!cıbilir ve Avru
panın bu mıntakasında devamlı bir 
sulhün temellerini atmı~ olabilir. 

Aksi takdirde Balkanlar harbe gir
miye, ve Balkanlılar birnr birer bü
yük devletler tarafından yutulmıya 
mahkum kalacaklardır. 

Roosevelt'in 58 inci 
Yıldönümü , 

Nevyork, 31 (A.A.) - RMseve1tin 
doğumunun 58 inci yıldönJ.mü mü
nascbetile ~ocuk felcile mücadele teş 
kilfıtı menfaatine Amerikada 25 bin 
balo tertip edilmiştir. Bu balolardan 
altısı bir çok Holivut yıldızlarının iş
tirakile Vaşingtonda verilmiştir. B:ı
lolardan iki milyon dolar safi hasılat 
tern:n edilmiştir. • 

Radyo ile neşretti[.ıi bir mesajda 
Roosevelt, doğum günü münasebeti'e 
izhar edilen temenniler ve yapılan 
tezahürattan dolayı memlekete te-. 
şekkür etmiştir. 

Amerika Atlas Denizindeki 
Donanmasını Takviye Ediyor 

takvıye edılecek, yaşayış seviyesi H ·· · · 
yükseltilecek ve istihlak arttırılacak- .ava. dafıı hataryala.~nm şıddetlı 
tır." demiştir. !aalıye~ıne ve bir çok duşman tayya-
' Chamberlain, Hitlerin dünkü n ut- relerinın .harekete geçmiş ol~asına 
kuna yalnız bir noktada işaret etmi rağmen hır tek Alman tayyaresı kay-
v B 1. d ld ~ . . ş bolmustur.,, 

e er ın e yapı ıgı gıbı buradaki lk. 
içtimaın gizli tutulmadığını, bilakis ı vapur daha battı 
b~tü.n hıtlka ilan edildiğini bildir- Kopenhag, 31 (A.A.) - 8000 ton 
mışt~r. hacmindeki England ve Fredinsborg 

Yunan gazetelerine göre 
Atına, 31 (A.A.) - Belgraddaki 

Balkan toplantısından bahseden Ka" 
timerini gazetesi diyor ki: 

Mıster Chamberlain, Avam Ka- adındaki Danimarka bayrağını ha
maras~.ndaki. beyanatı sırasınd-ı bun_ mil iki vapurun İskoçya sahilleri ya_ 
dan boyle tıcaı:et gemisi insaatı ile kınında batmış oldukları haberi, bu. 
tamirat~nı.n amıralliğe ait o!duğunu rada büyük bir heyecan tevlit etmiş.. 
bildJrmıştır. tir. İki geminin 40 kişiden ibaret n-

"Balkan antantı konsevinin icti
maı dahi sulh zamanında bağlı dört 
devletin, harp zamanında da, bugün
kü badireye mütesanit bir surette 
karşı koymalarını mümkün kılacnk 

e lan mürettebatının cümlesine, bır 
. ~arp cephesinde Sar'm garbından kişi müstesna olmak üzere, kayıp na
ı~ı ak~n yapılmış ve püsklirtülmüş- zarile bakılmaktadır: Felak~tin se
tur. Bır Alman tayyaresi, keşif yap- bebi, bu gemilerin bir tahtelbahir 
mak için Fransa üzerinde ııcmustur. taratından torpillenmiş olması oldtt-

Kopenhag'dan bildirildiği~e· göre, ğu tahmin edilmektedir: Gemilerdc
bu sabah bir Alman tayyaresi, Da- ki bütün mürettebat, Danimarkalı 
nimnrka arazisi üzerinden uctuğun- idi. 
dan, Kopenhag açığındaki Matin.:- Lo d 3 
k 1 n ra , 1 (A.A.) - Graf • Von 

a esinden ateş açılmıştır. Tnyyare 
derhal gözden kaybolmuştur. Spee ile yapılan muharebeye iştirak 

Alman tayyarelerinin akını etmiş olan İngiliz Ajax kruvazörü, 
Almanlan dün, İngiltere sahilleri- bugün Plymouth'a gelmi' ve nüma

ne yaptıkları tayyare akını sırasın- yişle karşılanmıştır. 
da yedi silahlı ticaret gemisini b:ı- İngiliz Harbiye Nezaretı, ıngme
tırdıklannı bildiriyorlar . F3kat tn. redeki soğukların şiddetli su rette de. 
gllizler bu haberleri tekzip edivor ve vamı yüzünden ordu mensuplarına 
,r.alnız müdafaasız b irkaç balıkcı ge- verilen izinlerin bir kaç gün daha 
misinin bu tHrruza k urban ıjittiğini teh irine karar verilmiş olduğunu bil-
anlatıyorlar. dirmiştir. 

,---~------------, 

. 

T. 1$ BANKASI 
1940 Küçük Cari Hesaplar 

iKRAMiYE PLAN f . 
Ke,:deler. 1 Şnbat. 1 Mayı!I, 1 Ağuııtos, 1 İkinciteşrin 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ve kumbarasız hesaplannda en az elli lirası bulı.ınanlar 
.kuraya dahil ed ileceklerd ir. 

r--- 1940 iKRAMiYELERi • 
1 AdP• 2000 liralık = 2000. - Lira 
3 ,, ' 1000 ,, c:: 3000. - ,, 
6 ,, 500 ,, c:: 3000. - ,, 

12 ,, 250 ,, c= 3000. - ,, 

40 " 100 ,, o c= 4000. - ,, 
75 ,, 50 ,, 3750. - ,, 

210 ,, 25 ,, 5250.- ,, 

fikir beraberliği gösterdiğini ishat 
etmektedir. Bu badirenin, hiç olma7.
sa şimdilik, Halkan hudutlarını teh. 
dit etmemesi keyfiyeti mesut bir ha. 
dise olarak telakki olunmalıdır. Bir. 
likleri "Balkan. Balkanlılarındır 
vecizesinden mülhem bulunan ve b~ 
vecizeyi bir realite haline getiren 
dört Balkan devletinin, kendi havati 
menfaatleri tehdit edilmedikce. har. 
be karısmak için hicbir niyetleri ve 
hiçbir hususi menfaatleri yoktur." 

Katimerint gazetesi. bundan sonra 
Bulgaristanın siyasetini de mevzuu
bahs etmekte ve şöyle demektedir: 

"Bulgaristan da, Balkan antantı 
gibi, bu sulh idealine bağlıdır ve BuL 
gar Başvekili, Bulgaristanın sulh. 
perver ideolojisini ilan için hiçbir 
fırsatı kaçırmamıştır. 

"Belgrad top1 antısı en müsait ~e-
• • :> 

raıt icınde başlıyor. Balkan nntı:ınlı 
mak istiyorlar. Hunların butun mu-
hariplerle münasebatı çok normal
dir ve bu d evletler, dünvayı sa rs . 
makta olan harbe lakayt kalmamak
la beraber, şimdiye kadar çok seme
re vermiş olan fakat. milletlerin 
maddi kalkınmasını temin için daha 
çok uzun ve çetin gayretlere ihtiyaç 
~österen sulh içindeki çalışma1nrına 
devam hakkına malik bulundukları 
kanaatindedirler." 

111 acar talepleri meselesi 
Budapeşte, 31 (A.A.) - Kont C~a

ky tarafından yapılacak beyan:ıt hak 
kında ayan meclisinde büyük bir ke
tumiyet gösterilmektedir. Balkon 
konferansı toplantısının buna fımil 
olduğu zannedilmektedir. Siyasi 
mahfillerde söylendiğine göre, Maca
ristan her zaman ileri sürdiiğii talep
lerden vazgeçmemiştir. Yalnız şim
diki ahval dolayısile bu meseleleri 
kurcalamamakta ve bu suretle sul
bü kurtarmak hususundaki arzusunu 
göstermektedir. 

• 
Bükrcş, 31 (A.A.} Stefant ajıınsm-

dan: 
Romanyanın petrol meselesinde di

ğer devletlere karŞ) kültür taahhüt
lerini ifaya azmetmiş olduğunu be
yan eden Rumt'n İktısat Nazırıııın 
nutku dolayısile Alman sermayeli 
Rumen şirketlerinin eshamı dün bor
sada büyük bir tere!fü kaydetmiştir. 
Halbuki Fransız - İngiliz sermayeli 
şirketlerin eshamı, pek az miktarda 
tescil edilmiş veyahut hiç edilme -
miştir. 

Yunan - lJf acar anlaşması 
Budapeşte, 31 (A.A.) - Resmen 

istihbar edildiğine göre, Macaristan
ln Yunanlılar arasında iki memleketi 
birlbirine bağlayacak hava münaka
latı tesisi için yapılan müzakereler, 
bir itilafa müncer olmuştur. Sofya 
ile de bu kabil müzakereler yapıla
caktır. Macaristan ile Yunanistan a
rasında imza edilmiş olan itiliıfname 
ahkamına nozaran her iki memleket, 
tayyarelere kendi topraklarında uç
mak müsaadesini vermektedirler. 

• 
Belgrat, 31 (A.A.) - tktısaüi bir 

heyet yarın Roma ve Milan'a hare
ket ederek Yugoslavya tarafından 1-
talyaya yapılan siparişlerl~ meşgul 
olacaktır. İtalyaya bilhassa pamuk ip 
liği sipariş edilmiştir. 

Londra, 31 (A.A.) - Amerika or
du nezaretinin Atlas Okyanusundaki 
harp donanmasını artırmak kararı 
bahri mahafilde Amerikanın Büyük 
Okyanustaki kuvvetlerine müracaat j 
mecburiyeti hasıl olmaksızın mem
leketin bitaraflığını temin etmiye ka 
fi kuvvetleri Atlas Okyanusdnda e
linde bulundurmak arzusunda bu
lunmakta olduğu şeklinde tefsir edil
aıektedir. 

Türkiye lı Ban.kasma para yatırmakla yalnız para btriktinnif 

<'lmaz. ayni zamanda tallinizi de denemiş olursunuz. , ...................................... ~, Diğer cihetten Ticaret nazın, bu
gün Alman iktısat nezareti müste -
şarı Birkmaıın'ı kabul etmiştir. 

yoktu. 
Ona, bu sıhhat yurdunda küçük 

tf'k penceresi doğuya bakar bir o
da ayırmışlardı. Hasta bakıl!ı ile 
doktor kendisini dikkatle etüt e
derlerken. o, deniz kenarında bir 

* A ylarla sonra izinli gitmiş-
tim. Bayan Celganiyi ara

dım, vakti ile onu arkadaşımın 
ilminin değil sevgisinin teda\•i et. 
tiği sıhhat yurduna gönderdiler . 
Ornda sacları vakitsiz nğarmış bir 
kadın buldum. Bir hekimin •·ardı
mı ile kendisine kocasının gBnder. 
diği paketi, kendi mektuplarmı 
verdim. Meyus etrafına bakındı; 
sonra yorgun, 

kayaya oturur gibi. •·atağının" ke. 
narına oturdu. Hastabakıcı, dok
tora, yavaşça. 

- Ne de güzel, değil mi? Za\•al
lı! ... - dedi. Sonra çıktılar. 

Deli idi. Doktor Celgani bir küre 
başlamıştı; fakat ümitsiz görünü
yordu. Bir gece odasına girdiği za
man, Ol)U, tavnndaki lambanın a. 
kıttığı soluk ışık dairesinin içinde, 
elleri kucağında, oturmuş buldu. 

- Seviyorum. - diye heceledi. 
Bütün bir hayat bu yorgun ke. 

limede başlıyor ve bitiyordu. Derin bir -düşünceye dalmışa 
·benziyordu. Snçlarını acaip bir şe 
kilde taramıştı Doktoru görünce, 
bir hayalet görüp ürkmüş gibı bir 
jest yaptı. Dotor hemen nazik, in
ce bileğini yakaladı. Andreina kur. 
tulnıak isterken sarsılan başında 
saçları dağıldı, zengin bir saç dal
gası omuzlarına düştü. Heyecıınlı 
idi. Ancak epeyi sonra sük6.n bu
labildi. Gidip yatağının kenarına 
oturunca doktor da yanına oturdu. 
Hastaya ailesindenmış gibi bir iç· 
ten yakınlık göstererek, onu, de. 
mir bir ağa tutulmuşçasına kapa
nıp kaldığı soğuk dalgınlıktan kur 
tarn1ak istiyordu. 

- Yazı yazmasını bilirsin, değil 
mi? Ailene mektup yazıyor musun? 

Andreina yazı yazmasını biliyor
du. Ailesi hakkında kötü şeyler 
söyledi. 

IYoı Vergisi 
K azanca Göre 
Alınacak 

(Başı l tncfdel 
dar vilayetlerin imar programların.. 
da adları geçen ve bütçe imkaruan 
dahilinde imarına lüzum görülen yoP 
ların uzunluğu 44 bin kilometreyi 
bulmaktadır. Bunun 15 bin kilomeL 
relik kısmı bu suretle hükumet prog
ramına geçmekte, mütebaki 29 bin 
kilometrelik kısmının da tamir sureti 
le kullanılmıya elverişli hale geti. 
rilmesi derpiş olunmaktadır. 

Programa göre her sene 1500 kilo
metrelik yol mükemmel şose haline 
getirilecektir. 

rol vergisi nisbetleri 

O günden sonra Celgani kadının 
ruhuna girmeğe muvaffak olmuş. 
tu. Ayni sözleri birkaç gün bir te-
açrnaya 03ŞtamtŞLI. V ~UÖUn. '-'U."l'u . ..a. &.JlJlUl\.~l V\;; 11 u .u uu.~-•.Uuaa•.a&•& w-•••-• 

ceye dalma ona etrafından geliyor
du. İnsanları düşman görüyor, on
lara karşı sadece kin duyuyordu. 
O zaman doktor ona tatlı, basit bir 
cümle yazdırdı Onu tekrarlaması
nı ve üzerinde durup düşünmesini 
tenbih etti. 

Bu, birçok geceler böyle tekrar
landı. Sonralan Andreina artık 
kendi gidip küçük masasına oturur 
ve o tatlı, kısa cümleyi yazar O

kurdu. 
Ben o sırada ne doktor Celga. 

nıyı, ne de Andreina Man
dalliyi tanımıyordum. Çok sonra
lan, bir trajik günün arifesınde o 
kendi bana bunları anlatıyordu. 
Ama pek vaktimiz olmadığı için 
birçok teferruatı geçiyordu. Onun 
için doktorun hastayı hangi usulle 
iyHeştirdiğini bilmiyorum. Her hal 
de Andrcina, şu dünyayı do:duran 
birçok kadınlardan biri olmuştu. 
Evlenmişlerdi. Doktor hekimli(Ji 
bırakarak, Umbrianın küçük bir 
köyünde çütçiliğc kendini vermiş· 
ti. 

Bir miiddet sonra Celgani silah 
altına alınmıştı. Ben işte kendisini 
hekim teğmen olarak cephede ta. 
nımıştım. Harp kendileri için bü
yük bir macera olan genç ,zabitler • 
dendi. 

Büyük bir taarruz için emir 
beklediğimiz bir gece, siperde ba
na bunları anlatmıştı. Bizde adet 
olduğu üzere, ikimizden kım ölür. 
se, öbürü, ufak te!eğini toplayıp 

ailesine götiıım~ye antlaştıktı. 
Celgani bir ara bır mektup paketi 
uzattı. Bu mektuplarda yalnız şöy
le cümleler vardı: "Seni seviyorum. 
Ben sana aşıkım,,. Tuhafıma git. 
mişti. O bana izah etti: 

- Onu sıhhat yurdunda tedavi 
ettiğim zamanların itiyadını mu
hafaza için hep böyle yazar. 

Sağıı.ı klı bir yağmur vardı. Cel. 
gani devam etti: 

- Ölürsem o yine deliliğine dö
necektir. 

Teselliye çalıştım. 
- Ben hekimim, - dedi. - Böyle 

hastalıkların ikibetlerini iyi bili
rim. 

- Hekimsin. lyi ya!. lşte onun 
için hepimizden fazla senin ölme
~en ihtimali vardır. 
Yağmuru kokladı: • Duymuyor

rnusun • dedi. - yağmur kan koku 
yor. 

Emir geldi: - Herkes yerini tut. 
nınl 

maksadıyle Nafia Vekaletinin hazır
ladığı şose ve köprüler kanunu pro
jesi kanuniyet kesbeder etmez, mev. 
cut şose ve köprüler kanununun ye. 
rine kaim olacak ve hemen 10 sene. 
llk programın tatbJdne başlanıla-
caktır. • 

Kanun projesi, o şekilde tanzim o
lunmuştur ki, 10 sene içinde yurdu
muzu en muntazam şoselere kavuş
turacak olan büyük prngramın tat
biki ne devlet bütçesin~. ne de va
tandaşa bir yük olacaktır. Yalnız ha
len yol vergisi olarak alınmakta o
lan paranın tahakkuk şeklinde bir 
değişiklik yapılacaktır. 

Bugün herkesten altışar lira olarak 
olınmakta olan yol parası, yeni ka
nundan sonra, vatandaşların kazanç 
nisbetlerine göre tesbit edilecek ve 
15 liraya kadar yükselecektir. 

Aylık kazançları 24 liradan 75 ll· 
raya kadar olanlardan 6, 75 liradan 
125 liraya kadar olanlardan 9, 125 
liradan 200 liraya kadar ol:ınlardan 
12, 200 liradan yukarı olanlardan 15 
lira yol vergısi alınacaktır. İrat sa
hiplerinden, çalışan ve kazanan ka· 
dınlardan da ayni nisbetlerde yol 
vergisi tahsil edilecektir. 

Layihada, yol vergisi mükellefiye
tinin esası bedeni değil, nak.:ii oldu
ğu da kaydedilmiştir. 

Vilayet hususi muhasebelerinin yol 
parası olarak almakta oldukları his
senin - ki bunun miktarı senede üç 
milyon lirayı geçmektedir- tamamen 
yol mevzuuna sar!olunması temin 
edilecektir. 

Bu kombinezonlar, on senelik yol 
programının tahakkukunu aznmi de
recede kolaylaştıracak ve program, 
yüz ki.ısur milyon lira sadil~ başa
rılacaktır. 

l\lacaristanda Soğuk 
Yine Şiddetlendi 

Budapeşte, 31 (A A.) - Üçilncü 
bir soğuk dalgası bütün Macaristan
da hüküm sürmektedir. Magyarovar
da hararet derecesi sıfırın altınaa 
23, e Budapeştede 18 e düşmüştür. 

Sahile Çarpan l\fayin 
Londra, 31 (A.A.) - Bir Almnn 

mayin i. tngilterenin ~mal - şark sa
hHlerinde karaya düşmüş, patlamış, 
bir çok binaları sarsmış ve bazı ha
sarata sebebiyet vermi~tir. Diğer bir 
Alman mayini de gece esnasında &a
hlle düşmUştür. 



l. z. HO 

SPOR 

Lig MaçlarınaBuPazar 
da Uç Stadda 

Birden Devam Edilecek 

HASAN DEPOSU 
rnrktye 

TUrkiye 

T. A. P. 

Radyodifüzyon 
Radyosu Ankara 
Dalga Uzunlup 

t-ostalan 
B.adyosv 

31.7 m. 9465 Kes. 20 Kw. 
1648 m. 182 Kes. 120 Kw 

Perşembe, 1. 2. 1940 
12,30 Progr-am ve memleket saat aT&n, 

12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 
Türk müziği: Seçilmiş şarkılar. Çalanlar: 

Bütün Avrupa ve Amerikan 
parfümeri mamulôtının 

Türkiyede 

HAKIKIStNt 
EN ucuz Bu Haftanm En Mühim Macsı Olan Galatasaray· 

Oeşikteş Macsı Şeref Stadında Yapılacak 
hakem: Bahaettin; 11.45 Davutpa
şa • Feneryılmaz, hakem: Necdet, 
10 da Pera. Galataspor, hakem: Re
fik. 

Vecihe, Kemal N. Seyhun, İzzettin Ökte. 
Okuyan: Azize Tözem. Ayrıca ha!k türkü
leri. Adanalı Aziz ve Sadi Yaver Ataman. 
13,30 KonuşrıHI. (Kadın saati), 13,15-H,OO 
Müzik: Karışık hafif müzik (Pl.). 

18,00 Program ve memleket saat ayarı, 1 İlıiı.iı ru11~._..-ı.._ __ 
18.05 Müzik: Radyo caz orkestrası, lR.401 11011 

41
•t1c : fiatlarla satan yegane müessesedir. 

İstanbul lig maclarma önümüzde. 
ki hafta da üç stadda birden :.ievam 
edilecektir. Bu hafta İstanbul futbol 
merakhlan senenin en mühim maç
lanndan birisini daha seyredecekler
dir. Şampiyonada rol oynıyacak Ga
latasaray • Beşiktaş maçı Şeref sta
dında oynanacaktır. Bu maçın saha
sının tayini de münakaşa mevzuu 
olmuştur. 

9 10 M I oı.,., 
Konuşma, 18,55 Serbest saat, l , em- " Hasan deposu yeni adresi leket saat ayan, ajans ve meteoroloU ha- , / ~ ~ : 
berleri, 19,30 Türk müziği: Fasıl heyeti, ı ·~·~~~~~~~ 

Taksim Stadında: Saat 15.30 Fc-
20,15 Konuşma (Bibliyografya saati), 20,30 ~ ;: 

Bahçekapı, Beyoğlu Tramvay 
durağı karşısında 

Hadise şudur: 
Birinci müsabaka fikstüre nazaran 

Taksim stadında oynanmak icap e. 
derken Galatasaray klübünün muva.. 
fakatile ve klübün bölgeye verdiği 
resmi bir mektupla ikinci müsaba
kayı Taksim stadında yapmak üzere 

Şeref stadında o:ı."llanmıştır. Bu . d~
fa Galatasaray klübü stad hissesının 
tamamına, stadın yüzde ellisine sa
hip Güneşin iştirak edemiyereğini 
iddia ederek bu müsabakayı da Şe
ref stadında yapmak istediklerini 
l::ıildirmiş ve bölge de maçı Şeref. st.a. 
dında yaptırmağa karar vermıştır. 
Bu suretle Beşiktaşlılar ikinli maçın 
da saha avantajını almışlardır. Bu 
hafta yapıladak macların fikstür~ıü 
ve hakemlerini aşağıya alıyoruz: 

Şeref Stadında: Saat 15.30 da Ga. 
latasaray • Beşiktaş. Hakem: Adnan 
Akın; 13.30 Karagümrük - Anadolu, 

Türk müzi~. Çalanlar: Vecihe, Fahire Fer-
san, Refik Fersan. 

1 - Okuyan: Melek Tokql!:r: 

nerbahçe - Kasımpaşa. hakem: Hafü 
Galip; 13.30 Süleymaniye - t~t~n
bulspor, hakem: Şazi, 11,30 Şışlı -
Kale, hakem: Basri. 

Fener Stadında: 15.30 Vefa - Top. 
kapı, hakem Tarık, 13.30 Beykoz • 
Hi.13.1, hakem: Ahmet Adem. 

1 - Cevdet Çağla: Kürdilihlcıu:kAr ısar
k1 (0 yar bir gece geldi), 2 - Bimen Şen: 
Kürdillhlcazkftr ~arkı (Giln kavuştu ümit 
gülü soluyor), 3 - Kürdilihicazkar 1i3rkı 
(Güller açmış bülbül olmu~ bikarar), 4 -
Sadettin Kaynak: Türkü (Dağlan kar al
dı). 

TÜRKiYE CUMHURiYET 
27 SONKANUN 

MERKEZ 
1940 V AZIYETl 

PASİF. Voleybol müsabakası 
İstanbul maarif spor bölgesi tara

fından kız liseler arasında tertip e
dilen voleybol şampiyonasına dün 
kız muallim mektebi sahasında de
vam edilmiş ve müsabakalar zevkli 
geçerek heyecanla takip edilmiş ve 
şu neticeler alınmıştır: 

İlk müsabaka Cümhuriyet - Boğa. 
ziçi liseleri arasında oynanmış. Bo
ğazici 15 • 8, 15 _ 4 galip gelmistir. 

!kinci müsabakayı tnönü - İst!kHil 
liseleri yapmıstır. Bu mactan da 
İnönü 15 _ 10, 15 _ 5 galip çıkmıştır. 

Günün en mühim karşılasması da 
Çamlıca • Erenköy liseleri arasında 
olmuştur. Sampiyonanın en kuvvet
li namzedi Çamlıca güzel bir ()yttndan 
sonra müsabakayı kazanarak sampi. 
yonluğa bir adım daha atmış oldu. 

2 - Okuyan: Mustafa Ça!jlar: 
1 - Ferahfeza peşrevi, 2 - Dede: Fe

rahfeza şarkı (El benlm için seni SRr
mış), 3 - İshak Varan: Ferahfeza şarkı 
(Seyretmek için), 4 - İzzettin Ökte: Tan
bur taksimi, 5 - Türkü (Sabah olsun ben 
bu yerden gideyim), 6 - TürkU: (Ali da
ğıdır dağların hası), 7 - Türkü (Senin 
yazın kısa benzer), 8 - Türkü (Asker 
oldum piyade). 

21.15 Müzik: Oda müziği. Mozar+.: Diver
timento No. 3 (2 Klarinet ve bir fagot 
için), Çalanlar: Hayrullah Duygu (KUrl
net), Rau1 Öktem (Klarinet), Mustafa Se
sar (Fagotist). 

21.40 Müzik: Küçük orkestra (Şef.: Ne-

cip Askın): 
1 - Bizet: L'Arlesienne (Suit). 

AKTiF. 
KASA: 

ALT. SAFİ. KLG. 
BANKNOT 
UFAKLIK 

115.178.781 

Dahildeki Muhabirler: ... 
Altın Safi Kilogram 

'l'iirk lirası 
Hariçteki Muhabirler. 
Altın: Safi kilogram 10.012.340 

Altınıı tahvili kabil serbest 
dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu 
baldyelerl 

Hazine Tahvilleri: 

22.759.7!10,!1 
17.421.995,-

1.7!13 .204.41 

231J ~40.32 

14.083. 150,90 

10.851,07 

5 

2 - Beethoven: Patetik Sonatın Ada
gio'su. Deruhte edilen evrakı nakdiye 158.748.663,-

3 - Engel - Bcrger: Manon (Vals Bos-
ton ). 

4 - Freire: Ay! Ay! Ay! (Serenad). 
5 - Einge: Bir zamanlar bir çigan 

vardı ... (Entermezzo). 
ıı 15 Memleket saat ayarı, ajans haber

leri,' ziraat, esham - tahviltıt kambiyo -
nukut borsası (Fiyat), 22.30 Müzik: Boc
cherinl - Viyolonsel konsertosu (Pl.), 22,55 
Müzik: Cazband (PL), 23,25 - 23,30 Ya
rınki program ye kapanış. 

GENÇ KIZ YETiŞiRKEN - Gene kız
larımızın kendi kendilerini fethetmelerini 
temin için, muallim Feliha Saadet Oksal 
tarafından yazılm11 ve kitap halinde çı-

karşılıjb 

Kanunun 8 - B inci 
ne tevflkan hazine 
vAld tedlyat 

Senedat Cüzdam 
!!'~ 

TfCART SENEDAT 

mıtddelerl
ıarafından 

Esham ve Tahvillt Cilzdanı 
(Deruhte edilen f'V?1lk'ı nalı: 

A - (diyenin karşıhlh Esham ,.,, 
---·~ ... - ... .,----·· .... J ... --, 

a - Serbest esham ve tahvilM_8394.840. 

Avanslar: 
Hazineye kısa vftde1' ıtvana 

Altın ve Döviz üzerine 

il 

-

~ 

68 

il 

Lira 
s ermaye: 

th tiyat Akçesi: 
dt ve fevkalAd• 
ususı 

A 
41.991.949,72 H 

23°6.840,92 
T 

D 

edavüldekt Banknotlar: 

eruhte edilen evrakı nall:dlye 
anunun 8 _ B tne! mnddelerine 
vflkan hazine tarafından vflkl 

K 
te 
tediyat 

Deruhte edilen evra1c:ı nakdiye 

24.970.B17,12b ııktyesl 
Kar.şllığı tamamen altın olarak 

1 lAveten tedavüle vazf"dllen 
RPC~kont mukabili Ulveten teds 

yazed. 

140.711.SB!I,-

21S.119.Sl5,H 

Tftrk Un~ Mevduaw 
Döviz Taahhildatu 

' :Albna tııhvflf 1cllbn 11'1vtzll!'l' 
Diler dövizler ve alacaklı ldlrlnı 
baktyelert 

Muhtelif: 

59.317 .659,61 

• 

BANKASI 

4.217 134.25 
11.000.000.-

158.748.563,-

17 Clıt717P.,-

140.761.385,-

17 .000.000.-

14n nM noo.-

l.811MiS 

4S.~43.n3 09 

Lira 
16.000.000,-

10.217.134,26 

297.781 385.-

Ş7 .486.849,89 

4S.84S.Ol2.e7 

114.293.060,,42 

- ~.,,,., - .H .'tU seneı 'teelrısıye ıptıda

mnda yeniden Beşiktaş birinci ortarnektep 
namile (Beşiktaştan Ortaköye giden tram
vay yolu üzerinde Galatasaray ilk tahsll 
liUbesl yanında) bir mektep açılmıştır. Bu 
ınektebin mahrukat tahsisatı namile pa
rası olmadığı için dershanelerinde yalnız 
sabahlara mahsus olmak üzere bir de.fa 
sob:ılan yakılmaktadır. 

az masrafı yaparak en çok iradı temin 
ederdl. Bu hatta 11 araba tahsis etmişti. 
Bunlan da öğle zamanları ve akşamları 
saat sekizden sonra ve pazar günleri ya
n yarıya azaltırdı. Halk başka vasıta ol
madığı için ister istemez tıklım -ıklım bu 
arabalara dolarlar, bin mesakkat lc:inde 
işlerine gidip gelirlerdi. Halbuki Yedikule 
ve Edlrnekapı haUarında hal böyle değil
di. Çünkil burada şirket otobüs ve şimen
difer servisleri ile rekabet ederdi. 

karılmıştır. TahvllAt Qzerlne 

1.ıın.000.-

13.975,7 

7.~0R.722. - 15. 794.697, 71 

Yemekhanelerde sobalan olmadığı gibi 
)'emekleri ısıtmak için de kömürleri yok
tur. Talebenin sıhhatlerinin muhafazası 
zımnında icap ~en makamın nazan dik
katlerini celbetmek için n~rlyatta bulun
manızı rica eylerim." 

İngiliz gemilerinin isimleri 
Deniz işlerine meraklı olduğumdan Abi

iiin Daverin yazılarını alAka ile takip edl
:rorum. Yalnız bazı İngiliz isimlerinin ve 
bilhassa harp gemileri isimlerinin kerre 
içinde yaz.ıldığı telA.ffuz şekillerinin yanlış 
olduğunu görerek müteessir oluyonım. 

MeselA geçenlerde yazdığı bazı makaleler
de zikrettiği İngiliz harp gemilerlniıı isim
ı:lerinin şöyle olması lAzımdır; 

Edinbourg (İdinboro), 
Gloucester (Glost'r), 
Courageous (Köreycös). 
Esasen bu telftr!uzlar da bir dereceye 

bdar doğru olabilir. MeselA "Exmouth,, un 
tr'lffu:ru türkçe ne ~ekilde yaT.ılsa yanlıs
tır. Bu gibl isimlerin oldukları gibi yazıl
.atuw ile iktifa edilse olmaz mı? 

A. Humbaracı 

llükfunet konağının bayrağı 
Cemberlitaşta İkbal kıraathanesi karşı

-sında 96 numarada oturan karilerimizden 
lialil Yener bayrağa hürmet edilmesine 
Jıiaret ederek diyor ki: 

'"- Türkün bayrağını sevdiğine imanım 
"'ardır. Bunun içindlr kl, her Türk bayra
tını iyi görmek ister. Bayram mOnasebe
tlle gittiğim Yalovada hOkümet konağı il
Zerine asılı gördUğüm bayrak beni çok 
:müteessir etti. Yırtık olan 'bu bayrak kal
dırılarak yenisi asılmalıdır." 

l>ostadan bir temenni 
Kandrada Müfit Yelkencloğlu posta tcıa

:tesinden şikayet etmektedir. Bu zat gön
derdiği mektupta diyor ki: 

"- Kandra postası haftada Uç gündür. 
İ7.mite tren hergün saat 11 de geliyor. 
R:audra postasını saat üçte alıyor. Bu va
ziyete göre muntıızam gelmesi icap eden 
gazeteler o gün İzmit postahaneslncie ka
lıyor ve iki gun sonraki posta ile elimize 
geliyor. Bu ~ düzelmelidir ... 

Tramvay İdaresinden 
bir temenni 

Ben ŞehremJnln~ oturuyorum ve "b-am
Vay Servislerinden şikAyetçiylm. Bu batta 
Ötedenberl az tramvay işler. Bunun sebebi 
~dur: Eski şirket halkın menfaatlerinden 
Ziyade kendi meıı!aaUnl ve azami kazanç 
inıkll.nlarını düşünür ona göre Jervls tan-
:ti ' m ederdi. Şehremini halkı fakirdir ve 
ekserisi işçidir. Bunun lçln 11lrket bu hatta 
0 kadar itibar etmez ve halkın ne şeldlde 
DlUraa olsun tramvaya binmek mecburiye-

ATATÜRK - M. Cenanl tarRfmdı.m 
4.600.000.-manzum olarak yazılmı~ güzel bir eser- BissedBl'lar: 

1 

Topkapı hattının hali bugün de aynen 
böyledir, çünkü yeni idare eski Jirketin 
usullerini değ~tlrmemlıs, ne buldu ise ay
nen onu tatbik etmiştir. Halbuki yeru ida
renin kendl menfaatinden ziyade halkın 
menfaatine hizmet etmesi IAz.ımdır. Bu 
hatta fazla fazla araba tahsisi de, gayet az 
para sartile tevsii de, Topkapıdaki manev
ra yerinin ıslahı da mümkündür. Acaba 
tramvay idaresi müdürü bütün şu anlat
tığım noktaları tetkik ve icobına teveı-;sül 
ettiğini iddia edebilir mi? Ben Şehremin
lilerin yıllardır çektikleri şu vasıtasızlık 
derdinden kurtarılmalarını istiyorum. E
ğer tramvay servislerini ıslah etmek kabil 
olmazsa Belediye, Maçka ve Kurtulu11· -
B<>yazıt otobüıı se!erlerinl Topkapıyıı ka
dar temdit ederek bu civar halkına tram
vaydan başka bir nakil vasıtası temin et
melidir. Nihayet bu civar halkı da Bele
diye huduttan dahilinde oturmakta ve ay
nı mükellefiyeti ödemektedirler. Onla= da 
şehrin nimeUerinden istifade etmek ister
ler. 

Şehremini, Tatlıkuyu caddeıl 

\hmet Faik 

dir. 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Pazardan maada saat (14.30 dan 

18 e Salı, Cumartesi 12 ye kadar fı
karaya. Divanyolu No. 104. 

Majik Saç Eksiri 

5açlarınıZ1 dökülmekten, ltepeklen-
mekten korumak için muhakkak Majik 
saç eksirinl kullanınız. Derhal tesirini gö
rürsünüz. Saçları büyütür, köklere yeni 
hayat verir. Bir tecrübeden sonra netice
ye hayret edeceksiniz. 

y 

t~t~nbul Belediyesi llCinları 
Şehir Tiyatrosu tarafından çıkarılmakta olan Türk Tiyatrosu adlı mecmuaya 

konulacak illin işi pazarlık suretlle arttırmaya konulmuştur. Tahmin bedeli 167 li
ra 16 kuruş ve ilk teminatı 12 lira 54 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muame!At 
Miidürlilğü kaleminde görülecektir. İhale 6-2-940 Salı günü saat 14 de daim! en
cümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ile ihale 
gOnü muayyen saatte daimJ encümende bulunmaları. (817) 

* * *' Beyoi)lu Kaymakam ve B. '· M DdO,.IU !IOnden: 
Nişantaş Valikonak caddesinde Emek apartmam fttlsailnde B parsel No.lu arsa 

menafii umumlye namına istimlAk edileceğinden resimler ve takdir edilen kıymeti 
htıvi cetvel 8 gün müddetle Taksim nahiye binasına ve arsanın bulundufu ma
halle talik edilmiş olduğundan itirazı olanların bu mOddet zarfında şifahen ve111 
tahriren Beledi.ye riyasetine mfiracaatıarı lümmu flAn olunur. (782) 

Başvekalet Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi 
Başkanlığından: 

Yapılacak lş:-

1 - Tahtı tasarrufumuzda bulunan Ta ksfmde Sıra!le?'Vilerde kAl.n 57 NoJu mer-
kez binamızın dahilinde yapılacak tamirat ve tadilAttır. 

2 - İşbu tamirat ve tadil!t açık eksiltme ile yapılacaktır. 
3 - Tanzim olunan keşif raporuna göre muhammen bedel (13!!0) liradır. 
4 - Muvakkat teminat (101) lira (211) kuruştur. 

5 - Tamirat ve tadilatın mahal listesi ve fenni şartnamesi hakkında t:r.ahııt, 

Taksim Abdülhak Htımit caddesi Ay Yıldız Palas 3 No.da Bölge Merkezinde ve
rllir. 

6 - Eksiltme 3- 2- 1940 tarihinde saat 10 da Bölge Merkezinde yapılacaktır. tıı
teklilerin bu gibi işler yaptığına dair vesikalarını hdmileıı uıezkılr .rOn ve saatte 
Böl&e .Merkezine müraıoaaU&n. ('lll) 

Muhtelif: 17.076.478,54 

618.609.61:!,03 °"\'ekAn VekOn 
518.60>1.612,03 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: l*onto 
haddi % 4, altın üzerine avana % 3. ' 

Dr. HORHORUNİ 
Hastalarını akşama kadar Sirkecide 
Viyana oteli yanındaki muayeneha
nesindP tf'dııvl PrlPr. Telefon : 24131 

Sultanahmet 1 inci Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: Fahriye ve Cema
lettin ve Celalettin ve Melahat ve 
Nuriye ve Saime ve Firdevs namı 
diğer Rabia ve Bahaettin ve Şaha
bettin ve Fatma ve İbrahim ve Ali
yenin şayı~n ve müştereken mutasar 1 
rıf olduklan İstanbul Çelebioğlu A
laettin mahallesinin Sultan Hamam 
sokağında 486 kütük ve 396 ada ve 
8 parsel ve eski 54/ 56 ve yeni 21 ka
pı numaralı 31,50 metre murabbam-

1 
da üstünde salon ve taraçası bulunan 
Sultanhamaını kebapçısı namile ma
ruf (9700) lira kıymeti muhammene
li Kirgir mağazanın izalei şuyuu 
zımnında füruhtü tekarrür ederek ic
ra kılınan açık arttırma neticesinde 
mezkur gayri menkulün tamamı 
(12255) lira bedel mukabilınde müş
terisine ihalei katiyesi icra kılınmış 
ise de bedeli hale teslimi vezne edil
mediğinden ihalenin feshiyle 15 gün 
müddetle yeniden açık arttırmaya 
vazolurunuştur. Şartnamesi divanha
neye talik kılınmıştır. Satışı 20/2/ 
940 tarihine müsadif salı günü sRat 
14 den 16 ya kadar icra kılınacağın 
dan talip olanlann kıymeti muham· 
menesinin yüzde 7 ,5 u nisbetinde 
pey akçasını hamilen o gün ve saat
te İstanbul Divanyolunda dairei 
mahsusasında Sultanahmet 1 inci 
sulh hukuk mahkemesi Başkitabeti. 
ne 939/32 numara ile müracaatları 
ilAn olunur. 

.................. ~ ................ , 
GAYRiMENKUL SATIŞI 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 
Terekesine mahkemece el konulup tasfiyesine karar veril 0 n ölü 

Kozma uhtesinde bulunan Galatada Emek yemez mahallesinin eski 
Mürver Porsuk halen Tutsak sokak eski 8 ve 10/ 2 yeni 8 ,10 numa
ralı gayri menkul arsa ve üzerindeki enkaz açık arttırma sureti e 
5/3/ 940 tarihine müsadil salı günü saat 10 da satılacaktır. Satış bede. 
li yüzde yetmiş beşi bulmadığı takdirde ikinci arttırması ~O 31 940 
tarihine müsadif çarşamba günü saat 10 da icra edilecektir. 
Tafsiiat: Etrafı sokak cihetlen taş divarla muhat bir kısmı büyük di-
ğeri ufak olmak üzere bir kattan ibaret ahşap barakalar vardır. Et. 
rafı tahta ve çatı kısmı kısmen tahta ve kısmen oluklu saç ile Ör· 

tülüdür. Umum mesahası 130 metre murabbaıdır. Tamamının kıyme
ti 210 liradır. Tellaliye resmi ihale pulu 20 senelik taviz bedeli ka 
dastro ve tapu masraftan müşteriye ve satış gününe kadar vergiler 
terekeye aittir arttırmaya girebilmek için % 7,5 nisbetinde pev akçesi 
yatırmak lazımdır. ipotek sahipleri alacaklılarla diğer aliıkadarların ve 
irtüak hakkı sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile 
faiz ve masrafa dair olan iddialann~ evrakı müsbitelerile 20 gün için 
de mahkemeye bildirmeleri icap der aksi halde hakları tapu sicili 
ile sabit olmadıkça .satış bedelinın paylaşmasından hariç kalacaklar. 
dır. Bundan başka mezkı"ır gayri menkul kendisine ihale edilen alı· 
cı tarafından derhal veya beş gün içinde satış bedeli dellô.liye resmi ta. 
viz bedeli kadastro masrafı mahkeme veznesine yatırması şarttır. Aksi 
takdirde alıcı hakkında icra iflas kanununun 131, 132, 133, üncü 
maddeleri ahkamı tatbik edilecektir. isteklilerin yukarıda gösterilen 
gün ve saatte Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mahkemesine gelmelerj 
ilan olunur. (23951 ı '--------··--------' 

Yüksek Öğretmen Okulu Direktörlüğünden: 
Okulumuzda açık bulunan 15 Ura asli maaşlı mübayaa memurluğu için m!J

sabaka ile memur alınacaktır. İsteklilerin 6-11-1940 Salı günü akşamına kadar 
namzet kaydedilmek Qzere Okula müracaat etmeleri ve 7-11- 1940 Çarşamba günü 

•at 15 de Okul binaaında müsabaka lmtihanında hazır bulunmaları ilan olu-
nur. (737) 

-. Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ılaniarJ 
Muhammen bedeli 1800 Ura olan 1000 adet Man;il:ya biçimi Cam kiremit 

19.2.1940 Pazartesi günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşadn Gar bin:ısı dahl

llndekl komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin 120 liralık muvakkat teminat ve kanunun tııyln etti

ği vesaikle birlikte eksiltme gllnQ saatine kadar komisyona müracantlan IAzımdır. 

Bu tıe alt prtnameler komisyondan parası% olarak dağıtılmaktadır. (810) 



Dolmabahçe Stadyumu lnşaa~ı 
Münakasa ilanı 

Deden Terbiyesi Genel Direktörlüi:ü İstanbul Bölgesr 
Başkanhğından : -ı - Tapılııcalt iş: t>olmııbaheede eski fı.t11blııAmlre blnalannın bulundutu •-

ha ile HavagazJ Fabrikasının blr kısım arazisi üzerlnde yeniden yapılacn olem
pik stadyumun bll'umum kArgtr lrl$llatl ile "Elektrik. kalörlfer sıhhi tesisat il
leri hariç., burada mevcut binaların yıkılmam ve enkazının kaldırılması (fıdlr. 

2 - İhale fartlan: Kapalı 7.srf usulı ledir. Ve vahidJ ~at Uedir. İhale en 
mOsalt fiyat teklif eden flrma1;1 ."apılarakbr. 

1 - Keşif bedeli· Bu ise alt ilk kesit bedeli '755.584.03 liradan ibaret olup 
muvakkat ternlnab 34.450 liradır. "Betonarme demiri aynca Beden Terbiyesi Ge
nel DirektörlU:Q tarafından tenun edilecek olup onun f17atı bu 7ekdna dahil de.. 
lildlr.,. 

4 - İhale gQnO ve yerl: fhale 14/Mn rt/1940 Persembe ıtınO saat onbestf' Be
den Terbiyesi İstanbul Bölıesfnln Takslmde ~ Yıldız Apartımanınıa S aı ka· 
tında kAln Merkezlnde icra edıter-ektlr ... 

5 - Bu işe alt evrak sunlardu 
a - Hususi fenni eartname. 
b - Futbol sahası ve kosu pfrtfne alt lzahname, 
c: - Stadyum binasına alt 6z.ahname. 
d - İlk keşif hillAsası. 
e - Bavındırlık 1$lerl «eM1 '8rln•me91. 
t - Nafıa VekAlett yapı İlleri umum! teonı prtıWnelle 
s - Mukavele projesi. 
b - Eksiltme sartnamesl. 
1 - 20 parça plln Ye proje. 
e - Mnnakuaya lstiralı:: ~ek llteıyen1er ~ )'nl1I wra1n Becle ,...._ 

biyesi İstanbul Bö1"esfnln Taır.tmde A7 Yıldu Apartunanınd.a)d Merkezinde lla
hasebe servisinde %5 Un mukabilinde ala bOecekleri ıtbt mracaltlan her 6laftSI bir 
hususta her l{{ln saat on bet ile on 1ektz aruında burada beıJıınacak Mimarlar ta. 
fafından kendılerlne lAzım relen izahat Yelilec:elcUr. (112> 

SaJılbi " Ne,rtvat Mlldftr8 Ham LGtfll OÖRDONCO. Gnetedllk ft 
Ne,rtyat T L. Ş l:uddatı 1eıı T A N Hatba-

-
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-
ESKi ve YENi ROl\ıATİZMA, LUMBAGO, SİYATİK 
OMUZ, ARKA, BEL, DİZ, KALÇA ve soğuk algınlıkla
nndan ileri gelen şiddetli ağıılan teskin ve izale eder. 
~ ..................................... , 

Beyoğlu Vakıflar Direktör.IÜğü llaillcirı 
. ' . -

Ada Pareel 

851 2 
Fındıklıda E: Hact Recep, T: C!hıng!r mahaTiesfnfn E: Taıtıane, T: Somuncu 

sokalında eski, yenl: 22 NoJu arsanın tamamı 2762 sayılı Vakıfiar kanununun 
44 - QncQ maddesi mucibince kadastroc11 tesbit edilmiş olduğundan bu arsad3 ta• 
aarnıf iddia edenlerln usulen mahkemeye ve evkafa müracaatları. (750) 

Eskiıehir icra Memurluğundan: 
IU/410 ,. 
.ld ..... Vakıflllr ldaremlne ~ Ada U"da ıımncı,.. mMeftlflertnden RUMl 
~ teblll edfbnek Ozere &6nderilea ISdeme mırln1n borçlunun llwnetclhmm 
meçhul oldutundan bahlale bili tebllt iade edflmlt olmakla Dinen tebllıat lfuı· 
na karv nrilınlltir. Bu l1lnın nevi tarihinden ltibu'en on ıon içinde borcun maa 
murat &demnesl .,. bu mOddet zarfında borç 6denmez itiraz olwunu Ye)'a lc:ra 
lt1la bnummun '4 - tlneO madd.a muel blnce 7fne bu müddet zarfında mal be
~ bulunmua hakkında eebrl maya devamla icra .,. UlU bnunumuı 

79 - n 33'7 - 1nd madde1erln1n tatbik olu nacajı llAn olunur. (811) 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye l\terkezi Satınalma 
Komisyonundan : 

Merltfl7fmh!: ve mOThıılrııh Oe C:tnıı1"1tn1,. Sahn ıohhlye merkezi ambarlanna t... 
Um fartile <450) ton krlblt' maden kömurü Ue (25) ton sömikok kömürü açık ek• 
siltme suretile satın alınacaktır. 

1 - Krlble maden köm!lrOnOn beher tonu (17 lira 20 kurusl. ıı8mlkn'lt 'lt~mQT'ft
nQn beher tonu (20 lira muhammen bfldel üzerinden mecmu tutan (83401 liradır. 

2 - Bu eksiltmeye ait şartname merkezımiz levazım memurlutundan paruıa 
alınır. 

1 - P.:kslltme 2 Şubat 1940 Cuma ,ıOnO 1&at 14 de Galatada Kara Mustafa pqa 
sokaltnda mezkQr merkez eksıltme komı syonunda yapılacakbr. 

4 - Bu ise alt muvakkat teminat bede il (625 Ura 50 kurus) tur. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin kl\milr tüccarı olduklarına dair 1940 yıb Ticaret 

Odası vesikasını 2&termelerl '5ar1tır. t4fl2\ 

İstanbul Orman Müdürlüğünden : 
1 - Kartal Kazasında huri utları e:ırt namede yazılı Cakır otlu fundalıfı ne.

Jet ormanından 6720 kental funda ealısı nın il ay leinde kesilip ormand..ıı çıka
rılmak ilzere 15 gün müddetle acık arttırmaya konulmustur. 

2 - Arttırma 10 - 2 • 940 rarihıne m üsadlf Cumartesi l(lnO saat 10 da )"&• 
pılacaktır. 

3 - Funda çalı~ının behM" kentali muhammen bedeli 5 kunıstur. 
4 - Muvakkat teminat 25 fıra :m kuruştur. 
5 - Şartname ve mukave!P.name pro1elerlnl görmek isteyenler bu mnıtdet 

içinde İstanbul Orman Cevlrge Mildilrlü jtQne müracaat edebilirler. c 689) 

Belediye Sular İdaresinden : 

Kapall Zarfla Munakasa ll&nı 
ldarenıfz tarafından ı.tanıbul ve Beyotlu Belediye budutlan içinde acılaca1ı: ba

ca kaldırım1an.nm tamir lfleıi k:apab zartla mOnakuaya çıkanlmııtır. 
l - Bu hmua için tanzim edilen prtrıame idaremiz levaz.ı.m aerviahıden alına

blllr. 
2 - tb.aıe 14-2-940 ea"'8mba ıtınG a at ti de Taksimde idare merke:r:fnde ya

pılacaktu. Talipler f&rtnameye gdre hazırbyacaklan :r:arflan mezk1lr l(ln ve saate 
kadar mQdQrlOI• Yermelldlrls. Bu aatten acıma ptiri1.fıqk aarflar kabul edil• 
ma. (789) • 


