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lga nlanlla era ' • 
IV!etaksas konseg mesaisine 

Sofyanz'l da i§lirak 
edecejini lzaber veriyor 
Bulgaristan resmen davet edilecek 

··~;•· .. ·~~~~~;··· 
• • nacm ve Balkan Kongresinin en 

Sofyada miihim miilikatlar 
lfajeste Boris Saracojlunu 

lzallul ederelz J saat gOrii1tii 
Vekilimiz Sofyaya sabahleyin Hariciye 

Koseivanofla miizakereler, aksama 
' 

geldi, 

kadar 

Basvekil 
' 

siirdii 

nasal gelemez r 
M evcud harbe kar~t bitaral 
veya harb harici bulunan Bal
kan devletleri yalnrz harb Tu
naboyuna gelmek ister ve if
lerinden bir tanesine yiikle
nirse i~te o zaman kendilerini 

nliihim hadisesi ... l 
Leon Blum '' Bulgarislanzn lemi-" .,.*' .... "'. ,,.~., 

bitarafltk baglarile baglt say
Tntyacak!nrdrr ve miiflerek mii 
dalaaya bu kadart kalidir ... 

~ alkan Antantl konseyinin Bel~ 
~ grad iC<timamda antantm yed1 
~ y!l daha uzat1lmas1 miihim ~ir 
~~~~ ise antanta dahil olm1yan Macans· 
~ Ve Bulgaristanla anla~maya dogru 
· ~~~ ad1m ondan daha az ehemmiyetli 
~ llokta degildir. Boylelikle bu havaliye 
, t(:~iih edebil C:.ek •s• ' · 
"' kkak, digeri muht~~el iki blok kar
~:da bulunuyoruz: . Bm mev~~d. Bal

bo Antant1 devletlen bloku, d1gen T ~
~ l'lu ve Balkanh b~t~n .. devlet~erm 
· ~~~. Bu iki bloktan bmnc!Sl hak1kat, 

\itisi ise taarruz tehdidlerinin. tesiri al-
a hahikat olmaga namzeddu · 

l~acaristanla Bulgaristanm haks1z san• 
lal'l baz1 toprak meselelerinin tashihi 
. Citedenberi takib ettikleri tadilci fikir
~~ Ve talebleri bulundugunu biliyoruz. 
~ .~t bu ihtilafh toprak pan;alan daha 
~Ilk kuvvetlerin istilasl tehdidile tehli

t-~aruz bulunan mevcud vat~? bii
llgu yamnda devede kulak kabJlmden 
degildir. Macaristan T ransilvanya 

bu da 1~iirk - Bulgar an-naizdzr, 
la§masznln bir nelicesidir ,, dig or 

Belgrad 6 (a.a.) - Yunan Ba~vekili 
Metaksas Belgraddaki Havas muhabiri
ne beyanatta bulunarak, Antant dt~mda 
bulunan Balkan memleketlerinin dahi 
aza devletlerin hath hareketini tasvib et
mekte oldugunu bildirmi~ ve: «- Buna 
binaen, Bulgaristan miisalemetperver 
grupumuza iltlhak etmi~ addedilebilir.» 
dem;!]tir. 

Bulgaristan konsey mesaisine 
~ag1rrlacak 

Atina 6 (a.a.) - Eleftron Virna gaze· 

Balkan Antantl devTet eri dana geni~ 
miibadelelerle kar§thkh noksanlanm tela
fi edebilmek i~in istihsallerini telif ve 
tanzime karar verdikleri cihetle, Bulga
ristan da bundan boyle Balkan Antantl 
konseyinin mesaisine i~tirake davet edile
cektir. 
M etaksas ve Siikrii Saracoglunun 

' 
beyanatlarl 

Belgrad 6 (a.a.) - Diin sabah Yunan 
ve Yugoslav Ba~vekilleri Metaksas ve 
Zvetkovicc'le Tiirkiye Hariciye Vekili Sa· 
racoglu, Ni~· teki tiitiin fabrikastm ziyaret 
etmi§lerdir. 

Bu ziyaretin sonunda Metaksas, gaze· 
tecilere ~u beyanatta bulunmu~tur: 

«- Bu niimune fabrikayt gezdim. Bir 
~ok senelerden, Balkan muhaTebelerin· 
denberi tammakta oldugum Ni§' te birka~ 
saat daha kalacag1m. 

Bulgaristanm yeni Ankara sefiri 
Sava Kirof 

!iiimdi Nil!'in elde etmi§ oldugu terakki
yatt gormii~ ve anlamt§ bulunuyomm. Yu
goslavyadan, milletlerimizin x:ekdigerine 
s1ms1kt bagh oldugunu, istiklallerinin ve 

(Arkast Sa. 3 siltun 1 de) t1n 11dlanmn ve. ~u~garistan ~~bruca ta· 
,~t1rnn tashihm1 1sterk~n butun ~aca 11 111111 tl Ill II 1111 11 II 11 II 11 t 1 II 11 II 111 Ill 1 till II II II II II I I II II II I Ill I Ill 111111 I I I II II II I I II I I I Ill I I I I I I I I tl I I I I Ill Ill I I I 

lltn ve biitiin Bulganstamn tehhkeye 
\til~ bulunmasl korkunc hakikatini gor
~·tttedik edemezler. Bu korkunc hakikat 
~13lnda bu devletlerin tadilci fikirle-
l~ll. feragat etmeseler bile o husust~ki 

' kflann hallini ileriye buakarak mu~-
J) ',t!' :I ~e~i.ke kar~JSinda di~er ~~~kanhlar

stllile J·~ \ blrhgmi terc1h etmelen, gunun emret· 
· 14~· \;tahir bir zarurettir. 

c19•• K r k'' . ~~ . 6enedikte Kont Ciano ont -ya 1 Y~ 
daresil' . b'll hakikati gosterdi ve biitiin havah 

~teblel • .. ltlikte mevcud Macaristanm biitiin-
Me if ~ l!U dahi tehdid eden tehlikeleri tasrih 

1 ·tet h' I · d'l'k R '1 alcl'9 'I• (, 1!; o mazsa ~1m 1 1 umanya J e 
~ ~f halinde bulunmamag1, bilakis an-

iJle •• P il, b' l y. 

(" 1· g1, yakla•magl ve hatta IT e~meg1 I ./ ~~l' , 
L..-' D e. etti. 

I ~:hller gayet kuvvetli idi: Cekoslovak
.b~alanarak Moravya ve Bohemya-

: ~ aret <;ekistan yok haline getirilmi~. 
~deJ\,, ti S!ovakya yabanc1 i~gali altma gir
nltall 1l~ "~· 1Askeri Alman i~galinde bulunan 

~
r_i ce~j,r ~ ~ltY'amn en maruf Bratislava ~ehri 
sait ~ ~; :trJtlle~teclen yalmz bir ka!; saat mesafe
t/t'~~~ 11~ Ve Rus kuvvetleri Slovakya hudud

e poP' ~ il.d1r. Almanyamn Avusturya ilha
~ VI' \~11 sonra zaten Macaristanla temasa 

esi ~ '~~ oldugu malumdur. T ekba~ma Ma

ve 

:'1'. 

~~i\an kendi hududlanna dayanan ve 
~d~an bu bi.iyiik kuvvetler kar~ISinda 
~ bt endi~e etse yeridir. Her~eyden 
ltl)q 11 muvazenesizligin kar~Ilanmast 
~b;r- Macarista~m. dostu olan ve bu 
i
11 

l muvazeney1 bu dereceye k~dar 
I~ edebilmek mevkiinde bulunan ltal
ljl~ttaristana ~imdiki halde kom~ularile 
~ 1 bir tarafa buakmasm1, ayni tehli
i~l~- .tnaruz Balkanh devletlerle i~ ve 
l~f etrnesini tavsiye ediyor. 
~\ Yantn yard1mile Macaristan Yugos

Y'a Yakla~an bir vaziyet ald1g1 gibi 

YUNUS NADI 
.(Arkasl Sa. 5 sutun 3 te). 

Cephelerde yeni bineJ yok! 

Alntanya 
tah1idat 

Balt1kta 

Kanadadan 
vapuru 

gelmekte 
ingiliz 

olan biiyiik 
sahillerinde 

bir yolcu 
batt! 

cephesinde musild ile vakit gegiren ingiliz askerleri 

Paris 6 (a.a.) - Oeuvre gazetesinde 
Madam Tabouis, iyi bir membadan ah
nan haberlere gore Almanya, lsve~in kar
§lsmdaki Balttk mmtakasmda miihim mik
tarda asker ve malzeme tah§id etmekte
dir. 

Diger taraftan Breme ve Hamburg'da 
bulunmakta olan miihim ciiziitamlar, Kiel 
kana!mt ge~mi§ler. ye !:~mei!'oD;Y~ !im~n· 

lannda yerle§mege ba~lamt~lardtr. 
Alman makamatJ, bu tedbirleri tekzib 

etmektedir. 
Bundan ba§ka bitaraf mii!}ahidlerden 

ogrenildigine gore Alman hava kuvvet· 
Jeri kumandanhgt, lsve~ istikametinde bir 
hava taarruzu icras1 plantnt tetkik etmek
tedir. 

,(Arkasz Sa. 5 sutun 1 de). 

lki devlet adamrnin, bir arada allnmtf resimlerinden 

~~-.le· •. .t 
sahtekirbl•! 

~ekil · degi~tiren ihti· 
kar kar~Istitda derhal 

tefti,Iere ba,Iandt · 
Ticaret V ekaleti kontrol te~kilatJ diin 

bazt ticarethanelerde gordiigii liizum iize· 
rine zabtta ile birlikte ihtikar tctkikatl 
yapmt§ttr. Bu tetkikler esnasmda miiesse· 
selerin defter ve faturalarmm tetkikine de 
liizum goriilmii§ ve bu tetkikler yapt\m•~
tlr. Kontrol te§kilatt, son giinlerde yapt1g1 
tetkiklerde lstanbulda ihtikann §ekil de
gi~tirdigini, §imdi ihtikann gayet mahira
ne haztrlanan fatura sahtekarhgt >.nkasma 
gizlendigini gormii!}tiir. Bir~ok muhtek\r
ler ellerinde topladtklan malt yiiksek fi
atlarla mii§teriye satmakla beraber fatu
ralanm normal fiatlarla doldurmakta ve 
mal vermemek tehdidile mii§teriyi bu fi
ata razt etmektedirler. Diin yaptlan tefti~-

Sofya 6 (Hususi muhabirimizden te• 
lefonla) - Hariciye Vekilimizi hamil o
W..b~ t.t~hll..-.ha.h 10 d Turk 
Sofya istasyonuna girmi~tir. Bulgar Krah 

Majeste Boris.in Saray Nazm Groyef, 
Ba§vekil Koseivanof, bir t;ok nazular, In• 
ailiz. Fran~ biiyiilt eh;ileril B lkan n• 

(Arkas& sa. 5 siltun 1 de 

iran ve Elganistanda 
genii askeri hazubk 

Roma 6 (a.a.) -Havas: Romaya ge
len malumata gore Iran ve Efgan1stan 
geni~ mikyasta askeri hazuhklarda bulun
maktadu. Bu hal, iki memleketin muha
samatm Hazer denizinin cenubuna kadar 
yaytlmast ihtimalini derpi§ ettiklerini gos
termektedir. 

Iran ve Efgan .hiikumetleri soylendigio~ 
ne gore Basra korfezine ve Amman de .. 
nizine kar:il Almanlarla Sovyetlerin mii!i~ 
terek bir harekete gecceceklerinden kork .. 
maktadtrlar. Almanlarla Ruslar, buralaro~ 
da Y akm§arkta miittefiklerin mevzilerini 

(Arkast Sa. 5 siltun 2 de) 

ler bilhassa bu noktadan olmu§tur. , .................. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ........................ . ................... Aim··a·a .. y··a·~·· .. ···s·c,-y·y· e t • r i n 
ihtilif1na tavassut ediyor 

Bir Fin Generali, cephe l~rde yararllk gosteren kahraman lar' nifanla taltil ediyor 
(Y azzat 5 inci sahileCle) 
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CUMHURIYET 

~l= =V=E=G=E=N=<;::;;:~ l=G=E=D=A=I=R=~ Ttrha_n_kazast 
Tahkikatta, kaptanlar1n 

Hususi 
terbiye 

ekteblerin bir mes'uliyetigoriilemedi 

eki rolii 
Yazan: AGAH SIRRI LEVEND 

- d - II 1 .. selerin noksanlanm ik-Hususi mekteb ba§hgmm uyan uacagt e c;a t§an muesse )' 
alaka, bu sattrlarm muharririni yakmdan mal ve m esailerini te§vik ederek _faa tyet-

. · h · · 1 · · t sma yardtm etmekhr. tamyanlar t<;'tn, mevzuun e emmtyettn· enmn ar rna . . 
den ziyade muharririn on sekiz senelik Vaziyete boylece t!;!aret etttkte~ son~~· 
mazisi olan hususi bir lisenin miiessis ve hususi mekteblerin i« hayatma btr goz 
miidiirii bulunmasmdan ileri gclecektir gezdirelim. Memlekete hizmet etmek ga
sanmm. Y az1yt bu tecessiisle okuyacak yesini biitiin endi!;!elerin iistiind~ tutara~ 
olanlan hakstz bulmam. Ancak hususi mektebciligi meslek edinen bt~ ~usust 
terbiye muesseselerinin medeni milletle- miiessesenin bu sahada. >:a~acagt ~tzm~t 
rin maarif hayatmda oynadtgt roliin bii- c;ok biiyiiktiir. 0, evvela tyt sec;t!mt~ bu 
yukliigiinii bilenler ic;in, bizzat mevz~u~ terbiye heyetine malik olmak, talebe kad
haiz oldugu ehemmiyet, bu sahada tlen rosunu normal hadde bu~undurmak, ~ale-

··riilecek fikirlerin ktymetinden daima be velilerile daima stkt btr temas temm e· 
~ut .. k lacakttr. derek c;ocuklann umumi vaziyetile yakm-
us un a ·1 "lk f£ Hususi mekteb nedir~ Bu sualin cevabt dan alakadar olmak surett e t muva a· 
ona mana ve mahiyet vermek istiyenlerin kiyeti elde eder. _ _ • . 

aksadlarma gore d egi§ir. Bir c;;oklannm Miirebbiligi kendtne ctddt btr meslek 
:nnma gore, hususi mekteb ticari bir olarak se<;'en bir terbi~:cinin ba§mda bu
miiessesedir; me~guliyetinin nev'i ve rna- lundugu bir hususi ~ue~sese~e: sm~f dt
hi eti itibarile umumi menfaate hizmet ~mdaki terbiyevi faahyetm ~uhtm btr >:e~ 
et~e bile, kurulu§undaki maksad ~~k~mm· tuttugu goriiliir. Mese_Ia_ restm ve mustkt 
dan kazanc temin etmek gayesim tstthd~f gibi bedii sahalarda tsttdadt~u- den~mek 

d B Z1lanna gore d e, terbiye ve tedns isteyen gene, mekteb idaresmm temm e· 
e er. a l k l d . "f d i~inde miisamahakar davranan. v e boy _e- decegi -~er tiirlii im an ar ~n tstt a e 
likle talebe celbine c;;ah§an btr yerdu. eder. Soylemek, yazmak ve 1§ ba~a~~ak 
Buna mukabil, hususi mektebleri, talebe- ihtiyacile c;upman ve boylelikle kabthye· 
sine kar~t gosterdigi dikkat ve itina ile tinin itici hamleleri ic;inde huzursuz ve_ ka· 

m i mekteblerin iistunde sayanlar da rarstz bulunan gene, talebe gecelennde 
res k .. 'd b' vard1r. . §ahsiyetinin inki§afma <;'O r:nusat . tr 

Hususi mektebler hakkmdaki kanaatm zemin bulabilir. Burada terttb ve tdare 
esmi lisanla ifadesi ise, onlann, devlet edenlerin arasma kan~arak soyler, c;ah

:nekteblerinin yukiinu azaltan yardtmci §IT, toplar ve sevkeder. Nihayet, i~ ba~ar
ve bu itibarla faydah muesseseler_ oldugu rna kabiliyetinin gordiigii inki~afla bu fa
zeminindedir. Hakikati halde vaztyet her aliyetin k1ymetli bir unsuru olur. 
zaman bu tarife uymtyabilir. Kiitiibhane, matbaa ve ne§riyat i~leri 

Uluorta hie;; bir fark gozetmeden husu· bu mekteblerde daha emin ve daha fe-
i mekteblerin aleyhinde bulunanlarm fi- yizli bir tatbik sahas1 bulabilir. 

kirlerini bahis mevzuu etmege degmez. Herhangi bir ders grupundan zaytf o
Ya her§eyde kalbi hukiim vermekteki is- Ian talebenin bilgi kudretini arhrarak onu 
ticalin, yahud da liizumlu bir tamimcili- stmhmn orta seviyeaine c;tkarmak, bu 
gin mahsulii olan bu iddialara cevab ver· mekteblerin ba§ltca i~lerinden biridir. 
mek guc; say1lmaz. Hele hus veya k~s- T alebede gori.ilen lisan zafm1 telafi etmek 
kancltk gibi bir saika ile ortaya attlan ts: ic;in hususi kurlar tertib etmek, gene bu 
nadlan reddetmek, sahiblerinin hiiviyett mekteblerin kolayca yapabilecegi bir i§· 
mec;hul olmad1kc;a c;ok daha kolaydt:_- . tir. 

Soylenenleri bir tarafa buakarak hadt· Hususi mekteblerin en mi.ihim vazifele-
seleri tahlil edelim: Acaba hususi mek- rinden biri de, bulundugu semtin fikri ve 
tebler, bugi.inkii vaziyetlerile kendilerin· i«timai bir merkezi haline gelebilmesidir. 
den beklenen hizmeti ifa ediyorlar mt? Bu, talebe velilerile stk1 bir temas temin 

Hususi mekteb, kabul etmi§ oldugu etmek i<;'in en emin bir vasttadtr. Mektebi 
«hususi» vasf1 ile, klasik sistemden ayn- tamtrrn.k, c;ocugunun muvaffakiyetini aile
larak yeni bir sistemin miidafaasmt yapan sine gostermek gibi, nefi mektebe aid 
ve iddiasmt ispat etmek mevkiinde bulu- olan hususlardan ba~ka, menfaati biitiin 
nan bir miiessesedir. Bunun i<;'in, her §ey- memlekete §amil olacak hizmetler ic;in 
_] _ ~ ev.vel \:>tL ·.<;terni .tathiL .t:.!m"'k , 'izrJe ' • M"G• 1 • ' J1 ·d k 1 f 1 -j· .. •• ne-~ - '$ eder. 1 1 a yram r a on erans ar ter-

1 ihtiyaca en uygun bir program ve talimat- tib ederek halkt davet etmek, sosyal yar-
la i§e giri~mi~;~ olmahdu. dtm i§lerinde halkt alakalandtrarak ona 

Halbuki bugiin hususi mektebler, res- rehber olmak gibi hizmetler bu ciimleden-
mi mekteblerin program, mufredat ve dir. 
te§kilatmi aynen kabul etmekle kendi Nihayet hususi mektebler, memleketin 
kendilerini tekzib etmektedirler. Ba§ka tamnmt§ §ahsiyetlerine mektebte konfe
tiirlii hareket etmelerine imkan olmadtgi- ranslar vcrdirerek talebe ile miinevverler 
01 hemen kabul etmeliyiz. <;unkli, hie; bir arasmda fikri bir temas temin etmek su
yerden yardtm ve himaye gormiyecekle- retile bu baktmdan da faydah olmaya «a· 
rini bildikleri ic;in, resmi te§kilattan aynl- h~;~trlar. 
d 1klan takdirde, bir tek talebe bile bula
mtyacaklanm c;ok iyi bilirler. Bu vaziyet 
kar§Ismda hususi mektebler, nihayet res· 
mi mekteblerin yiikiinii hafifleten yardtm· 
ct hirer miiessese olmaktan oteye gec;e
mezler. 

Lakin acaba biitiin hususi mektebler bu 
vazifeyi olsun hakkile ba§arabilecek mev
kide midirler~ 

Buna cevab vermeden once §U noktay1 
sarahatle kaydedelim: Bugun mademki 
hususi mektebler de resmi mekteblerin 
program ve talimahm aynen kabul etmi§· 
lerdir; o halde resmi ve hususi mekteb 
tasnifinin manas1 yoktur. Mektebler bu 
vaziyetlerile ancak iyi veya kotii miies· 
seseler diye aynlabilirler. Yani mektebler, 
ya deruhde ettikleri vazifenin kutsiyet ve 
ehemmiyetini idrak ederek memleketin 
maarif hayah ic;inde tam ve olc;iicii bir 
miiessesenin haysiy~t ve aalahiyetini ta· 
§Ular; bu takdirde «iyi» vasfim ihraz 
ederler. Yahud da, iptidai bir memur zih
niyetile du§iinerek i~i kendi cereyamna 
buakan, veya, esnaf zihniyetile hareket 
ederek faaliyetini menfaat teminine has
reden muessese vaziyetine du!lerler; bu 
halde ise «kotii» vasfma hak kazanmi§ 
olurlar. 

Mevzuumuzun hududlan ic;;inde kala
rak bahsimizi hususi mekteblere hasrede
lim. Bugiin her tiirlii mii§kiillere gogus ge· 
rerek ciddiyetle, hatta feragat ve feda
karhkla c;ah§an ve bu vaziyetlerlie maarif 
hayatmda buyiik hizmetler ifa eden de
gerli mektebler bulundugunu kimse inkar 
edemez. Bunlar, miirebbilik haysiyetile 
telifi miimkiin olmJyacak hareketlerden 
daima uzak kalarak, meslek §UUr ve §ere· 
fini kendilerine rehber edinen miiessese
lerdir. 

Buna mukabil, eger talebesinin hare
ketlerile alakadar olmJyan, miisamahakar 
davranan ve zararh talebeyi feda etmek-
ten c;ekinen mektebler varsa, bunlar c;o
cuk terbiyesinde menfi bir rol oynuyor 
demektir. Vak1a efkan umumiye bu mii· 
esseselcri yakmdan tamr ve laytk olduk
lan vasf1 da verir. Ancak unutmamaltdu 
ki, ic;timai muesseseler kuruldugu cemiye
tin i«inde beliren bir ihtiyaca cevab verir· 
ler. hte bu miiesseselerin hayatiyetini te
min eden bu ihtiyacdir. Eger bunlar ya
~JYorsa , onlarm m iisamahasmdan istifade
ye ko§acak kimseler bulunuyor demektir. 
Bu vaziyet kar§Ismda yap1lacak i~ -miisa
mahadan istifadeye ko§acak kimselerin 
hareketlerini onleyecek ba§ka tedbir ol
madlgma gore- c;ocuk terbiyesinde- zararh 
rol oynayan miiesseselerin faa liyetine ni
hayet vermek, buna mukabil de ciddiyet· 

• Hulasa tedrisatta ciddiyet, terbiyede 
itina ve disiplinde titizlik, vazifesini IYI 
bilen bir hususi mektebin degi§mez §ian
dtr. 0, vasttanm kifayetsizligim emekle 
ve enerj i ile telafiye c;;alt§arak, her talebe
yi ayn ayn tamyabilmek imkanmtn bah
§edecegi kolayhkla gencin §ahsiyetini vii
cude getirmek ic;in elinden gelen dikkat 
ve itinay1 sarfeder. 

Hususi mektebler, kendilerini en az 
bunu temin etmekle miikellef bilmelidir
ler. Yoksa hususi mekteb, astl memleke
tin ihtiyacma en uygun bir terbiye siste
mini tatbik ederek ornek bir miiessese ti
pi meydana getirmekle mevcudiyetine 
bir mana verebilir. Boyle bir muessesede 
att!acak ileri adtm, yeni bir tecriibeye ze
min olur ve miispet bir netice verdigi 
takdirde resmi te§kilata da ornek vazife
sini goriir. <;:iinkii devlet, herhangi bir 
sistemi mekteblerine tatbik edebilmek 
ic;in, once hususi bir mektebde yaptlacak 
tecriibcnin parlak bir muvaffakiyetle ne
tic~lendigini gormek ister. 

f11te huausi mekteb, bu §erefli i~i ba
~ardtgl zamand1r ki. kendinden bekknen 
tarihi hizmeti jf,. .. t,....=~ ~-·· ·1 - 1• ., • • _ 

Agah Szrrr Levend 

GaUp lfpainia ild 
llahtilliyeti vanu1! 
Emniyet miidiirliigii bir miiddet evvel 

muhtdif ecnebi m e1 leketlerden Galib 
Efganinin mahkumiyetlc ri olup olmadi· 
gm1 sormu tu. lngiltere hiikumeti gon
derdigi cevabda Galib Efganinin dolan
dmclhk ve sahtekarltktan bir defa iki 
ve bir defa da iic; aya mahkum oldugu
nu bildirmi~tir. 

ECNEBI MEHAFILDE 

Bir Alman ticaret heyeti geldi 
Almanya ic;in ttitiin miibayaa etmek 

iizere Alman sigara fabrikalan miimes -
sillerinden miirekkeb iic; ki~ilik bir heyel 
dun sabah ~ehrimize gelmi§tir. 

Diger taraftan diin ltalyan, Yunanh ve 
Macar tacirleri de ~ehrimize gelmi~lerdir. 

lki Fransiz kimyageri geldi 
ve Ankaraya gitti 

Franstz hiikumeti tarafmdan Tiirk hii
kumeti emrine sureti mahsusada izam o
lunan maruf Frans1z kimya miihendisle
rinden ]an Rene ve Andre Gotvar dunku 
konvansiyonelle ~ehrimize gelmi§ ve diin 
ak§am Ankaraya gitmi§lerdir. 

Alanya civannda Filla mevkiinde vu· 
ku bulan Tuhan vapuru kazast uzerinde 
tahkikata memur edilen sabtk Seyrisefain 
l§letme miidiirii Burhaneddin c;ah§maga 
ba§laml§ttr. Fakat ogrendigimize gore 
Munakale Vekaleti tahkikat ic;in §ehrimi
ze iki memur daha gondermektedir. 

Tuhan kazas1 hakkmda kaza mahal
linde ilk tahkikatt yapan Istanbul Liman 
reisi Hayreddin, Denizyollan miifetti§le
rinden Mustafa ve Alanya Liman reisin
den miirekkeb heyetin bu kazadan dolayl 
kimseyi mes'ul gormedikleri, bunun mu
halefeti havadan dolayt vukua gelen bir 
deniz kazast oldugu yolunda bir rapor 
verdikleri anla~Ilmaktadu. 

Bizim yaptlgtmtz tahkikata gore 1caza 
o giin giine§ batt1ktan sonra 18, I L. de 
Kadim Putulimes mevkiinde karaya otur
mu§tur. Burada su altmda bir mendirek 
vardu. Bu esnada nobette iic;iincii kaptan 
Vahiddir, si.ivari Mahir kaptan da kap
lan koskiinde bulunmakta idi. 

T trh;n, sa at l 1, 30 da Antalya dan 
kalkmi§, 1 6 da ikinci kaptan ~iikrii no bet 
almt~. saat 18 de nobet iic;iincii Mahire 
ge<;'mi~tir. Kapah ve bozuk havalarda sii
vai·inin gemi kumandastm ele almas1 la
Zlm geldigi ic;in siivari Mahir kaptan de
vamh §ekilde kaptan ko§kunde bulun
IDU§tur. 

Kazanm, verilen rotalar muvahk ol • 
makla beraber c;ok kapah hava ve sulann 
s1ghgi dolayisile kayah burun iistiin'! du§· 
tiigii anla§tlmaktadu. Filhakika bu esnada 
yagmur, sis halini almi§ bulunuyordu. 
Gemi kaza esnasmda sahilden be~ huc;uk 
mil ac;tkta idi. 

T ahkikatm seyri hakiki vaziyeti goote-
recektir. 

IKTISAD 

Arpa ihracma tekrar 
ba§lamyor 

Birkac; giin evvel heyeti umumiye ha
linde toplanarak gordiikleri liizum iizeri
ne arpa ihracallmtztn men'ine karar veren 
Zahire ihracat Tacirleri Birligi dun de 
Toprak Mahsulleri Ofisi istanbul §Ubesi 
miidiirii Nuri Orakm reisligi altmda top
lanarak miihim bir karar vermi§tir. 

E vvelki kranndanberi gec;en zaman 
zarfmda memleket ihtiyacma kafi derece
de arpa stoklan mevcud oldugu neticesine 
vanldtgmdan arpa ihracatma tekrar ba§· 
lanmas1 muvaftk goriilmii~tiir. Yalmz, 
muhtelif mtntakalarda mevcud stoklar -
dan 1 S,OOO ton arpamn hiikumet emrine 
tahsisi tekarriir etmi~tir. Bu miktardan 
••t.A •v •t.u.• .a ..,. .. J-# .&l.I.&.Wv V.&U.I U""'U.l .. &.J .I. • 

Bu karar, derhal diger ~ehirlerdeki ih
rac"-t komitelerine bildirilmi~tir. 

Memleketimizde bu §ekilde ihrac olu
nabilecek 20 ~ 2S bin ton kadar arpa ol
duii;u tahmin olunmaktadu. 

Ba§kontrolorliigun merkezi 
Ticaret Vekaleti Ba§kontrolorliigi.i ya

nn Liman hanmdan Orner Abid hamnda
ki yeni merkezine taemacakttr. Burada 
kontrol te§kilah yeni kurulan Limited §ir
ketlerle ayni katta olacakttr. 

Orner Abid hamnda Limited §irket • 
lerle birlikte kontrol tes.kilatt i<;in, basit, 
fakat c;ok zarif bir claire hazulanmt§hr. 

Mmtaka Tica'ret miidiirltigii 
ta§Intyor 

$imdi 4 iincii Vaktf hamnda bulunan 
Mmtaka Ticaret miidiirliigiiniin Evkafm 
Yenipostane kar§tsmda yapttrdtgt yeni 
Vaktf hanma ta~mmas1 mukarrerdir. 

Gene 4 iincii Vaktf hamn alt katmda 
bulunan Vaktf Paralar idaresi de bu yeni 
hana naklolunacakttr. 

M1s1rdan baharat geldi 
Uzun miiddettenberi haricden baharat 

gelmediginden bahar ve emsali 
lezzet verici maddeler azalmt~h. 
giin iskenderiyeden §ehrimize 
dar<;'m, sekiz ton kara biber, bir 
harat gelmi11tir. 

yemege 
Evvelki 
bir ton 
ton ba-

Diger taraftan §ehrimize yeniden 3, 5 
ton kahve getirilmis.tir. 

Samsunda tiitiin sab"lar1 
Haber verildigine gore, yedi buc;uk 

milyon kilodan ibaret olan Samsun mm
takasmm bu seneki mahsulden bir milyon 
kiloya yakm miktan, dizi dengi olarak sa
tilmi~hr. Samsun mmtakasmm en miihim 
ktsmmt l<"l!kil eden demet tiitiinlerinin sa· 
tt§lanna, her sene oldugu gibi bu sene de 
martta ba~lanacaktu. 

MOTEFERRIK 

F elaket mmtakasma gon
derilen e§ya 

Istanbul yard1m komitesi zelzele fela
ketzedeleri ic;in dun Samsuna S()O sandtk 
c;;ivi ile SO ton galvanize sec; gondermi§lir. 

Sanavi kongresi 
Milli Sanayi Birligi kongresi yann sa· 

at 15,30 da birlik merkezinde yaptla • 
cakttr. 

HAVA RAPORU 
Ye§ilkoy Meteoroloji istasyonundan al

dtgimlz malumata gore dun hava yur • 
dun Trakya ve dogu bolgelerile Karade
nizin ~ark kiytlarmda kapah, orta Ana • 
dolu ve Egenin cenub kistmlannda c;ok 
bulutlu, diger bolgelerde bulutlu ve yer 
yer sisli, dogu ve Karadeniz k1ytlann_da 
mevzii yag1~h gec;mi~. riizgarlar §imali is
tikametten hafif esmi~tir. 

Diin lstanbulda hava ~;ok bulutlu gec;
mi~. riizgar ~imalden 1 le 3 metre arasm
da htzla esmi~tir. 

Hararet derecesi en c;ok 12,6 ve en az 
2,2 santigrad olarak kaydolunmu§tur. 

Memleket Haberleri 

Yok, yok! 
Bakkallarda bira yoktur. Bira ic;;

mek isteyenler mutlaka ic;ki satan 
kazinolara, birahanelere, meyhane
lere gitmege mecburdurlar. Bu yi.iz
den evinizde bira i<;'emezsiniz. 

Bakkallarda, hatta hie; bir yerde 
vermut da yoktur. Binlerle lira sar
file in~a edilen Mecidiye koyii Likor 
fabrikasmm en <;'Ok begenilen ve i«i
len mamulatmdan biri olan likor or· 
tadan c;ekilmi~tir. 

Bira ned en azdu ~ Bira fabrikas1 
geni§letiliyormu§ ondan. 

Vermut ned en yoktur ~ ~i~e yok
mu§, etiket yokmu§ da ondan. 

Sis yiiziinden Almanya 

E lk I d b• D ngiliz ve F rans1z ve lsvic;re 
VVe j gece iman a lr 0 ve ajanslart Almanya ile RusY~ 

k k kl kl ld e•ndaki i~birliginin arttk ikttsadl 
~0 a sa I ar 0 u siyasi sahaya miinham kalmaYIP 

Bir biri arkasma ii« gundur her sabah sahaya Ja dokiil~ek iizere oldug~~ull' 
1 d k .. h tefikan haber ver.yorlar. Sovyet 0 55 stanbul iizerini saran sis un ii nus a • ti Balttk d enizinin eskiden <;;:arhk l'~jll 
mtzda da yazd1gtm1z gibi evvelki ak§am 1 k k saP 
erkenden ba§lamt§ ve biitun gee~ devam sma aid iki bin kil_on:etro ~ ~ar en de' 

d b h rinde idare ve haktmJyet cthetmd 51 etml.~t1'r. Fakat buna mukabil i.in sa a h'k" }""IJ 
,. se de askeri noktado.n a 1m 0 "'
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sis olmamt§hr. 1 h 1 f t esi § 
St' s yiiziinden evvelki gece saat 19 dan A manyamn mu a e et e mem Alrl'l~P-

lnt,iltere ve Fransayt bnakarak JJ1~ 
itibaren Kadtkoy hattmda vapur seferleri ile anla§mt§ ve beraberce hareket el\')'' lllenfa 
durmu§ ve i<;'inde Ankara treni yolculan kabul etmi§ti. Bu karara bina<"n SoLii~· d• d 
da bulunan bir vapur Kadtkoyden sonra L ' a •• .1 a 

b ler Estonya, Letonya ve JtvanY·l]eriP' '~eki 1. 
Haydarpa~ada kalmt§hr. Bu vapurda u- metlerini stkt§tmp bunlann saht o~l bu k 'I; 
lunan yolculann bir kismt Haydarpa§ada- sevkiilcey§ cihetinden miihim olan .tl...,j~ bq deaf . 
ki otellere gitmi§, fakat miihim bir ktsmi l d 1. rttw 1 

ian isticar nam1 a. tm _a e t~e .. g~.,- JJ1' • d'• 
yer bulamayarak vapurda sabahlaml§ttr. F inlandiyamn sahtllermdeki muhtrtl ,.J 11 d lgl 
Anadolu yakasma da Kopriiden yolcular ld . ge .,.. ev 
gerememi~, yalntz bir ktslm yolcular ;.ir· kileri de ayni yo a temm etme · ell~ ~ jdecek 

"" ,. 0 k 1 mas1 uzerine bir tiirli.i sonu gelrntY ttinj 

Carib ve zararh beceriksizlikler! 
Bira fabrikast i~lemesi, geni§leme

si, ihtiyaca kafi bira yett§hrmesi 
bir «meselei azime:~> oldu. Halbuki 
bira istihlakinin artacag1, Bomonti
nin ortadan kalkmasi yiiziinden is
tihsalin azalacag1 c;oktan malumdu. 

keti l·layriyenin saat 2 3 te skiidara a • hat be siiriiklenmi§ti. l'kki; 
1 d1rdtgt bi_r vapurla kar§l yakaya gec;mi§· p., J-.,.rb uzadlkc;a Almanyantn lltl'r\ 
lerdir. 1 k · " ndall ·) 

Vermutun §i§esi, etiketi yoksa, 
bunlar ned en vaktile yaptmlmadt? 
Halkm istedigi §i§e ve etiket degil 
vermuttur. Bir miiddet ic;in ba§ka 
§i§e, ba§ka etiketle sattlmaz ml ~ 

Bol!:az dJ§tndaki sis dun saat 11 e yakm dan istifadesi aza malta o'c:.ugu rrl'les1' ~ Vug 
~ B harbinin biran evve sona e Ql'u 

ac;Ilmi§ ve iki gecedir sis dolayisile 0 - Ruslar kadar Almanlann da ~~d ll.t' 
g" azdan giremiyen lzmir vapuru dun og- 1 d F' 1 d' d 1 e 

d vardtr. Ktzt or u m an tya a ·~· 0 ln<~k 
!eden sonra limana gelmi§tir. Biiyiik ere- AI 1 'It yi f\S) t kaldtkr." manyamn ng1 ere S 
de bekliyen vapurlar da diin Karadenize . l k l . t ha~tV. llta 

kt cana aca yer erme aarruz j(dlf 
c;tkmt§lardtr. , ma imkan kalm1yacakttr. Bu u•

111
; ~ <-Bu iki yoklugun ikisi de iki defa 

zararhdu. Hiikumet, rakmm istima· 
lini azaltmak ic;in «ah~tyor; fakat 
halk bira, vermut bulam1yor ki 
bunlan i<;'ip rak1dan vazgec;sin ';I 

Polonyah Musevileri Filistine gotiiren \arb siiriincemede kalacakt!I. Be .,; ~~ n d<l) 
Sakarya vapuru da sis yiiziinden yoluna b h - de u•-- 'tle · 
devam edememi§ ve dun sabah limani· man"" sn"'m..la gar cep esm "rJI'' ~11 kr 

"'rkamharbiyesinin pek muvahk g~ p ll 
mtzdan hareket etmi§tir. b d b 1 ga N· ' 

Harb dolayisile giimriik varidatJ 
azalmt§hr. fnhisarlann bira ve ver· 
muttan temin ettig1 varidat da, bun· 
lann yoklugu yiiziinden azahyor. 
Halkm s1hhati bak1mmdan zararh, 
devlet varidati bak1mmdan zararh. 
lnhisarlar idaresinin, kendi sebeb ol· 
dugu bu zararlardan haberi yok mu 
diye 

0 I ko .. uru"ler ~i taarruz te~eb iisiin e u unma 1 If c; sabahtu sisten ac;t amtyan k Q'ae' 
1 bur olaca tlr. I ~ ~ Ie 

:ev~v;.e::;lk:.:;i:..;:g,;;.ec.:;.e;::....:s.;,a_..a_t_3_t_e_a_c;:;.t_m~t§;...t~tr_.:---- fj,..l-- r' '" ~ seferinin biran eV'/e ~~-r 0 
SEH/R /$LERJ celenmesi ic;in Rusyaya AlmanyatJIJl 'llttda 

Yerli 

milli 

SOPUYOI'UZ 

mamulatta 
alametler 

AyyddJzla 
i~aretleri 

Tiirk mah 
konulmas1 

mecburi 

Umumi tefti§lerin neticesi 
Belediye miifetti§leri, son iki, tic; giin 

ic;erisinde, Eminonii, Beyoglu, Fatih semt· 
lerinde sinema, hal, hamam, tiyatro, kah
ve, ve lokantalan umumi bir tefti§ten ge
c;irmi§lerdir. Bundan ba§ka nakil vasttala
rma iistii ba§I pis kimseleri bindirenlerle 
htfztssthha kanununa riayet etmiyenlerle 
yap1 kanunu hilafma in§aat yapt11anlar· 
dan pek c;ok kimseler tecziye edilmi§ler ve 
bu in§aat vaziyetlerini 1slaha mecbur tu· 
tulmu§lardu. Miifetti§ler bu tefti§leri neti
cesine aid raporlanm alakadar makamla
ra vermi~lerdir. Bunlar tetkik edilerek u
mumi kararlar ittihaz edilecektir. 

Soguk hava depolarmm 
ISlaht 

Soguk hava depolannm Islaht i§ile 
me§gul olmakta bulunan komisyon diin 
Belediyede Fen, Sthhat, Baytar, lkttsad 

Hiikumetc;e, yerli smai mamulatm i§a· miidiirlerile hifzissihha miitehasstsmdan 
retlenmesi hakkmda yeni bir nizamna- miirekkeb olmak iizere toplanml§tlr. Bu 
me ne~rolunmu~tur. <;ok miihim olan bu depolarda yaptlacak Jslahat i§leri hak • 
yeni nizamname esaslanna gore, lcra Ve- kmda bir talimatname hazulanarak tatbi
killeri heyetince tayin ve ilan edilecek k1 i<;in :- l5.kadarlara tebligat yaptlmt§tlr. 

yerli ~,a~u2.~~~ I_a__r.1,.~a:_~~ ~~:~ ~-=~:- istanbul Belediyesinin mali· 
lajlanna veya etiketlerine, kolayhkla go- yeye borcu ve alacagl 
riilecek ve silinmiyecek §ekilde, milli a- Ankarada bulunan Vali ve Belediye 
lil.met olan ay ytldtzla (Turk malt) veya Reisi Lutfi Kndar takib etmekte oldugu 
bu miimkiin olmazsa (T.M) i§aretleri Belediye i§leri hakkmda lstanbuldan baz1 
koymak mecburidir. malumat istemi§tir. Istanbul Belediyesi 

Bu hiikiimler dahiline ahnan maddele· Balkan harbindenberi muhtelif zaman _ 
rin halen mevcud stok miktarlan alaka- larda Maliye Vekaletinden yekunu 3,5 
hlar tarafmdan bir beyanname ile mahal- milyon liraya balig olan istikrazlarda bu
lin en biiyi.ik miilkiye memuruna bildi- lunmu§, o zamandanberi bunlarm faizi de 
rilmesi mecburiyeti de vazolunabilecektir. i§leyip durmu~;~tur. Diger taraftan Beledi-

Ozerinde milli alamet ve (Turk malt) yenin de Maliye:den bir c;ok alacag1 var· 
ibaresi bulunm1yan yerli mallarm mem- du. Evvelce toplanmt§ olan bir komisyon 
leket dahilinde satl§t ve ihrac1 memnu- bu iki alacagm takas1 i<;in bir formiil 
d~_r. Yabanci mem.~eketle;e gidecek olan 

1 

haztrlami§h. ~imdi bu formiil bir kanun 
Turk mallannm uzerlenne, zarf veya 1ayihas1 hal in de Biiyiik Millet Meclisin
ambalajlanna bu ibare ve milli alamet- den gec;irilecektir. 

ten rr:aada b_~ maim Tiirkiyed~ i~al o- T k • m kazinosu i~in irket 
lundugunu gosteren yabanc1 bu hsanla a SI § 
ibare de konulabilecektir. kuruluyor 

Bu §artlann yerine getirilip getirilme
digi lkttsad Vekaleti tarafmdan kontrol 
ettirilecektir. Nizamnameye muhalif ha
reket goriildiigi.i takdirde 1 70S sayth ti
carette tag§i§in men'i ve ihracatm mura
kabesi hakkmdaki kanunun cezai hiikiim
lerine gore derhal zabtt tutularak miles
sese sahibi Muddeiumumilige tevdi olu
nacakttr. 

Mill! Sanayi birligine, konulacak milli 
alametin §ekilleri gonderilmi§ ve birlik, 
erbabt sanayii haberdar etmi~tir. 

T c>ksim kazinosunun idaresi Said is
minde bir zata verilmi§ti. Bu zat mukave
Ie mucibince 90,000 lira!Jk bir §irket kur
mak mecburiyetindedir. Bu §irketin ku
rulmast ic;in bugiin bir toplantt yap1la • 
cakttr. Y eni §irkete Necib Serdengec;ti, 
Mithat Nemli, Hayn Araboglu dahil ola
caklardir. __. .... .-

Merdivenden dii§erek 
yaraland1 

Kurtulu§ Azak sokak 28 say1h evin du-
E f • vanm badana etmekte olan S8 ya~larmda 

sna cem1yetleri toplanhsi Hac1 Ugurlu admda ihtiyar bir i:;;c;i, mu-
~snaf cemiyetleri yardtm te§kilatt se- vazenesini kaybederek c;1kttgt merdiven· 

nehk toplanhst bugiin Tiirbedeki cemiyet- den dii§mu§, muhtelif yerlerinden ~·ara-c m«k•rlnd, ';:; v~'""~eri 

Hasan Ali YiLcel Universitede talebeler arast~da 
Maarif Y ekili Hasan Ali Yucel diin sa- Oniversite kitab · · daha bt"r mu"ddet 

tlld 0 .... Rk"" t§t a e mverstteye giiiDt§, e toru ve h 11 d'l · v. d 
d k I a e 1 em1yecegm en o zamana kad e ·an an ayn ayn makamlannda ziyaret . ar 
etmi~;~tir. Vekil, bu suada Hukuk ve lkti- talebelenn miiracaati iizerine stenografi 
sad fakiilteleri birinci stmf derslerine gir- makinesile takrir tutularak notlann esash 
mi~. doc;ent Yavuz Abadanm takrirlerini bir tetkikten sonra talebelere tevziine ka 
takib etmi§tir. Dersten sonra talebe ve rar verilmi§tir. Hasan Ali Yiicel Oniversi
profesorlerle muhtelif mevzular uzeorinde te merkez binasmdaki Enstitiileri de 
g~rii§en Vekil dershane ve kitab i§lerile ayn gezerck ihtiyaclan ve c;ah§malar a~~~ 

_alakadar ~lmu§tur~ rafmd~ izahat ~iml§tu. 

men ve ordu ile degilse de lev~zlrl'l•~1 ~·u 
ve m·•allim zabit vermek suret1le 1 J· ~ll •• g 

f k .•. b "ld" ,lrl'l ~h etme~.., Muva a at ettigt I II lte( ' ni 
dir. $imdiden iki vapur harb ~a ,~· ~d :t 
'<~ lt,k denizindeki bir ~!man ln:na!l b;tte 
sevkedil- · ··Y. Ru s;:ermler N"rve~ ltlikr 
sularmi takib ederek Petsamo'ya -~1 d~ bul 
giderek oradaki Rus i§gal kuvvetletl t\ •an 
vaz1m vere,. · ' · · ·-- 1ok f 

~ a 
Rusyanm Finlandiya ·~br·t 

l ltl· 
1
" kafi derecede kruve oru bu un;:· , 'Itt 

b]u~>P ~,1 •
1
. a ,1 ... l _____ :lo miiessir bir surette a ~~Ill. 

---l:v· ---' ~.-1 liizumundan fazla ol3~1 
tell: ~,! - irlerinden bir c;ogunu Alrl'l~; 
vererek buna bedel hafif kruvaZor 
caktu. ,el 

Alman erkamharb zabitleri SovY·)e· 
dulanna tcknik mii~av : . olarak -veri 
tir. Finlandiyada ugradtklan 
yetsizligin levaz1m ve teknik 
Almanya ikmal edecek dcn1c•••" 
yamn bu yardtmi kar§tsmda 
kavemeti uzun bir zaman devarn 
yeceklir. Finler ancak lngiltere -ve 
gibi biiyiik devletlerden resmen 
olarak askeri yardtm gordiikleri 
s()rtuna kadar harbedcuuco;;e.t<.u>• 
dunsP' b 1T,.k1lan Finlerin m'""'u"'' 
hesiz lngiltere ve Fransa 
§eY olmtyacakttr. 

<;;:iinkii bu takdirde y ..:kanda 
gi ve«hile Sovyeller Almanlanll 
yakm ve orta ~arka ve belki de 
na kar§I harekette bulunmakta 
lac&klardu. Bu ihtimali dii~iinen 
daki umumi erkamharbiye ile stk1 

bulunan sag cenah partileri 
Fransamn Rusya ile munasebat1111 

Finlandiyaya hemen asker! J'' 
lunmal,nm musurane taleb e ~ 
Bugiin biiyiik Avrupa harbinin ~ 
Finlerin elinde bulunuyor. Bu 
muhafazasma ve idaresine gore 
bir neticeye dogru inkisaf 

Muharrem F ev'l:i 

rni~hr. 

435 muallimin diinkii 
Maarif Vekaleti her vilayet 

bulunan orta tedrisat J;Jil 
mekteb ba~ muallimlerinin her 81 
lanh yaparak ihtiyaclanm tespi; 
rine karar vermi§ti. Diin ilk d~]ll 
mizdeki 435 muallimin istirak1 e 
mudiirii Tevfik Kutun riy~setinde 
bul birinci ilk okulunda bir 
mi§, oniimiizdeki aylar zarfmda 
rat mevzuunu te§kil edecek olall 
me hazulanmt§ltr. Aym 1 S ine 
lise ve orta mekteb muallimlerile pi'~ 
meslek mektebleri miidiirleri t~j~ 
caklardtr. Bu husustaki ruznarl'le 
zuhklanna ba§lanmt§tlT. • 

-···- e5' Avramm muhakeJ1l J; 

Avram adh birinin dolandlr~;.l 
asile muhakemesine, Istanbul a 
liye ceza mahkemesinde devartl q 
tir. lddiaya gore kendisi birkll 1~ 
miiracaatle: «Avrupadan akrabdfl 
geldi. paras! tiikenmi!l, vapur ~
yor, heni gonderdi, para iste~J,~1• 
seniz nhttma gotiirecegim» gibt 
ler soy]eyerek para koparmtli· ~~
d_~n da elbise, palto ve sairev alraJiP 
ku celsede bu suretle almdJgl eti 
nan bir palto ile elbisenin kJYrl'l 
edilmi§, clava edilen: «0 kadar 
Yoktuu diye itirazda 
hakeme, tetkikatm devamt 

CUMBURiY~'t 
====- Niishas~ 5 k~· ... ~ 
Abone seraiti { T~r~iye j~jll 

• •~;an z1o0 , 
Senelik 
Alb ayltk 
Or; ayhk 
Bir ayhk 
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8a~vekil Metaksas Konsey me
saisine Sofyan1n da i~tirak 

• ver1yor edecegini haber 
leon Bliim «Bulgaristanln teminahd1r, bu da 
l'iirk • Bulgar ania,masJnln bir neticesidir» diyor 

tn CB~ tarat• 1 tnct saht!eds) siikunetin sebeblerini ara§tmyor ve di-
d,e~fa.atlerinin miidafaael ic;in itlifaklann- yor ki: 
d 1 , il bu suretle bagh olacaklan hususun- cBunun en bariz sebebi Finlandiyanm 
b~'1 kat'i kanaatle ayr1hyorum. Esasen Rue hiicumlanna muzafferane mukaveme
bq dkanaati senelerdenberi besliyordum, tidir. Finlandiyada bogazma kadar har-
1, .~fa daha ziyade kuvvetlendi. Zaman- be giri§mi§ olan Sovyetler Birligi mad
It : 1ier Balkan devletlerile Tuna havza- deten oldugu kadar manen de vurulmu§
td evletlerinin bizm grupumuza iltihak tur. Binaenaleyh intikamm1 muvaffaki
ltt~t.eklerini iimid ederim. Yugo3lav mil- yetsizliklere ugrad1g1 sahalarda ara~tm
takk~n g1ptaya §ayan olan hergiinkii te- yor. Bunun ic;indir ki Rusya Besarabya
~ 1Yahm biiyiik bir sevincle goriiyo- ya kar§l melhuz hareketini daha miisaid 

It!.~ bir zamana buakmak mecburiyetinde kal-
~0rllgoslav milleti, Naibi saltanat Prens ml§ttr. Rumanya, sulhu Finlandiyaya bore
'- lln akilane idaresi altmda sulhun ve ludur. 
ol adetin biitiin nimetlerinden miiatefid Almanyaya gelince, Alman niyetl \:in-

ltlaktadn.:. de gori.ilen muvakkat degi§ikligin bir ta-
S raftan §iddetli soguklardan ve diger ta-
aracoglu fU beyanatta bulunmu~tur: raftan da dahili miinakalat miitkiilatm-

t~ t- Belgrad1 Balkan milletlerinin her- dan ileri gelmesi muhtemeldir. 
!4 tl daha ziyade miitesanid ve milli men- ltalyamn ne gibi bir rol oynad1gm1 ta
~ ~tlerile daha ziyade hemahenk olacak • yin etmek mii§kiilse de Tiirkiyenin hare-

l't kanaatile terkediyorum. keti a~ikarda. Bulgaristamn verdigi ve 
~/'~!t' te yaptlan istikbal, beni pek miite- teyid ettigi fili bitarafhk teminat1 -ki Bel
'iy'-ta etti. NiJ ahalisinin memnun ve bah- grad toplantlsmm en mi.ihim hadisesi o
~ ~r olduklanm mi.itahede ettim. Sima- larak telakki edilmek laz1md1r- Ankara 
l'tnda ruhlanmn ifadesidni okudum. ve Sofya hiikumetleri arasmdan dogru-
\'u J 11 1 · 1 dan dogruya teessiis eden anla~manm 'II gos avya mi eti tamami e emm o -

l ~ ... Bu dostluk, kalblerdeki tesaniidiin bir neticesidir. Bununla Tiirkiye Cumhu
"11 n riyeti emniyet i~inde sulh davasma az 
~~d l§aneleri kar§thkhda. Hepimizin isti- hizmet etmi§ degildir.» 
~tt etrnekte oldugumuz kuvvet, memle- I 
~i 1~e birlik, Balkan devletleri arasmda A man gazeteleri Bel grad kararla-
~:bktir. Uzun seneler Maliye Vekaletin- rrnr ne 1ekilde telsir ediyorlar? 
til ulundum ve bu sayede tiiti.in ve siga- Berlin 6 (a.a.) «DNB:. - Volkicher 
~~~n<~yiini etrafile ogrendim. F akat bir Beobac!tter gazetesi, Balkan Antant1 kon
!ilb _fa.brik gormi.i~ olmama ragmen Ni; seyinin Belgrad toplant1smm neticesi hak
ltb~•kasl hayranhgtml celbeti. Dogdugu kmda §Oyle yaztyor: 
~tt olan Ni§ tarafmdan Yugoslav Ba§· «Almanya, Belgrad konferansmm gos
~~ 1hne kar§l goaterilen sevgi, beni c;ok terdigi inki~ah Balkan devletler£nin sulh 

tehilasis etti.:. azminin yeni bir ifadesi teklinde kar§llar. 
General Metaksalrn avdeti Bu. harb sahnesini tahdid etmek hususun-

A.. da salahiyettar mehafilin birc;ok defalar 
"' tina 6 (Hususi) - Ba§vekil Metak- izhar ettigi arzuya tamamile tevafuk ey
~~ \>e maiyeti erkam, Belgraddan ve Nit- lemektedir. Gerek Almanya, gerek Arna
~Ut··""detle bu sabah Selanige gelmit ve vudluk mi.inasebetile Balkanlara dahil o
~~~n halk tarafmdan hararetli ve heye- Ian ltalya, mihverin bu iki biiyi.ik devleti, 
t 1 bir surette kar~llanml!llardu. Balkanlarda sulhu muhafaza etmekte a
toll Bliim «Tiirkiye sulh Javasrna zami derecede menfaattar bulu)1makta-

Sok hizmet etmiflir» diyor du. Dort Hariciye Nazmnm Belgradda-
ll ki kararlan bu arzuya Balkan milletleri· 

~i:~ia 6 (a.a.) - Balkan Antantl kon- nin i§tirak etmekte oldugunu ispat eyle
~ tn kararlanm mevzuu bahseden Pa- mi~tir. 
~~~eteleri, Almanyan1n tazyiklerini ik- Frankfurter Zeitung da diyor ki: 
~ 1 aahada yapmakta oldugunu mli§a· «Almanyamn cenubu §arkiye do~tu 
~tb ey]emektedir. Bu 2ibi tazvik hitt~bi f-1.-- . -11----· J..:_ ~11 .. _ t..J~L-t' :t,.. 
" . tehdidine dayanmaktad1r. F akat J;>u kap~mak i~in garb d~vletl~rinin sarreUl• 
\ 1't

1kin 881] hedefi Almanyanm munzam gi gayretler Belgradda muvaffak olam.a
' ~t~e iaoesi oldugundan maksadm ta- mt§tlr. Keza Tiirkiye de garb devletler~le 
~llltle elde edilebilmesi ic;in Balkanlarda tesis etmi§ oldugu rab1talar1 Balkan btr· 
~~n devam1 laztmdlr. ligine nakletmemi~tir. Sakin bir inki§a_f, 

~~Q1lllena1eyh Balkan Antantt nisbi bir ve gerginligin izalesini ihla1 edeeek hl~ 
~ilt netle kar§llanml§tlr. lote Leon Blum bir hadise olmamt§tlr. Balkan devletlen 

}{I ~ Y1 ~lea.sm1 bu noktaya istinad ettiriyor. de kanidir ki sulhun muhafazast bizzat 
g~te, li., llalkan Antanh konseyinin neticele- kendi menfaatleri de ikt1zas1d1r. hte Al-

j(t· '"lt b 1 
1 Jl 1 ll baktmd.an tetkik edi:~r. . • manyamn da menfaatleri bu ayni yo iize-
•rt: .c '"fl Populairem ba§muharnn, bu msb1 rinde bulunmaktadu. ~ 
M1 e ~II' I ............................ , ... ,,,,11111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110UUUUUUOUUoUUoMo"''"''"""· 

:.; ~tiltere-Bindistaa I Y eai sai'SIIItalar 
e o6 ~ Memleketin muhtelif 

~1th tt·lldi ile Hindistan yerlerinde zelzeleler 
~~ lllumi Valisi miihim 
~fl~ b kaydedildi 
a 1'0p

1 it miilakat yaptJ 
~ Ankara 6 (a.a.) - Di.in gece yansm-

b~~ 1 lldra 6 (a.a,) - Yeni Delhi'den a- dan sonra 0,40 t~ Ankarada bir zelzele 
,eJ11ii ; bir habere gore Gandi, bir nota olmuotur. 

tl!erek lngiltere hiikumetile Hind Trabzonda 
l~tesj arasmda muslihane ve §erefli bir Trabzon 6 (a.a.) - Bu 

( ,,'lltetj derpi§ etmemekte oldugunu 3,45 te §ehrimizde hafif bir 
sabah saat 
zelzele ol-

sJl V :•t"-. mU§tUr. 
·~· llltllrn Vali ile yaprlan miilakat 1 

·r.tl 11 01\d H" d' u . 
Zilede 

1'5' b11 \lis· ra 6 (a.a.) - 1n 1stan mum1 
J~ Jl ~tl de C.andi arasmda diin Y eni Delhide 

jjtle1~1 Q~'tt rniilakattan sonra ne§redilen teb-
a'i b~ j ' «rniilakat esnasmda Hindistamn 
it e} ~ttj dikkatle tetkik edildigi) kaydo • 

efll 'll '~ktadtr. Bununla beraber Candi, 
j]e 151 • ~l1n ba~langtcmda kongrenin i~ en-
cJe ) 1\tl\in resmi salahiyetini haiz olmadt-

Jafl11 Jl' ~"'e bu sebeble komite namma taah -
a Jl1 1v ~, ~iremiyecegini beyan etmi~tir. U-

Dta: ~~~ tj~. Yalinin Gandi'ye lngiltere hi.iku
e " 0 ~·1 ·~ •tt tasavvurlan hakkmda mufassal 
e sllli tJ ~'nat v- --';:;.i anlalillmaktadu. 
10J~ ~ f;\J.tni Vali ile komite arasmda bir 
e ~ "ar1lmas1 iimidlerinin her giin da-

' 
1··:~~lad1gt Hind mahfillerinde soylen-

11le;l 1 ~~r. 
'rl113~cl r I< ~l'nirde sablan tiitiinler 

lljtiJil ~~'tit 6 
t1l e ~ I·· (a,a.) - Gazeteler, bu sene 
]{ll~ fi ~ b~nden miistahsil lehinde ihraki -

(l!~ • 1~ It kac; bin kilodan ba~ka tiltiin ka1· 
1bll ~r' •II 

cJ "1 ~tl 11•• buna mukabil tticcar elinde I 5 
)f 0~, • ~~ ~llodan biraz fazla tiitiin bulun -
~f b~1'1, ~~ l'azmakta ve lngilizlerin 14 mil-
f./ J3llt1 C' ~~~~ 0 tiitiin alacaklanna ve F ranstzla-
~~1111~1~;~ '\~ bllbayaatta bulunaeaklanna i~an.t 

·cJP1 
1 'tl\ ~ seneki tiitun mahsuliiniin ta -

1 1 
eti 1 ~t~q· b1trnesi beklenildigini kaydet -

y!P )>I)\ ~ •tier. 
daf ~~ 
~~.~et~~;~ ~ .. ~ ... • Alman miizakereleri 

'·ll .,13t 
!l " ''¥ trdam 6 (a.a.) - Berlinden bi1 

~~;t: 

Ito ~~ • Maear muhtelit komisyonu 
___....- \ ol\l eket aras1?daki takas anla§ma -
.• (;e t()J:ltnanyanm l§gah altmda bulunan 

tJ~.. ~~i,r taklan ic;in de tatbikma karar 
;,v· f' "'<~t 

z1o0 ~q~i~ bMka Almanya ile Finlandiy& 
14~ I tl\ 1 rni.inakale anla§mast kendili -

Sll" ltcarn.§tu. 

Zile 6 (a. a,) - $ehrimizde di.in saat 
17,15 te hafif ve gece de 22,30 da orta 
§iddette bir zelzele olmu~ ve baz1 duvar· 
lar y1ktlm1~tlr. Zayiat yoktur. 

Tireboluda 
Tirebolu 6 (a. a.) - Bu sa bah biri sa

at 2,50 de, digeri 3,5 5 te olmak i.izere 
k1sa siiren §iddetli iki zdzele olmu§tur. 
Hasarat yoktur. 

Amasyada 
Amasya 6 (a.a.) - Dun vilayetimi

zin Giimii§hac1koy kazasmda saat on hi
re on kala §iddetli yer sarsmhsl hissedil· 
mi§tir. Hasar yoktur. 

Zarada 
Zara 6 (a,a.) - Bu sabah burada sa

at iic;te, iic; saniye ve tic; elli be§te alb sa
niye siiren §iddetli iki zelzele olmu§tur. 
Hasar yoktur. 

Adanaya yerle,tirilen 
lelaketzed eler 

Adana 6 (a.a.) - Hareketiarz fela
ketzedelerinden son gi.inlere kadar Ada
naya gelip iskan edilmi§ olan vatandatla
nn saytsl 969 a varm1~t1r. 

Bu felaketzede karde§lerimizin hemen 
hepsi Milli Y ardtm komitesile K!Zllay 
merkezi tarafmdan temin edilen evlere 
iskan edilmi~ ve her ti.irli.i ihtiyaelart kar
§Ilanmt§ bulunmaktadu. Bilhassa goste
rilen ihtimam neticesi hie; bir hastahk 
kaydedilmemi§tir. Bu yurdda§lar araf!m· 
da on kadar dogum olmuttur. 

Kzbrrslrlarrn yardzmr 
Lefko~e 6 (a.a.) - Ktbr1sta Anadolu 

felaketzedeleri ic;in a~1lan defter §imdi
ye kadar 600 lngiliz liras1 toplaml§ ve bu 
para Tiirkiye konsoloeuna tevdi edilmi§· 
tir. 

CUMHURIYET 

Hldiseler arasmda 

imtihan 

A frodit davas1 Avrupa matbuab
na aksetti. Bunu gazetesinde 
okuyan bir Frans1z, kendi ken

dine soracak: « Nas1l? A vrupamn her ta
rafmda ve tekrar tekrar basdan, sablan, 
okunan bir kitab Tiirkiyede mahkemeye 
mi verilmi§ ?» ve bu Frans1zm (yani mil
yonlarca Frans1zm) gozleri oniinde ka
vuklu, talvarb, palab, ya§makh, feraceli 
bir eski zaman Tiirkiyesi, Parisin ~alg~l1 
kahvelerinde z1playan oryantal varyete 
numaralanna benzer tuhaf bir imaj kala· 
bahg1 halinde peyda olacak. Sonra bu 
Frans1zm (yani milyonlarca Frans1zm) 
~uuruna garib bir tiiphe dadanacak: 
«Nasll? Ben yanh~ rm biliyorum? Bizim 
ink1labc1 dostlarmnz ~oktan bu k1hg; ve 
bu kafaYJ terketmediler mi? Onlarm 
memleketinde Frans1z edebiyab tarihine 
ge<;mi§, Frans1z Akademisi azalan tara
fmdan methedilmi!l bir kitabm ah!aki te
~>irleri billa miinaka§a m1 ediliyor? Orada 
bir inkdab yapdm1s oldu<!u yalan m1? Bu 
ink1lab samimi degil mi ?» 

Hele bu Frans1z ( yani milyonlarca 
Frans1z), bu kitabm, frans1zca bilmiyen, 
edebiyatta, estetikte, psikoloji ve pedago
jide hi~ ihtJsas1 olm1yan bir gazete muh
birinin raporu iizerine mahkemeye veril
digini ogrenirse, yerinden SlCOrayarak SO

racak: «Nasd? Tiirkiyede frans1zca bilen 
ve edebi bir kitabm mensub oldugu janr1 
tayin edecek bir tek adam bulamami§lar 
m1?>> 

Hele bu Frans1z (yani milyonlarca 
Frans1z), bu kitabm Istanbul Universitesi 
Rektol'liigii tarafmdan se~ilen ve mahke
mece kabul edilen iki pedagoji ve bir 
edebiyat profesoriinden miirekkeb bir 
vukuf heyeti tarafmdan tetkik edildigini 
ve eserde TUrk kanunlanna ayktt1 hi~ bir 
nokta giiriilmedigini, fakat bu heyetin 
karar1 iistiinde bali miinaka§a edildigini 
ogrenirse, yerinden fulayarak soracak' 
«Nastl? Tiirkiyede Universiteden iistiin 
ilmi ve terbiyevi bir salahiyet makam1 
olduguna inananlar da m1 var? Bu kita
bm ~oluk ~ocuk tarafmdan okunmasmda 
mahzur oldugu farzedilse bile bunda bir 
miiellifi.n, bir miitercimin, bir tabiin, bir 
matbaa sahibinin kabahati ne? lstemiyen 
baba, istemiyen mekteb, ~ocuguna bu ki· 
tab1 okutmaz. (:ocuklarm gormesinde ve 
okumasmda mahzur olan yiiz binlerce iyi 
filmi, iyi kitabt yasak mt edelim? 0 za
man ortada kiiltiir mii, san' at m1, medeni
yet mi kahr?» 

Ben bu Frans1z1n ve boyle dii~iinece
ginden kimsenin §iiphe etmiyecegi mil
yonlarca Franstzm, lngilizin, ltalyamn 
ilah ... bakb olup olmadtguu yazmaga me
zun degilim. (:iinkii bizim liberal Matbu
at kanunumuz, bir dava neticelenmeden 
evvel miitalea beyan edi1mesine cevaz 
vermiyor. Maksad1m bu davamn Avru
padaki muhtemel akislerini bir gazeteci 
tabminile hu!asa etmekten ibaret. 

GO NON MEVZULARI 

Balkan Antanb Konseyi 
VE 

bitaraflar nteselesi 
Yazan: PERTiNAX 

Tiirkiye, Yunanistan, Rumanya ve Yu
goslavya Hariciye naztrlan., 2 §ubat ta
rihinde Belgradda Balkan Antantmm 
daimi konseyinin fevkalade ic;timauu ak
dettiler. Bu sahrlar yaz1ldtg1 strada bu 
i~timam neticelerini tahmin etmege im -
kan yoktur. Bununla beraber hie; kimse, 
halihaztrda Balkan yanmadasmda sarfe
dilmekte olan faaliyetle herhangi bir le
beddiil vukuuna intizar etmemektedir. 

Sovyetlerin tevessu tehdidine, Alman
lann ia§e mevadd1 ve miihimmat tedariki 
bahsindeki miitalealanna, Macaristan ve 
Bulgaristamn intikam programlarma Bal
kan Antantma i§tirak eden diger devlet
ler, mukavemette devam edeceklerdir. 

9 §Ubat 19 34 te Atinada akdedilmi§ 
olan Balkan misak1, hadisatm tesirile ade
ta hiikiimsi.iz kalmt§tlr. Filvaki bu misak, 
bunda imzas1 bulunan devletlere ancak 
iki nevi taahhiid tahmil etmektedir_ 

Evvela ya kendiliginden ve yahud Bal
kanlar ve yabancl bir devletin muzahere· 
tile Bulgaristan tarafmdan yap1lacak bir 
taarruza kar~1 mevcud hududlan miida
faa ic;in yekdigerine yardtmda bulunmal... 
Maamafih Fransa ile lngiltere ihtilafa da
hil olmad1klar1 takdirde Yunanistanm 
ltalyaya kar§t silaha sar1lmamas1 mukar
rerdir. 

Bundan ba§ka diger devletlerle her -
hangi bir muahede akdi i~in evvela an -
tanta dahil devletlerin aralannda muza
kerelerde bulunmalan. 

Go:riili.iyor ki bu maddeler, Bulgarisla 
nm iltihak etmesi hali haric olmak i.izere 
bir Sovyet veya Alman istilasm1 istihdaf 
etmemektedir, $ayed Bulgaristan, diger
lerinin arkasmdan gelecek olursa taahhii
di.in zail olacagt a~ikard1r. Bunun i~in ey
lul ay1 ortasmda Polonya ile Rumanya a
rasmdaki rabttamn ne hale gelmi§ oldu 
gunu tahattur etmek kafidir. • ••• 

ziyete ragmen, yar1madadaki nifaka ni -
hayet vermek iimidini terketmemi§ olan 
Turkiyenin 1srarlan i.izerine boyle bir la
ahhiidde bulunmu§tur. ~u halde muvak
katen Macar ve Bulgar ipoteklerinden 
kurtulmu§ olan Rumanya, §imdi Sovyet 
tehlikesine daha ziyade kar§l koyabilir. 

Y a Alman tehlikesi? F a§ist diploma -
sisi, Biikre§in ikhsadi fedakarhklar bah
sinde bilhassa comerd davranmasl, bug
day ve petrolu ile Almanyanm ihtiya.:a
llm temin etmesi liartile bu tehlikeyi zap
tedecegini soyliyerek tefahur etmektedir. 
Fakat Almanya, mutalebatmt Rumanya
mn hiikiimranhk hukukunu haleldar ede
cek derecede ileri siirecek olursa? 

Bu sualin cevab1 yoktur. ltalyan proje
sinin hududuna gelmi~ bulunuyoruz. Bu 
proje, muhakkak bir tehlikeyi hamildir: 
lkt1sadl hulul ile Balkanlan esaret altma 
almak. Maamafih Kral Karol ile huku -
metinin bu gi.inkii temayiilleri, ihtimal 
daha iyisine, lngiliz • Frans1z - Turk ha
ztrhklannm daha ziyade tekemmiil etme
sine, nisan aymda Rumanyaya verilmi§ 
olan garantinin daha ziyade siir" atle icra 
edilebilecek bir hale gelmesine intizaren 
bu kozu kullanmaktu. Bir itiraz, varid .. 
dir ki o da ltalyanm mukabil program • 
lan olmastdtr. S1k s1k yazd1gtm1Z vec;hile 
ltalyamn Cermen - Sovyet tevessuuni.in 
onune gec;emiyecegine ve bu tevessue 
mani olamayacagma binaen bazl menfa
atler teminile iktifa etmesi muhtemeldil. 
Bu suretle Balkan milletleri ic;in en miih
lik olan faraziye tahakkuk edecektir. 

Bu izahat, Yugoslavyamn fevkalade 
ihtiyatkarhgml anlatmaga kafidir. Baz1 
kimseler, Venedik' te ba§lamlml§ olan i~1 
telgrafla tebrik etmek istemi§lerdir. Pro
je, ehemmiyetle telakki edilecek bir §ey 
degildir. Olsa olsa teblige bir te§ekki.il 
ftkrast dercedilebilirdi. Belgrad konfe • 
ransmdan evvel olduii;u gibi bu konfe -
ranstan sonra da Balkanlann mukadde
rah, bir miiddet ic;in, Almanyamn petrol 
stoklan a~tgmt Rumanyadan kapatmak 
arzusuna bagh kalacaktJT. Y eni bir pet
rol biirosu ihdas eden 1 8 kimunuaani ka
rarnamesi, Alman iktJsadiyatl §eflerinin 
lngiltere ve F ransamn aerbest piyasadaki 
mubayaatma mani olmalanna veya bun
Jan tahdid etmelerine medar olacak ma 
hiv .. tte de;!ildir. 

HEM 
3 

NALINA 
MIHINA 

Bir mukayese 

:s 

a ki muharib tara£ da, nutuklannda, ga• 

0 zetelerinde, radyolannda zaferi ken• 
dilerinin kazanacagmt iddia ediyorlar. 

Hangi tarafm zaferden daha fazla ve da· 
ha hakh bir §ekilde emin olabilecegini an
lamak io;;in, §oyle bir mukayese yapmay1 
diiliundiim: 

J nsan: Almanya 80 mil yon; lngiltere 
ve Fransa mi.istemleke ve dominyonlari
le beraber 625 milyon. 

Kara ordu.•u: Bu giin, Almanya say1ca 
biraz iistiindiir; fakat yarm, lngiltere ve 
Fran sa, say1ca iistiin olacaklardn. 

Hnva ordusu: Bu ~i.in, Almanya iisti.in; 
fa kat bu iistiinliik lngiltere ve F ransaya 
geo;;mek i.izeredir. 

Donanma: Bu giin Alman donanmas1 
200 bin ton, miittefiklerin deniz kuvvet• 
leri 2 milyon I 00 bin tondur; yann Al
manyanmki 400 bin ton, miitte.fiklerinki 
3 milyon 300 bin ton olacaktlr. 

Servet: lngiltere ve Fransanm harb mas
raflan Almanyanmkine nazaran I e 5 nis
petindedir; bunun kar§1hgm1 buluyorlar. 
Almanya, 29 milyar markhk masraflan
nm karl!thglm nas1l bulabileceklir I Ya ka
gtd paray1 ~ogaltarak yahud da halkm 
servetlerini musadere ederek. lngiltere ile 
Fransa Almanyadan o;;ok zengindirler. 

Sevkulcey~i vaziyet: Almanya yalmz Bal• 
t1k denizine hakimdir, Tuna vas1tasile Ka
radenizle temastad1r. Mi.ittefikler $imal 
denizde ve Akdenizde oldugu gibi bi.iti.in 
Okyanuslara hakimdirler. Almanya a~1k 
denizlere c;1kamaz; deniz tarafmdan mah
surdur. Miittefikler, bi.ili.in diinya ile de
nizden temastadnlar. 

Juifaklar: Almanyanm miittefiki olan 
ltalya, onun yanmda harbe girmemi~tir 
ve Almanya, s1k1l!tlk~a bu miittefikin har
be girmesi ihtimali stfna kadar inecektir, 
Sovyet Rusya, Almanyamn mi.ittefiki de· 
nilecek kadar s1ktftkl dostudur ama o da, 
Almanya ile beraber harbe girmekten ka
c;mmaktadu. Almanya slkJ~ttko;;a, onun da 
ayni vaziyeti takib edecegi muhakkakttr. 
Miittefiklerin ittifakma dahil devletler, 
Ti.irkiye, M1s1r, lrak ile her biri bir dev• 
let olan lngiliz dominyonland1r. Bunlar 
haricinde, heni.iz kat'i bir cephe almaml§, 
fakat bitaraf kalm1~ olan Japonya mi.is· 
tesna, biitiin devletler, lngiltere ve F ran• 
saya dost ve muzahirdirler. 

Sanayi: Almanya, sanayii kuvvetli bir 
devlettir. F akat lngiltere ve F ransanm 
mu§terek sanayii, Almanyanmkinden us
tiindur. Ba§ta Amerika Birle~;~ik Cumhu
riyetleri olmak iizere, Sovyet Rusya miis· 
tesna, biitun di.inya sanayii muttefikler 
io;;in ~ah§lyor. Baz1 devletlerin sanayiin· 
den Almanya kadar, miittefikler de isti
fade edebilirler. 

Petrol: Almanya muhtac old\!gU hesab 
D •• ..J • ~ · ~.. I • • • 

rupaa8k1 p-res1ijr batrunindan da, AfroCiit 
davasma kar§l son derece hassas olmak 
bir vatan borcudur. Biitiin milli biinye• 
miz, iistiimiize dikilen Avrupa dikkatinin 
keskin objektifi kar§Ismda bir seviye im
tiham ge~iriyor. Dostlar1m1z ve dii,manla· 
rtmtz, ink1lab Tiirkiyesinin maarifi ve ad
liyesi hakkmdaki notlanm bu dava so
nunda verecekler. 

Zikretmi~ oldugumuz 19 34 tarihli 
maddeler ahkam1, alt1 senedenberi his -
solunur derecede gev§etilmi§tir. 19 36 ey
hiliinde Bratislava' da akdolunan konfe -
ransta Yugoslavya Ba§vekili Stoyadino
vitch'in talebi iizerine antant azasmdan 
olan devletlerin kaffesine hemhudud ->1-
dugu dcvletlerle muzakere ve miinase • 
betlerde bulunmak hususunda bir nebze 
salahiyet verilmi§ ve Belgrad hiikumeti, 
bidayetteki diplomatik tesaniidiin gev§e· 
mesinden istifadeye ~itab ederek bir mu
kabil teminet siyaseti takibine koyulmut 
ve 2 4 kanunusani 19 3 7 de Bulgaristanla 
ve ayni sene martlntn 25 inde ltalya ile 
19 ;5 tarihli Selanik itilafiie" Bulgaristana 
kar§l miitekabil yard1m vazifesi de tadil 
edilmi§tir. Arttk bu vazife, kat'i ve miib
rem bir vazife m&hiyetini arzetmemekte
dir. Bu vazifeden s1ynlmak isteyen i~in 
hukuki bir nizam tevlid edecegi ihtilat
lara yol a,_Jlml§tlr. 

Bi.ikre§teki F rans1z sefirile lngiliz sefi
ri, Sir Reginald Hoare, Londra ve Pari
sin protestolanm tehir ve tadil ettirme
ge muvaffak olmu§lard1r. Kral lkinci Ka
rol ile mu§avirlerine bir nebze manevra 
b'Y.- ir~•j,Apm..k~ khw; ... •) a-
mukassem §udur: lkttsadi fedakarhk veya 
askeri hareket. Maamafih iktJsadl feda
karhk, askeri hareket ihtimalini nez' et
medigi gibi miiruru zamanla bu hareke.i 
hatta kolayla§hracaktu. 

dH n I 3 bucul.: milyon ton petroldan 
yon tonunu temin edebilir. Kom~ularm-
dan alabilecegi miktarla senede 6 bu«<uk 
milyon ton petrol bulabilir. 2,5 milyon 
ton tahmin edilen stoklan bittikten son
ra, en az 7 milyon ton ao;;tk vardtr. Miit
tefikler ise biiti.in diinya petrollanndan 
bol bol istifade edebilirler. 

PEYAMISAFA 

Leh esirlerinin 
~ektigi Jstirab 

Almanlar Polonya Oni
versitesini de tahrib 

edivorlar 
Paris 6 {a.a.) - Polonya Telgraf a

jansmm istihbanna gore, Alr-:"n i~gal 
kuvvetleri makamatl, Polonya Oniversite· 
lerinin tahribine matuf olan faaliyetlerine 
devam etmektedir. Bu makamata AI -
man iiniversiteleri de yard1m etmekttdir
ler. 

Alman iiniversiteleri, protestolarda bu
lunacak yerde i§o..al kuvvetleri makamah
nm bu hareketinden istifade ederek ki.i -
ti;bh:.I'ele:rini ve laboraturalanm Polonya 
ilim merkezinin zaranna olarak zengin-
le:;:· --· ' t.'- • dirler. 

H arb esirlerinin vaziyeti 
Paris 6 (a. a.) - Polonya T elgrr.f a

jansmtn istihbanna gore takriben 31 0 
ha1b esiri, Alman zi1- t ve sanayiinde c;a
h~maga meebur tutulmaktad1rlar. Bun -
dan ba§ka bu esirler, Almanyada hiikiim 
siirmekte olan fevkalade soguga ragmen 
iizerlerinde kahn elbiseler olm-kslZtn 
tarlalarda c;ah~maga iebar edilmektedir
ler. 

Esirler, ayni zamanda Berlinde ve di
ger §ehir!~1Je halka daibhlan kom .. rleri 
strtlannda ta§lmak suretile evlere dagtt
m~ '·•'ldtrlar. 

Alman i~al kuvvetleri makamah, Po
lonyah acldettikleri 700,000 mahalleyi 
son zamanlarda Almanyanm ic; taraflan
na nakletmi~lerdir. 

Adliye V ekili memleket seya
hatine ~1kb 

Ankara 6 (Telefonla) - Memleket 
dahilinde geni!! mikyasta tetkikat yapmak 
iizere seyahate ~tkacagm1 bildirdigim Ad
liye Vekili F ethi Okyar bu sa\.?ahki tren
le Kayseriye hareket etmi§tir. 

Karadenizde sis 
Sinob 6 (Hususi) - Sinob vilayeti 

sahilleri iki gi.indenberi c;ok ke•>f bir sis 
tabakasile orti.ili.idi.ir. ~ l yi.izden den.- va
SI~-' 'n m\;§kiilatla seferlerine devam edi
yorlar. 

Hakikati hal de Balkan Antantt, 19 34 
senesile 19 36 senesi arasmda F rans1z si
yasetinin hem itila ve hem inhitatlm gos
termi§tir. Bu antant, Kiic;iik Antant gibi 
Rhin'in tekrar i§galinin sadmeseinden 
miiteessir olmu~tur. 

Onlerinde Rus ve Alman tehdidinin 
teressiim etmekte oldugunu goren ve 
murahhaslan Belgradda toplanml§ olan 
dort memleket, 19 34 misakmt yeniba§· 
tan yapmak, o misak1 ahval ve §eraite m
tJbak ettirmek ve daha miiessir bir §ekle 
sokmak tecriibesinde bulunacaklar m1 • 
du? Gazeteler, Ankara hiikumetinin bu 
yolda ~ah~acagmdan bahsettiler, fakat 
ciddi hie; bir diplomatik habet bunu teyid 
etmedi. 1 6 te§rinievvelde Ankara mua -
hedenamesile tarif edilmi§ olan ve son 
i.ic; ay io;;inde tatbikata miiteallik muhtelif 
tedbirlerle kendisini gostermit bulunan 
tedafi.ii lngiliz • F rans1z - Turk sistemi, 
Hitler ve Staline'in te§ebbiislerine kar~t 
yegflne ciddi seddi te§kil etmektedir. Fa· 
kat bu sistem, herkese nihai zafer vadin
de bulunmakta ise de acil tehlikeye kar§l 
bir s1gmak degildir. Bir buhran zuhurun
da kafi derecede si.ir' atle harekete geo;;c
miyecektir. Gayrimuayyen bir miiddet 
i<;in istilaya ugramak ihtimali; bir gun 
gelip biitiin esash haklann istirdad edile
cegi kanaati olsa dahl, cazib bir §ey de 
gildir. 

Akla gelen diger hal suretleri nedir? 
Bazt baz1 Bulgaristamn da iltihakile bir 
Balkan bloku viicude getirilmesi fikri or
taya atthyor. Fakat Sofya hukumetini na
si! ikna etmeli? Nisan aymda sofya hi.i
kOmeti, Almanya ile Rumanya arasmda 
miinas'!betlerin inkttama inandtgl bir Sl· 

rada hakiki hissiyahm izhar etmi§, eefer
berlik karanm vermekte tereddiid etme
mi~ ve fakat Berlinle Bi.ikre§in yeni bir 
uzla~ma yapuklanm ogrenir ogrenmez bu 
karan geri alm1§tlr. Bundan ba§ka ne Al
manya, ne Rusya, ne ltalya ve ne de Ma
caristan kendi tasavvurlarma §U veya bu 
suretl mukavemet edenlerin bir araya 
gelmelerini tevekkiille kar§tlamak niye -
tinde degildirler. Kont Ciano, 16 kiu1U
nuevvel nutkunda «hlok, olamaz.~ de -
mi§tir. Zikri ge~en dort devletin Balkan
hlar arastndaki vahdetsizligi idame et -
mege muktedir olduklanm soylemege 
hacet yoktur. Alman haberlere gore 
Carinthie' de ii~ Alman fukas1, taha§§ud 
etmi§tir. Bu, bo~una degildir. 

Celelim ltalyanm hususi kombinezo -
nuna: Bu kombinezon, §U suretle ifade 
olunabilir: Roma hiikumetinin talebi iize
rine Macar hiikOmeti, araziye miiteallik 
ve bilhassa Rumanya aleyhine miitevec 
cih programtm tehir etmegi kabul etmi~
tir. Venedik mi.ilakatlarmda (6-7 kanu
nusani) bu netice elde edi1mi~tir. Sofya 
hiikumeti de, nisan aymdaki tehlikeli va 

~·"" 
Balkanlarda cereyan etmekte olan vu

kuat, Avrupamn harb haricinde kalmt§ 
olan diger ktslmlannda da mii§ahede e
dilebilir: Mesela Holandada, lskandi
navyada. Alman ordusile F rans1z ve ln
giliz ordulan garb cephesinde vakit ka
zanmaga c;ahlimaktadtrlar. M. Daladier
nin 29 kanunusani nutkunda iki defa bah
setmi§ oldugu ctoptan harb:t heniiz pat
lamamt§ttr. $imdiki halde mi.iltefiklere 
terettiib eden vazife, deniz kontrolunu sl
kl§hrmak; Almanlara du§en vazife de bu 
kontrolu bertaraf etmek ve buna muvaf
fak olmak ic;in deniz ve hava taarruz us
lerini, ticaret yollanm, ia§e membalannt 
ele geo;;irmektir. $u halde bitaraflar, ihti
lafm merkezinde bulunuyorlar demektir. 
Bu halde kalabilmek, ruh ve cisimlerini 
kaybetmemek i~in bitaraflar, bitarafhk 
kanunlarma degi§mez randtmanh bir ma
kineye baglamr gibi baglanamazlar. <;un
kii Almanyamn ctoptan harb:. i artlk bu 
kanunlara riayet etmemektedir. Bitaraf
lar i~in hergi.in denizci devletlerin taleb
leriie berri Avrupadaki iki imparatorlu
gun talebleri arasmda bir muvazene nok
tasl bulmak laz1md1r. Miittefiklerin taleb
leri Almanya ile «normal ticaret:t yani 
harbden evvelki ticaret hududlan hariein
de .emtia miibadelesine mimi olmag1 is· 
tihdaf etmekte oldugu halde Almanlann 
talebleri bir taarruz mahiyetindedir. ;lu 
halde demokrasilerin bitaraflar iizerinde· 
ki tazyikleri bir kaideye tabi oldugu hal
de Berlin ve Moskovamn tazyikleri hi~ 
bir hudud tanlmamaktadtr. Bitaraflann 
vatanperverliklerinin, vakar, milli )stiklal 
ve menafi irtibah hislerinin bunu telafi 
edecegini zannediyoruz. T abii, fena va
ziye• te bulunanm yard1mma ko•ma~a 
haztr olmak bize dii§en r ·- ··~-'' . ..l;~. 

PERT IN AX 

Ham mnddcler: Stratejik ham madde 
denilen diger 21 maddeden Almanyada 
ihtiyacdan fazla yalmz komiir, nitratlar, 
potas vardtr. Demir, baku, kur~un, ki.i
kiirt ve pirit, c;inko, yun, fosfatlar, ali.i
minyom • boksit ihtiyaca gayrikafi mik· 
tarda ve yi.izde 10 ila 50 nispetinde mev• 
euddur. Pamuk, kau~uk, manganez, ni
kel, krom, tungsten, antimuan, kalay, ct· 
va, mika hi<;; yoktur. Bunlarm baz1lannt 
gene ihtiyaea kifayet edemiyecek kadar, 
Sovyetlerden ve diger bitaraf memleket
lerden tedarik edebilir. Muttefikler ic;in 
ise biiti.in diinya piyasas1 a~1kttr. 

la~e maddeleri: Almanya, patates ve ar
pa mi.istesna, hemen diger bi.itiin ial;!e mad• 
deleri, bilhassa yaglar i~in harice muh
tacdlr. Bunlan tamamen degil, k1smen 
Sovy.etlerden ve Balkanlardan tedarik 
edebilir. Fakat harb io;;inde Alman mille
tinin istedigi gibi karmm doyurmast miim
ki.in degildir. Almanlar harbin birinci gii
nunden itibaren kemeri stkmaga ba~la
mt§lardu. Muttefik!er i~in, kendi miis
temlekeleri, dominyonlan ve buti.in diin· 
ya, tukenm~z bir zahire amban ve yiye
cek, ic;ecek kileridir. 

Almanyanm kuvvetini hio;; kuc;iik gor
memekle beraber, arhk, hangi tarafm za
ferden daha kuvvetli i.imidvar olmast la
znn geldigini, aziz okuyuculanm, lutfen 
siz hesab ediniz. 

Misirm Ankara el~isi 
Kahtre 6 (a.a.) - M1smn Bukresteki 

maslahatgiizan F uad Bey orta elc;ilige 
terfi etlirilmi§ ve Ankara orta elc;isi Ab • 
durrahman Hakk1 Bey de ayni zamanda 
MIS!n Sofyada temsil etmege memur 

'!"'!"'~-----.......... ~---"!==~----- edilmi§tir. 

lzmir fuarma haz1r hk 
Samsun 7 (a.a.) - Samsun Ticaret ve 

ikhsad mi.idiirli.iklerile Ticaret Odas1 bu 
sene lzmir fuanna Samsun, Amasya, To
kad, <;orum, S1vas ve Sinob Vilayetlerini 
o;;erc;eveliyen mmtakamn geni§ mikyasta 
i~tirakini temin etmek iizere c;ah§maya 
ba!?lam1ohrd1r. 

Fmd•k ihracatim1z 
Giresun 7 (a. a.) - 9 39 yllmm ba§m

dan nihayetine kadar iskelemizden muh
telif memleketlere 2, I 2 3, 5 41 lira ktyme
tinde 5939 ton fmd1k io;;i ve 276,737 lira 
k1ymetinde 1816 ton kabuklu fmd1k ih. 
rae edilmistir. 

ihrac m~vsiminin ba~langlcl olan agus• 
tos aymdan bugiine kadar da 2,384,950 
lira ktymetinde 6684 ton fmd1k i~i ve 
324,167 lira k1ymetinde de 2108 ton ka
buklu fmdtk ihrac edilmi§tir, 

Bir tekzib 
Ankara 6 (a.a.) - 6 '2/940 tarihli 

Ulus gazetesinin be§inc1 sahifesinde « Ttr
han val?uru kazasmm tahkikatt:. ba§hkh 
yaz1da lstanbu1dan telefon havadisi ola
rak tDenizyollarl eski l§letme mudi.iri.i 
Bi.irhaneddin Naf1a Vekaleti tarafmdcm 
T1rhan vapurunun ge<;irdigi kaza hakkm
da tahkikata memur edildigi:. yaz1lmak· 
tad1r. 

Meselenin Naf1a Vekaletile hio;; bir ve~
hile munasebeti olmad1gl gibi Bi.irhaned
din nammda bir kimse de bu i~e memur 
edilmi§ degildir. 

Kaza hakkmda Miinakalat Vekaletince 
yaptmlan tahkikat miitehassts bir hevet 
marifetile tetkik ve tamik edilmektedir. 

Binaenaleyh hakikate uygun olm1yan 
mezkOr havadisin bu suretle tekzib ve 
tavzihine Anadolu Ajanst mezundur. 
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KUr;Uk 
hi kaye . Kiismii§ abla 

BugUn. altmc• sahilemlzde _ 

• Bu SOMER s1nemast 
Sinernanm en romantik .;ift artisti 

i 1 a hi A~Ik 

CHARLES BOYER'i 
Ve biiyiik ma~ukalarm en mii~figi 

iRENNE DUN E' un 
Mevsimin en biiyiik ve en mi.ikemmel a~k filmi olan 

SABAHSIZ BiR 
AIIC GECESi 

~aheserini Takdim Ediyor. 
Hayatm birbirinden ayrrd1~ iki sevgili... Tesadtifleri... Sevi~meleri... 
4 

Yegane a~k geceleri alan bir f1rtmah ve kas1rgah gece ... Onun 
bir ertesi sabah1 olacak m1?... 

ilaveten: EKLER JURNAL EN son barb ve iliinya havadisleri 
Telefon : 42851 

Be~ikta~ S U A 0 P A R K sinemasmda 
1\ __ .._; .. O .... &:...l.l.,,. .. "l" .. il n v tin Diilhiilli 
~ean Gabln ve Mlrellle Balin TUrk~e sHziU 

Seanslar 7 de Cezair Batakhaneleri 2,30 ve 8,30 da 2 filim birden 
Telefon : 43143 

Gedikpa~a AZAK sinemastnda 
Bugiin matinelerden itibaren 

l·GECEYARISI KONTESi 
(CLAUDETTE COLBERT) (DON AMECHE) 

tarafmdan milyonlara balig alan salon hayatlannda ge~en 

2-
maceralan ve ne~?'e ile dolu muazzam film 

HAYALI BOLO 
(TiM MECCOY) 

Tarafmdan ba$tanba~a heyecan film!. 

Gelecek Program 

K 

CEMiLE HURMALAR ALTINDA 
• Yar1n Ak~am SAKARY A stnemast 

A~k ve Macera toprag1. .. Fas ve Esran ... Filmi 

CEMUB POSTASI 
BA~ ROLLERDE: 

PiERRE RICHARD WILLM 
CHARLf_:S V ANEL JANY HOLT 

••••• Heyecan ... Helecan ... Teessiir ..• Ve biiyiik bir ~k ... 

•• 

Tefrika No. 19 Nakleden: HAMDI VAROGLU 
f,imden ani bir hiddet kopiirdii. Ha~· i · rna bulmu olmas1yd1. Se lim Sekban Be-
., d h t ye, velev kadm i~ine taall i.tk eden bir me· kat en uyuyorsa uyan 1np ra at.siZ e m··I!·K· • f . 

k I selede, cehlini, 1hatastzhgm1 itira ettJr· Uyur goriiniiyorsa, bu urnaz 1gm1 . yuz~- b k ih 
ne vurmak i({in, yiiksek sesle dednn k1: mi~tim Ho§um a giden bir a~ a c et 

_ Canmlz 81k1hyor galiba, Selim Bey. daha vard1. Bir giin, balkonda, gene boy-
) h I ·· ·· ·1 ) le sessizlikten ve hareketsizlikten sJk!hp Hakltsmlz. Han an orgu 1 e me§gu • 

miinasebetsiz bir k1zla ba~ba§a oturmak uyumu~. uyand1g1m zaman, son derece 
)d mahc;ub olmu§tum. ~imdi, Selim. Sek~a? c;ekilir §eY degi ir. . tt d 

Selim Sekban Bey, gozlerini ac;tJ. Ba- Bey benim kar§lmda aym vaz1J:'e. e I 1· 
k Ian hakiki bir uykudan ani olarak Ben de onu, ihtiyar bir bunak g1b1, c.lur
u~~and;nlml§ gibi, hayret dvlu idi .. B~r dugu yerde uyuklar gormii§tiim. 
mt.iddet yiiziime baktJ; sonra, zorak1 bu Fazla giilerek menmuniyetimi belli f't· 

d I d · memek jr'n dudaklanm1 1S1rd1m: . tebessiimle ?ziir i e 1 : • .. d d 
L )• H B1z er - lsterseniz size ogreteyim, e 1m· - H akl!Slmz, ey a amm. - lk 

kekler, ancak kadmlarm giizel dlerini ve Selim Sekban Bey ayaga ka IDI§tJ. 
iizel gozlerini yoran bu inceki!1Ier~ akll Gerinme makammda parmaklarmi <;Itlr• 

g d" miyecek kadar kaba ze a I IIISan• datarak: d' s· . 
er ue · · · d L - Hayu, te~ekkiir ederim, de 1. .1Z 1 
I Ak1l erdiremedigim1z IC{In e, ey- d d 
anz. ·· 1 b. yalmz buakay1m da i§inize evam e m. 

Ia Hamm kadar zarif ve guze Ir g-ene C::imdi birdenbire akhma geldi. YazJlacak 
klzln elindeki orgii bile, baka baka ba§l· ~ 

miihim bir mektubum vard1, unutmu§tum. miZI dondiiriir. Bizi uyutur. 
- ld 5 I' S khan Gidip onu yazay1m. . 
Gayriihtiyari gii iim. e lffi e Boyle soyleyerek salondan c;1kt1. Buaz 

Beyin bu cevabmda ne dereceye kadar k b. b 
M h k evvelki lakird1smdan sonra, uru 1r £1· 

amimi oldugunu bilmiyordum.. u a • j hane ile bu rekilip gidi§, gururumu fena 
k olan bir ~ey varsa, i({imdek1 intikam " 

k L 1r lok· halde mcitml~tl. ene karmm _9oyuraca u 

CUMHURIYET '7 §u'f)af 1940 

z A z A itibaren 

sinemastnda 
Bugiinden 

~ehzadeha,. T U RAN 
edeceginiz bir Kad1n ..• 

Pek ~ok begeneceginiz 

istanbul muhitinin en ~1k ve kpnforlu sinemas1drr. 

bir Film ... 
Haftalardanberi beklenen iki btiytik ~aheser film birden. • 

Polonyah sinema Y IldiZI P 0 LA N E G R I 
nin en son ~aheseri bu filmde «Mazurka» ve «Sahane Tango» yu unutturacak. 

r 

CEMBERLi A$ 1-KARAR GECESi 
iVAN PETROVITC 

Bugiin Matinelerden itibaren 

Fevkalade Bir Program 
1-~arkm fiisiinkar giizellikleri aras1nda canlan
diriian Binbir Gece masallarinin en muhte,emi 

ile ~;evirdigi biiyiik a~k ve his filmi 
«Son Puse. ve «Bora» filmlerinin unutulmaz y1ld1Zl 

M i C H E L M 0 R G A N'm ~evirdigi en son &aheseri 

Z-BAR KADIMI 
Btiyiik a~k. .. San'at ve Pari sin biiyiik barlarmda:·· Erkeklerin ihtiras .. v~ 
sefahatleri... A~kin havesile tekrar hayata atllan b1r kadmm hayat1 ... LukS 

a~k ve para i<;in birbirlerile mticadele eden insanlar ... 

GULNAZ 
SULTAN 

BAYANLARA HER YER 10 KURUS. 
Matineler 11 den itibaren devam ed.er. 

Pangalb A K I N sinemastnda 
KARA KORSAN 

Gozler kama!?bnci dekor, muazzam ve liiks sahneler, binlerce figiiran, 
meTtileketimizin en tanmrm!? musiki iistadlarmm bu film i.;in besteledikleri 
ruhntivaz par.;alar ... 

TURK<;E SOZLU ve TURK<;E ~ARKILI 
Guzel Esire 2-PREMS BUBUL T s 

I 
Tamamen renkll N 

iRENDE ZiLAHY 
GEORGES 

ve 

MiLTON 
A 
N 

E Son diinya haberleri 

M Yalmz 4.30 matinelerinde 

A Radyo Kral icesi Biiyiik E'rnsalsiz komigin emsalsiz niikte ve kahkahalal'la dolu biiyiik komedisi 
Tel: 22513 

s 
I SHIRLEY TEMPLE 

' Bu .ak~am MELEK BUtUn dUnyanm alklflad•D• blr opera 
PUCCiNt' nin OLMEZ eseri 

SINEMASINDA Mr4DA1JIE 
BATERFLAY 

, Baf rollerde: 

Milano skalasJ ve Berlin operasJ ba~ muganniyesi 

MARIA CEBOTARI 
Roma operas1nm dUnyaca me,hur 120 klflllk orkestras1 

tlave olarak: METRO GOLDWIN jurnal 
en son harb ve diinya havadisleri 
DIKKAT : Bu gece lcrln loca kalmaml,tlr. 

Numarah koltuldar buR"iio erkendeo ald•rtlmahdir. Telefon: 40868 

BU HAFTA 
ALEMDAR ve MiLLi'nin 

MUHTE,SEM PROGRAM! .._ _____ _ 
En kU~Uk Ylldlzlarm en bUyUk fllml 

olarak ~evrllen 
BugUnktl casus harblnln deh,etlnl korkunc 

sahnelerlle canland1ran 

SHIRLEY TEMPLE'in yarathgt FOSTER BAR I 
KO~iik Prenses nin yarathgt 

Casus intikam1 ba~a renkli 

Bugunden itibaren 
,Simdiye kadar misline raslanmamJ~ heyecan, ve helecanlar doiu, Amerika polisi, Gan· _, 

gsterlerle kar~1 kar§•ya diinyanm en giizel macera filmi 

Goz pmarlar1mda bir yanma, s•:>nra bir 
1slakhk hissettim. Sabahleyin odamda11 
c;1ktlg1ma, salona indigime, orada uzun 
uzun oturduguma oyle pi§mand!m ki ... 

Hem, biiyiikannem salondan c;1k1p git
tikten sonra, Selim Sekban Beyle orada 
ba§b&§a kall§lm yeti§miyormu§ gibi. bir 
de lakud1 zemini ac;rnl§; konu§maga, La
n§maga te§ne gibi goriinmii§tiim. 

Kendi kendimden bile utamyorum. Yii
ziime hiicurn eden knm1z1hk, yanaklar1m1 
yakacak kadar fazla. 

Evet, diinkii kar topu hadisesinden son
ra, ben bu giin, Selim Sekban Beyle ko
nu§maga te§ebbiis etmek degil, onunla 
yiizyiize bile gelmiyecektim. Hatam1 §im
di anlayorum, fakat i§ i§ten ge({llkten 
sonra. 

Demek ki, salona girdigim zqman beni 
miitebessim bir yiizle kar§1lamas1, hatm
ml sormas1, rahats1zhg1ma sebeb oldugu 
ic;in oziir dilemesi, biitiin bunlar y £11an il
tifatlardan ibaretmi§. Peki ama, ne mec
buriyeti vard1 ~ Biiyiikannem yammtzda 
oldugu i9in mi ~ Belki. 

Bu giin biisbiitiin anlad1m ki, Selim 
Sekban Beyin gururunu, tamir kabul et
mez bir §ekilde htrpalaml§lm. 

ArtJk, aram1zda, bir rnuallim ve tale
be yakmhgt da kalmad1 demektir. Reka
betlerinin mevzuu mec;hul iki rakib gihi· 
yiz. 

Oyle olsun. Bakahm bu rekabet, ne 
zarnan ~ii~manhk haline gelecekl 

GOriinmeyen AD AM 
Ba§ rollerde: GlORiA STUVART- MICKAEL VHALEN 

FOX 20 Centuri film §irketinin 1940 senesi super filmi 

Bugiim matinelerden itibaren 

A L K A Z A R Sinemastnda Ba§hyor 

'f-1{.:(. 

Kar, durmadan yagJYOT. ~airlerin de
digi gibi, tabiat beyaz bir kefenle ortiil
dii. Karl kefene benzetenlerin hnkh ol
duklanm ilk defa tasdik ediyorum. So· 
guklugu, beyazhg1, hie; bir tarafta en ufak 
bir koyu renk h1rakmadan, tabiati ball· 
tan a§agl ortii§ii, bu ismi ona pek yakl§• 
tmyor. Bu seneki kar, gokyiizii, agaclar, 
daglar ve knlarla beraber, benim iimid
lerimin iistiine de bir kefen gibi ortiildii . 
Soguklugu kalbimi iirpertiyor. 

Bir rnezar sessizligine gorniilen Y assl
kaya ko§kiinu: ocak kadar iri 9ini soba
larda yakhgimiz koca kiitiiklerle giic JSI· 
tlyoruz. 

Biiyiikannem, goziinde gozllikleri, sa
bahta~ ak§ama kadar orgiilerile me~gul. 

Sehm Sekban Bey gene miitaleaya 
d~ld1; selamhktaki odasmdan dt§an c;1k
hg1 yok. 

Ben, ne yaphg1m1 pek bilemiyorum. 
!<.ah, bir kap.~umbaga ag1rhgile il~rleyen 
I§Imle me~gulum, kah Yagan kan seyret
mekle. Ellerim bogriimde, oylece otur
mak, sonu gelmiyen bir istirahatle dinlen
mek, uyumak isteyorum. Bu ihtiyac gun
den giine artlyor; her gUn, bir evv~lki 
giinden daha yorgun, daha hezginim. Se
bebini anlayamadiglm bu maddi ve rna
nevi tembellikten kurtulmak istemiyor 
degilim. Fakat kurtulmak i~in ne yapmak 
laz1m geldigini tayin edemiyorum. 

l~tiham y.ok; uykum yok. Hi~ bir §ey
den zevk duymuyorum. Kitablanm1, pi-

yanomu, resim fu({alar1m1, hepsini bir ta· 
rafa btraktJm. 

Yalmz, gozlerimi kapamak, uyumak 
isteyorum. 

Evet, uyumak. Riiya gormeden, dii
§iinmeden, kendimi bilmeden miitemadi
yen uyumakl 

Bu sabah odamdan ~tkmad1m. 
Giyinmek, &§agl inmek, sofraya otur

mak bir kiilfet olduktan sonra, ogama 
kapanmak daha dogru degil mi? Zaten, 
sofrada yemeklere el siirdiigiim yok. Son 
ra da, artlk, Selim Sekban Beyle kar§l 
la§mak istemiyorum. Ko§kteki vazifesin 
her f1rsatta bana hakaret etmekten ibare 
sanan bu adam yiiziinden miitemadiyen 
azaba girmenin manas1 yok. 

Zaten, guya bana ecnebi lisam egret 
mege gelen bu muallim beyin kendis 
m .. kteb C(Ocugundan farkstz. Her vesile 
ile bir dargmhk c;Ikanyor ve her dargJn 
hkta, ne olursa benim derslere oh.:yor. 
Kitabm yiiziinii gordiigiimiiz, dersin la
kud1s1m ettigimiz yok. 

Biiyiikannem, odamdan ~lkmadlglmt 
goriince merak etmi§, geldi. Beni, bir 
doktor gibi, uzun uzun muayene etti ve 
gene bir doktor gibi te§hisi koydu: 

- S~.guk. ~lml§sm. Derhal yataga gir. 
Vereceg1m 1laclan a!. lki gun sonra bir 
§eycigin kalmaz. 

(AJ'kll81 var>. 

<;EMBERLiT A~ 
Sinemastnda 

10 .Subat Cumartesi ak~ap:JJ 

Munir Nureddin 
KONSERI 

Tel : 22513 

BugUn matlnelerden ltlbat611 

YILDIZ 
Slnemasmda 

oAiB ecE1NNos1 
Oynayanlar: 

FERNAND GRAVEY ,.0 
ve ELVIRE POPES" 

Aynca K1zlar Pansiyo0° 

Hizmet erbab' 
vergileri 

ve 
Tatbikat1 

y azan: Nlhad All u~urtcli)!P' 
Kazanc, buhran muvazene .,e 1·Je 

• ·Jet va kuvvetlerine yardtm verS1 et' 
maa§, iicret ve yevmiye tevkifat " 
velleri, r· 

En h "k .. I .. •)Jl'll'tl son u um ere gore yaz 
771 sahife; fiah ii~ Iiradlt• ·t6~ 

Ankarada AKBA. lstanbulda bil 

kitabc1larda bulunur. 

s 
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Cephelerde yeni biqey yok! 

Balt1kta Almanya 
tah1idat yap1yormu§ 

1\anadadan · gelmekte olan biiyiik 
sahillerinde 

bir yolcu 
bath vapuru ingiliz 

AI . (BtL§ taraf\ 1 inei sah!fed_e) 
lin 1:~~ aJanslan, lsvec;te, bu tedbnle
ltle I &lhzlerle Frans1zlann Skandinavya 
~nlll eketlerine vaz' 1yed etmek tavassur
tdi!na_ hir mukabele olmak iizere ittihaz 
ttlll n:l§ olduguna efkan umumiyeyi ikna 

I3 ege ugra~maktad1rlar. 
lt!anUnunla beraber Madam Tabouis, Al
di /anm hakiki hedefinin siyasi, iktJsa
~e "k askeri bir tazyik saye"sinde kendisi
iltUt~I hsadi fevaid temin etmek oldugu 

l\1 easmda bulunmaktad1r. 
)al\ adam T abouis, netice olarak Alman
~il/) R.umanyaYJ istila etmek istemedigi 
o!~ d~ec;i de istila etmek tasavvurunda 
~lla a kgm1 c;i.inki.i bu memlekete kar§l ya
~hl~ askeri bir hareketin c;ok vahim 
~~ 1 eler arzedecegini bilmekte oldugu-
~azrnaktadlr. 
A. olanda hududunda bir hadise 

llt! ~sterdam 6 (a.a.) - Di.in bir bi
'~th Holanda devriyesi, Alman arazi
llitt e Limbourg' da Boermond' a 4 kilo
~ete rnesafede yalunu §a1ltrmt~tlr. Dev
~1. D 1 3 neferle bir subaydan mi.irekkeb
dq evriye hemen hemen derhal Holan· 

iltazisine donmii§ti.ir. 

l • Bir yolcu gemisi bath 
~IQOndra 6 (a.a. ) - Canadian Pacific 
'llanyasmm 9,874 ton hacmindeki ve 

• ~~erburn admdaki yolcu ve yi.ik va
ta,b ' 5 §ubat tarihinde lngilterenin ce-

' ~U u garbi sahilleri ac;1gmda batmt§tlr. 
~~~ettebatmm 80 ki§i oldugu tahmin e

r d :_ktedir. l<,;inde yo leu bulunup bulun
Dl·~l malum degildir. 

J b~ .1&er taraftan 330 ton hacmindeki 
~~~~arka vapurunu hamil Karen adm
~~ 1 tki direkli gemi, di.in gece lskoc;ya-
1l,~~ark sahilleri ac;1gmda ate§ alrni§tlr. 

I~ )ftne dairesinde kapah kalmt§ olan iki 
t~ a komi.ir haline. gelerek telef olmu§· 

J~ 

itt' 

'{Jt -~ ~ 

~a~e •·· ·· '- fd n gemtsmm ~u-rette.,atJ tara m an 

Sofyada miihim 
;~ miilakatlar 

\i . (Ba~ tarata 1 tnci aaht/ede> 
~~ selamlamJ§lardtr. 
~ Resmi ziyaretler 
t~ kru Saracoglu istasyondan dogruca 

(I s~a. giderek defteri mahsusu imzala • 
~Jl'' ~~e saat 10,45 te Hariciye Nezaretin-

. a.~vekil ve Hariciye Nazm Ekselans 
r1 ~ IVanofu ziyaret etmi§tir. 

e . ott\ B 1 . , ., . ' ' • 1 ~v u u a •n ~· a 
~ 'ij ekilimizin bu ziyaretini Turk elfii • 

P ~de · d · · td~~' Ia e etml§tlr. 
jb' ~ Kraltn hu:z:urunda 

ri1' ~!gar Krait Majeste Boris saat 11,30 
~~~~ t ~~iciye Vekilimizi kabul etrni§ ve bir 
rtl' ~t 'Uten samimi bir mulakatta bulun • 

llr. 

s Sefaretimizde ogle ziyafeti 
\ ~f:Ya elc;imiz ~evki Berker saat 1 3 te 
~~ Saracoglu §erefine bir ogle ziyafeti 
r1~ '§tir. Bulgar Ba§vekili Koseivanof 

'~s1 ve ktzile Protokol §efi Belinof, 
~ at Kalem mi.idi.irii ~i§manof ziyafet
~~~lr bulunmu§lardn. 
i!·Ya.fetten sonra Hariciye V ekilimiz 
~~. F ranstz elc;ilerile Balkan An tanh 

tlerinin elc;ilerini ayn ayn kabul et· 
~~e kendilerile uzun miiddet gori.i§ • 

14~t. 
~ t devlet adamrntn miilakah 
~ ri.ilakatlan muteak1b Hariciye Ve
,'~ e Bulgar Ba~vekili Tiirkiye ile 
'qt" ~ lstant alakadar eden meseleler 

~It llda miidavelei efkarda bulunmu§ • 
1.10 lki devlet ricalinin miilakat1 saat 

1 a kadar devam etmi§tir. Bu miilu· 
~~0~ derece samimi olmu§tur. 
t t~ciye Vekilimiz, Bulgar Ba§vekili • 
~i~ ~katinde olarak Sofya civanndaki 
lt~t oyana kasabasile Kniyajevo'yu 
•l~t ~tmi§. Bu gezinti esnasmda iki 
~td~lcali fikir teatilerine devam et -
~ lt. 

kru S ¥1 K · · 'd d ¥ i aracog u myaJ evo an og • 
t~1 'tasyona gitmi§ ve iki saat teahhur· 
~,:r Semplon ekspresile saat 18,40 <a 
o~:l\ lstanbula hareket etmi§ ve is-
]) a Ba§vekil Koseivanof ve refika

. 1\etll.iryollar Nazm Garbovski, Ma-
~ilr tal namma Ba§ Mabeynci Gruef, 
i~ e elc;isi Berker ve elc;ilik erkam, 
1~ 1] ~ ranstz, Belc;ika elc;ileri, Balkan 
~tk:ti elc;ileri, Hariciye Nezareti yi.ik
t~ a~, ve diger bir ~ok zevat tarafm
t,~h edilmi§tir. 
~co'! ilt g una, hududa kadar, mihman -

t~ ~§e Canc;ef ve Polis mi.idi.irii albay 
t tefakat edeceklerdir. 

'li ~"ogl h k d 1 ~ ~. 11 ~· are etin en evve matbuat 
~ 1 . erme, bu giin kendisini kabul 
~i/l~ste Krala kar§I duydugu §i.ik -

1% etini ve Ba§vekil Koseivanof'Ia 
\0 ~0rii§meler neticesindeki c;ok iyt 

t, e rnemnuniyetini ifade etmi§ 

lqto• 
~f~~ &lu, Bulgar payitahtmdaki te 
~ k esnasmda kendisine gosterilen 
tj~~ abulden dolayt duydugu §iikran 
h'a~ll!te:ci.iman olmalartm, matbuat 
"lfl ennden rica etmi~tir. 
~~~ai"Qr matbuatrnrn ne~riyalt 
\ / &azeteleri Hariciye V ekilimizin 
!ta,(''~tetine biiyi.ik bir ehemmiyet 
~~ btedirler. Utro gazetesi ba§maka· 
i lit 11 ziyaretin Ti.irk ve Bulgar mil-
~ ~-~81nda mevcud dostane ve kar· 
~~~t~l\"sebatm bir kat daha takviye
"~ ltlJ. edecegini tebari.iz ettiriyor. 

'1•,1~:o>:etesi de Turkiye ile Bulgaris-
1 ka:Yda hi._ bir ihtiLH mevcud olma· 

ederek, Hariciye V ekilimizin 

terkedildikten sonra demir atml!! oldugu 
ve makineleri i§letilmege ba§lamldigt za
man bir infilak vukua gelerek yangm <,;t· 
kardJgt ogrenilmi§tir. 

Montreal' den istihbar edildigine gore 
lngilterenin garb sahilinde torpillenmi§ 

olan Beaverburn vapurunda 150 kadar 
tayfa bulunmakta idi. lhtimal bir ki§i 
mustesna olmak i.izere Beaverburn vapu
ru mi.irettebatmm kaffesinin kurtanlmt§ 
oldugu bildirilmektedir. Vapurda yolcu 
yoktu. 

Bir mayin vapuru bath 
Londra 6 (a.a.) - Amiralhk dairesi, 

takriben 1 000 ton haemin de olan ve cu
martesi giinu Almanlann yapmt~ olduk • 
Ian bir hava taarruzu esnasmda hasara 
ugramJ§ bulunan Sphinx admdaki mayin 
vapuru, dalgalarm hi.icumu yuziinden 
devrilmi~ ve batm11ltlr. Olenlerin miktan· 
mn 56 oldugu soylenmektedir. 

F ransrz tebligi 
Paris 6(a.a.) - 6 §Ubat sabah tebli-

gi: 
Kayda deger bir ~ey voktur. 

Alman tebligi 
Berlin 6 (a.a.) - 6 §ubat tebligi: 
Kaydedilecek muhim bir hadise yok • 

tur. 
Harb meclisinde verilen kararlar 

Paris ti (a. a.) - Havas bildiriyor: 
Yi.iksek konseyin di.inki.i c;ah§mast miit

tefik hukumetlerin goru§lerini telife ma
tuf olmamt~, daha ziyade bir tek hi.iku
metin azas1 arasmda yaptlan miizakerelere 
benzemi§tir. 

fc;timadan evvel Frans1z ve lngiliz na
znlan arasmda mutad olarak yaptlan go
ri.i§ teatisile muzakere haz1rlanmt!l ve bu 
suretle konsey tetkik ettigi meseleleri az 
zamanda halletmi§tir. 

Yi.iksek konsey diplomatik, politik ve 
ekonomik cephelerinden bu giinki.i va -
ziveti tetkik eylemi~tir. 

iran ve Efganistanda 
genif1 askeri haztrhklar 

(BtL§ tara!' l inei sahifede) 
ayni zamanda lngilterenin Hindistanla 
muvasalasm1 tehdid edebileceklerdir. 
fran hi.ikumeti bilhassa mudafaa tertiba • 
tim takviye etmekte ve ecnebi memleket· 
lere c;ok miktarda tayyare sipari§ eyle • 
mektedir • 

Efganistanda ise k1smi seferberlik ya
pilmak iizeredir. Diger cihetten miittefik-

JarKta:Kt I-aCJUyeut:ll J.'UU.&d. 

mahfillerinin nazan aikkatini celbetmek
tedir. Bu mahfillerde F ransa ve lngiltere
nin Suriye ve Filistindeki hazuhklan bii
yuk bir tesir husule getirmektedir. 

ltalyan mu§ahidlerinin bildirdigine go
re bu iki memlekette her ihtimale kar§l 
hazu duran ve vaziyete gore Kafkasya 
ve Almanyanm ba§hca petrol membalan· 
na kar§t harekete gec;mege hazu miihim 
kuvvetler bulunmaktadtr. 

Mi.i~ahidler, General Weygand'm M1 • 
str seyahatine de ehemmiyet vermekte • 
dirler. 

Generalin Mtstrda mudafaa istihkam • 
larmt tefti~ edecegi ve lngiliz - M1s1r k1t• 
alan tarafmdan yaptlacak bir gec;id res
minde hazu bulunacagt soylenmektedir. 

General W eygand'tn seyahati 
Kahire 6 (a.a.) - Elehram gazetesi, 

bu gi.in Kahireye gelmesi beklenilen Ge
neral Weigand' m M1suda ikameti esna -
smda M1s1r istihkamlannl tefti§ ve askeri 
erkanla birlikte umumi miidafaa planla
nni tetkik edecegini yazmaktadtr. 

Mrsrr Ba,vekili Sudana gidiyor 
Kahire 6 (a.a.) - M1s1r Ba§vekilinin 

Sudana resmen yapacag1 ziyaret tarihi I i 
§Ubat olarak tespit edilmi§tir. Mahir Pa§a 
tayyare ile Hartuma gidecektir. Kendisi
ne Naf1a Nazuile diger bir ~ok yi.iksek 
memur refakat etmektedir. 

Beygirin kuyrugundan k1l ko
parmanm cezas1! 

Galatada <;tgtrtkan sokagmda oturan 
Cevadm 7 ya§mdaki oglu Bahaddin, so• 
kaktan gec;en ekmekc;i beygirinin kuyru· 
gundan ktl koparmak isterken midesine 
yedigi c;ifte neticesi yaralanmt§tlr. Y ara • 
maz c;ocuk vak' ay1 miiteaktb tedavi altma 
almmt§tlr. 

Hamamda fenahk ge~irdi 
Sarac;aneba§mda <;inili hamammda ~a

h§an V eli, hamamdaki fazla stcakbk ne· 
ticesi uzerine fenahk gelerek di.i§mii§ ba
§tndan yaralanmt§hr. 

Veli, vak' ay1 miiteaktb Cerrahpa§a 
hastanesinde tedavi altma almmt§tlr. 

temaslanndan sonra iki kom§u devlet a
rasmdaki mi.inasebatm son derece sami
mi bir mahiyet aldtgma i§aret etmektedir. 

'foli-'1-

Sirkecide istikbal merasimi 
Diin ak§am Sofyadan hareket eden 

Hariciye V ekilimiz, maiyeti erkanile bir· 
likte bu sabahki Avrupa ekspresile lstan
bula donecektir. Rotar olmazsa, ekspres 
saat yediyi yirmi gec;e Sirkeci istasyonuna 
gelecektir. Hariciye Vekilimiz Sirkeci ga· 
nnda §ehrimizde bulunan el,.ilerle Bal
kan devletleri konsoloslan, Istanbul Vi
layeti ruesa ve mudiram tarafmdan kar
§Jlanacaktu. 

~i.ikri.i Saracoglu, istasyondan dogruca 
Parkotele gidecek ve bir miiddet istirahat 
ettikten sonra, bu ak§amki eksprese bag· 
lanacak hususi vagonla Ankaraya hareket 
edecektir. 

CUMHURIYET 

Harb Balkanlara 
ni~in ve nasd 

gelemez? 
<Baqmakaleden devam) 

~imdiki hailer ve ~artlar ic;inde Rumanya 
ile olan ihtilafmda dahi 1srar etmemegi 
tercih eylemi~ goriiniiyor. 

Ayni dostane nasihat Yugoslavya ile 
Tiirkiye tarafmdan Bulgaristana yapila
geliyordu. Eger tefrikada ISrar olunursa 
diger Balkanhlarla beraber binnefis ken· 
disine de biiyiik zararlar gelecegini takdit 
eden Bulgaristan vaziyetin icablanm an· 
lamakta gecikmemi~. boylelikle T unaboy· 
lu ve Balkanh devletlerin bu havaliye 
harbin sirayetini menedecek bir ~title tet
kil etmeleri imkam belirmi~tir. I~te son 
Belgrad ic;timamm en ehemmiyetli netice
si budur. 

T unaboylu ve Balkanh devletler ara· 
smdaki bu anla~ma ve yakla~ma hareke
ti harbin Balkanlara sirayetine mani olan 
en ciddi tedbirdir. Belgrad ic;tima1 Tuna
boyu ile Balkanlar c;evresinin hususi ve 
umumi menfaatlerinin mii~tereken miida
faa olunacagm1 ac;1k ifade eylemi~tir. 

Bu mii~terek miidafaa askeri bir ittifa· 
ka liizum gosterir mi? 

Bizce, hay1r. Mevcud harbe kar~I bita
raf veya harb harici bulunan Balkan dev
letleri yalmz harb T unaboyuna gelmek 
ister ve ic;lerinden bir tanesine yiiklenirse 
i~te o zaman kendilerini bitarafhk bagla
rile bagh saymtyacaklardJr ,ve mi.i~terek 
miidafaaya bu kadan kafidir, hatta as
kerlikc;e dogrudan dogruya taarruza ug
rayan devletin yard1mma ko~masalar bile. 

Bizim otedenberi T unaboylu ve Bal
kanh devletler arasmda bilkuvve mevcud 
oldugunu soyledigimiz birlik ve beraber
lik. onlardan birinin taarruza ugramas1 
takdirinde ameli olarak ~u ~ekli arzedebi
lir: 

Taarruza ugrayan Tunaboylu ve Bal
kanh devlet biitiin kuvvetlerile kendisini 
miidafaa edecektir. 

Ostiin kuvvetler oniinde b~ devlet or
dulanmn ricat etmeleri laz1m gelebilir. 
Bu takdirde ricat eden bu ordular miitea· 
ktb Balkanh memleket hududuna geldik· 
lerinde bu hududu t1pk1 kendi memleket
lerinden bir pare; a imi~ gibi gec;ebilecekler, 
yani zaten o zamana kadar orada toplan
rnl~ olan diger Balkanh devletin kuvvetle
rine iltihak etmi~ olacaklard1r. 

Miiteak1b Balkanh devlet arbk bitaraf 
vaziyette olmadtgmdan ricat halinde yu
kandan p;elen Ballcanh lcuvvetleri.IJ. .silah... 
Ilmmn almmasi · bali1s mevzuu aegudir. 

Macaristan Yugoslavya ve Rumanya 
iizerine ricat edebilir. Rumanya T unabo
yuna ve hatta Bulgaristana inebilir. 

V e bu takdirde eger icab ediyorsa 
Tiirklerle Y unanhlar kendi vaziyetleri
nin miidafaa kademesini muhafaza ile be
raber hatta T unaboyunun imdadma da 
miiessir kuvvetler gonderebilirler. 

En fena ihtimallerle nihayet Tiirk ve 
Yunan hududlannda muhtemel hasun
lanmiza en biiyiik kuvvetlerle kar~1 koya· 
biliriz. Burada harbedecek miittefik as
kerlerimiz miktanm laakal 2-3 milyon 
olarak kabul etmekligimizde hata yoktur. 
Muhtemel hasunlanmiz nihayet Tuna· 
boylu ve Balkanh devletlerin 75 milyon· 
luk niifusunu yenmek meselesi kar~Ismda
dirlar. Bunun ise imkam yoktur. 

V aziyet bu suretle taayyiin ettikten 
sonra Balkanlara taarruz etmek ihtimali 
ortadan kalkar. Ciinkii miitesanid Balkan 
kuvvetlerinin hepsile boy olc;ii~megi goze 
alabilecek devlet tasavvur olunamaz. 

Balkanlara taarruz olunam1yacagmm 
nic;ini ve nas1h i~te boyle izah olu.lUr. 
Balkanhlar arasmdaki bu tesaniidiin an· 
lay1~ kabiliyeti haricinde hic;bir kiilfete 
ihtiyac gostermemesi onun bugiin ic;in en 
giizel ve en miikemmel tarafim te~kil 
eder. 

Bizim gordiigiimiize gore Belgrad top
lanhsi i~te bu biiyiik neticeye vard1 . 

YUNUS NADI 

Giimriik antreposundan ku
ma§ ~alan hus1z yakaland1 
Zabtta, di.in Varnah Ahmed oglu Salih 

admda bir h1rstz yakalamt!!hr. 
Salih, Devlet Demiryollan ve limanl~

rma aid giimrugun B antreposuna dadar.
tnt!! ve gayet ustahkla yamndaki arsadan 
antreponun metruk kaptslmn halkasml 
kuarak ic;eri girJTli§tir. 

Ac;1kgoz hustz antreponun bu kuytu 
ko§esinde faaliyete gec;erek buer iki§er 
kimse farkma varmadan kuma§ toplanm 
~1karmaga ba§lamt§hr. 

F akat Salihin §iipheli bir !!ekilde ku • 
rna§ sathgt polisin goziinden kac;mamJ~
tlr. Yakalanan Salih suc;unu tamamen iti
raf ederek bir kac; giin ic;inde depoclan 9 
top kuma§ c;aldiglnl soylemi§tir. 

Mesruk kuma§lar meydana <,;tkanlarak 
giimruge iade edilmi§ ve ac;1kgoz hus1z 
evrakile beraber Adliyeye verilmi§tir. 

Demirle yaralad1 
Fmd1khda a§c;Jhk yapan HuistOYJI ayni 

yerde c;ah§an garson Naci aralannda 1:1· 
kan bir miinaka§a esnasmda eline gec;:ir
digi bir demirle ba§mdan yaralamt~tlr. 

H1risto tedavi altma almmi!! suc;lu ya• 
kalanmt§tlr. 

~ehir Meclisinde 

Muhtelif meseleler Encii
menlere havale edildi 
Istanbul ~ehir Meclisi di.in ikinci reis 

vekili Faruk Derelinin ba§kanhgmda top
lanml§hr. Meclise verilmi§ olan yeni Be
lediye zab1tast talimatnamesinin tetkiki 
ic;in her enci.imenden sec;ilen iki azadan 
mi.irekkeb muhtelit bir encumen te§kil e
dilmi§ ve bu encumende Meclisin dagtl
masml mi.iteaktb derhal faaliyete ge!<il
mi§tir. 

~ehir dahilindeki fabrikalar tarafmdan 
c;alman ihbar dudi.iklerine mani olunmak 
i.izere zabttai belediye talimatnamesine bir 
madde ilavesi hakkmdaki teklif miilkiye 
enci.imenine havale edilmi~tir. 

Muallim lhsan ~erif varislerine yardtm 
i~in meclis, merhumun ailesile varisleri
nin mali durumlan hakkmda tetkikat ic
rasmt makamdan istemi§ti. Bu husustaki 
cevab tetkik edilmek i.izere biitc;e encii
menine gonderilmi§tir. 

Soyuz Neft Eksport ~irketinin Beledi
ye ile mun' akid mukavelename ve mii
zeyyelatmm bi.itiin hukuk ve vecaibile 
Ti.irk Petrol Limited §irketine devri hak
kmdaki Daimi Enciimen karannm tetkik 
ve tasdikt hakkmdaki teklif biitc;e encii
menine havale kihnmt~tJr. 

Azadan Esad Ekemanm vergi itiraz ko
misyonu reisligine tayini dolaYJsile ~ehir 
Meclisi azahgmdan istifast hakkmdaki 

tezkere okunmu~. azadan Ekrem Tur, 
Esad Ekeman gibi k1ymetli bir arkada§m 
meclisten aynlmasma kar~t teessiirlerini 
izhar etmi~tir. 

Istanbul Tramvay ve Elektrik I~letmesi 
idaresi bi.itc;esinde yaptlacak munakale 
teklifleri biitc;e enciimenine gonderilmi~
tir. 

Mezbaha tefti~ talimatnamesi hakkm
daki teklif okundugu zaman azadan Fu
ad Fazlt: 

«- Bu talimatnameler miiessesenin da
hili i§leridir; meclisi alakadar etmez. Bu
nunla meclisi i§gal etmek dogru degildir, 
miiessese istedigi gibi kendi i§ini tanzim 
etsin» demi§, Belediye reis muavini Ri
fat, bu talimatnamenin yalmz dahile inhi
sar etmeyip makamtn karanna iktiran e· 
den taraflan da oldugunu soylemi§, tek
lif miilkiye encumenine havale edilmi§tir. 

Y eni <;atalca azahgma sec;ilen Naci Ca
nm azahgt da kabul edilerek i~timaa ni
hayet verilmi§tir. 

Cerrahpa~da 

~ocuga 

tedavi 
Ayagt k1rdan 

yaptlan 
Bogazic;i lisesinde bir fiOCugun kolu ki· 

I..I.;:;.._ haLL... ,.;J.,,.ine bHe h.ah.,r Yl!rilme
en sab-aba-kaaarsancdar ~ae rrref:tl!u 

da ahkonudugunu, mektebde doktor bu

lunmast kanunen !!art oldugu halde, bu
lunmadJgt ic;in dl§andan getirildigini, c;o• 
cugun neden sonra Cerrahpa§a hastane
sine gonderildigini yazmt~ttk. Tahkikat 
devam etmektedir. Mekteb idaresinin 
miidafaasma kar§l ~ocugun velileri, ev
lerinde telefon oldugunu ve mekteb ida
resinde bu telefon numarasmm bulundu• 
gunu, fakat bir hademe ile bile kendile
rine kazamn haber verilmedigini, mek
tebdeki hastabaktcmm, c;ocuk sanc1lar i
~inde ktvramrken mekteb miisameresine 
gittigini, mektebin i~inde doktor olma
dtgmt iddia etmi§lerdir. Bu noktalar ay• 
dmlanmt§ gibidir. ~u kadar var ki !<OCU• 
gun Cerrahpa§a hastanesinde yaptlan te• 
davisinde yanh§hk oldugu hakkmdaki id
dia alakah makamlar tarafmdan tekzib 
edilmi§tir. Ttb faki.iltesi dekanhgt tara
fmdan gonderilen mektubu a§ag1ya der
cediyoruz: 

cMevzuu bahsolan c;ocuk 19 I I I 1940 
tarihinde bayram arifesi gunii ogleden 
evvel Cerrahpa§adaki hariciye poliklini-

gine getirilmi§ ve derhal seriri muayene 
ve radyografisi yaptlarak frakti.irle mute
rafik halfi mirfak luksasyonu oldugu an• 
la§tldtgmdan narkoz verildikten sonra 
liiksasyon reddedilmil! ve kol alc;1ya ko
nulmu§tur. 

Ertesi sabah miiteak1b tedavisi ic;in ter
tibat almmt§tlr. F akat hastanm pederi 
~ocugu hususi hastanede tedavi ettirmek 
istedigini soylemi§tir. Buna liizum olma
dJga kendilerine izah edilmi§se de 1srar 
ederek ~ocugu ahp goti.irmi.i§lerdir. Key
fiyetin bu suretle cereyan ettigini tavzi
han sayg1lanmla bildiririm.) 

Diger taraftan Istanbul Belediyesi 5th
hat mi.idiirli.igii de diin bize Cerrahpa§a 
hastanesinde, mevzuubahs ~ocugun teda
visi ic;in. zamanmda ve butiin icablarile 
tekmil tedbirlerin almd1gm1 ve yukanda 
izah edildigi vec;hile bilahare hastamn pe· 
deri tarafmdan goturi.ildugiinii bildirmi§· 

tir. 

Seydala•a• Dipllb 
~aleye altllit! 

Seyyar satJcthk yapan Ziya admda bir 
gene, bir muddet evvel akrabasmdan 1 7 
ya§larmda Zehra adh bir kiZla ni§anlan
mt§tlr. Zehra, son zamanlarda ba§ka bir 
gencle tam§arak sevi§mege ba§lamt§hr. 
Fakat Zehranm sevgilisi birkac; gun ev
vel bir i§ bularak <;anakkaleye gitmi!! ve 
ilk hrsatta Zehrayt da yamna c;agirmayi 
unutmamJ§t!T. Zehra, diin sabah haber• 
(lizce evden <,;1karak <;anakkaleye hareket 
eden Erzurum vapuruna binmi§tir. Vapur 
hareket ettikten sonra i§in farkma varan 
Ztya ile babast diin polise miiracaat et
mi§lerdir. Polis, Zehramn yakalanarak ls
lanbula iadesi hususunda <;anakkaleye 
telgraf c;ekmi§tir, 

Stokholm 6 (a.a.) -Von Ribbentrop 
bu hafta Almanyamn Helsinkideki elc;isi 
Von Vlucher ve Moskova bi.iyiik elc;isi 
Von Schulenburg ile gori.i§ecektir. lki elc;i 
de Berline davet edilmi tir. 

Bu haberi veren Dagens Nyheter gaze
tesinin Berlindeki muhabiri §unlan ilave 
ediyor: 

Bu mulakatta, Sovyet • Fin harbine 
Alman tavassutile nihayet vermek imka
mmn gorii~ulecegi bildirilmektedir. AI -
manya §imdilik Sovyet • Fin ihtilahnm 
kat'i surette dt§mda kalmaktadtr. 

Almanya, Sovy~tler Birligi ile olan 
miinasebetleri sebebile Finlandiyaya Al
manya lransitile harb malzemesi gec;me
sini ve Alman vatanda1llarmm Finlandiya 
ordusuna gonullu olarak yaz1lmasmt me· 
netmektedir. 

Bern 6 (a. a.) - Almanyanm Mosko
va elc;isi Von Schulenburg ile Helsinki 
el,.isi Von Blucher' in Berlin de bulunma
lan, Almanyamn Rus • Finlandiya har -
binde tavassut teklifinde bulunacag1 riva
yetlerini tekrar ortaya c;tkarmt§hr. Siyasi 
mahfiller bu riyavetlere kar§J, Almanya
nm bitaraf kalmak hususundaki arzusunu 
ileri si.irmektedirler. Alman Hariciye Ne
zareti mehafili, Finlandiya harbine AI • 
man goni.illi.ilerinin i~tiraki keyfiyetini in
kar etmekle beraber, Moskova ile Berlin 
arasmda, gitgide daha s1k1 bir elbirligi 
mevcud oldugunu reddetmem~ktedri. 

Alman gazetelerinin dili degisti 
Amsterdam 6 (a. a.) - Nazi 2a:ete· 

leri, talimat aldtklan a~ikar goriilecek su
rette Finlandiya zaferlerini tebari.iz ettir· 
mekte berdevamd1rlar. 

Deutcher Beobachter gazetesi diyor ki: 
«Sovyetler, FinlandiyaYJ ikiye bi~mege 
muvaHak olsalar dahi, Finlandiya askeri 
mukavemetine oldiiriicii bir darbe vuruL 
mu§ olmaz.» 

Matbuatm bu tezahurleri Alman • Sov
yet paktmm imzasmdanberi sesi kesilen 
bol§evizm aleyhtarhgt nazariyecisi Ro -
semberg'in alenen faaliyete ba~lamasile 
ayni zamana tesadiif etmektedir. 

Sovyetler 3 smrft silah 
alltna al1yorlar 

Riga 6 (a.a.) - Sovyetler Birliginin 
19 2 0-19 2 2 stmflanm silah altma c;agu
dJgt o;;.renilmi§tir. 

Sovyetlerin ta%yiki arttyor 
Helsinki 6 (a.a.) - Stefani ajansm

dan: 
Sovyetlerin Mannerheim hattma kar§l 

yapmakta olduklan taarruzun !!iddeti mii
temadiyen artmaktadu. 

Son 24 saat ic;inde Sovyet k1taatJ, yedi 
d fa hiicum etmi§lerse de hie; bir muvaf-

~\!~san1'te zs-tanrritlr;6~tirii~Pe1&ir. J..;r 

Mannerheim hattmm gerisine inmi!J o
lan 1 00 Sovyet para~iit«usii esir edilmi~tir. 
Bir Sovyet lrrkasr imha edildi mi? 

Stokholm 6 (a.a.) - Stokholm Tid
ningen gazetesinin Finlandiya muhabiri, 
18 inci Rus fukasmm Ladoga golu cep
hesinde tamamile muhasara ve imha e
dildigine dair Stokholm ve Kopenhag' da 
dola§an l!ayialann Helsinki' de resmi bir 
membadan tekzib edildigini bildirmekte
dir. 

Hitalae' de iki Sovyet taburunun ugra· 
dtgl hezimetin bu l!ayialarm c;tkmasma se
beb oldugu zannedilmektedir. 

Diger cihetten ayni muhabirin bildir
digine gore Sovyet k1t' alan Ladoga go· 
liini.in sevkulcey§ anahtarlanna yani Fin
ler tarafmdan tahkim edilen ki.ic;iik ada
lara kar§t nevmidilne gayretler sarfetmek
te iseler de biiti.in hiicumlan geri piiskiir· 
tiilmi.i§ti.ir. 

Sovyet ktt' alan bu mmtakada ilk mev
zilerine kadar !<ekilmek mecburiyetinde 
kalrnl§lardtr. 

Mantsi bataryalannm ate§i kar!IIS!nda 
Sovyet kuvvetleri bozulmu§ ve dagtlmi~
tu. 

Summa mmtakasmda Sovyet tazyikt 
devam etmektedir. 

Coruni.i§e gore yiiksek kumanda he
yeti her ne pahasma olursa olsun arazi 
kazanmak istemektedir. Fakat Manner • 
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heim hattma attlan 100,000 el bombasJ, 
binlerce bomba ve bir c;ok Sovyet ktt' alan 
Finlerin mukavemetini kumaga kafi gel
memektedir. 

Ak§am hava karannca Fin k1t' alan iki 
hat arasmdaki sahada Sovyetlerin siper 
kazmaga te§ebbus ettigini gordi.ikleri za
man mukabil taarruza gec;erek di.il!maru 
ilk mevzilerine kadar piiski.irtmii~lerdir. 

Fin mahfillerinde hast! olan kanaate 
gore Sovyetler Summa mmtakasmdaki 
tazyiklerine devam edeceklerdir. Sovyet· 
ler hucumlanm beslemek ic;in Karelie 
berzahmda birc;ok fukalar bulundurmak
tadular. Buna mukabil Ladoga cephesin
de Sovyet tazyikmm tesiri kalmadigi go· 
ri.ilmektedir. Finler, parlak mukabil ta· 
arruzlan miiteak1b sahilde istinad nokta
lan elde etmege muvaffak olmu§lardir. 
Sovyetler iic; taburun i§gali altmda bulu· 
nan bir istinad noktasm1 terketmi§ler, 
sahada 5 00 oli.i, 7 tank, 4 top ve 30 oto
mobil buakmi§lard1r. 

Kuoma cephesinde muharebeler, gece 
gunduz devam etmektedir. Miihim kuv• 
vetlerle harekete gec;en Sovyetler arazi 
kazanmaga muvaffak olamamaktadular. 

Fin hava kuvvetleri bazt Sovyet iisle• 
rine kar~t birbiri arkasmdan akmlar yap• 
maktadular. 1 3 Sovyet tayyaresi tahrib 
ed ilmi§tir. 

Sovyet tebligi 
Moskova 6 (a.a.) -Leningrad min • 

takas! erkamharbiyesinin tebligi: 
5 §ubat tarihinde ke§if kollarmm faali· 

yeti goriilmi.il! ve baz1 yerlerde seyrek 
top<,;u endahtt yapllml§tlr. Ladoga"nm §i• 
mal mmtakasmda piyadeler arasmda mu• 
sademeler devam etmektedir. Sovyet tay• 
yar,.leri ke~if ucu~lan yapmt§lardtr. 

T altif edilen Sovyet askerleri 
Moskova 6 (a.a.) - Tass Ajansi, 

Finlandiya muharebesinde temayuz eden 
birc;ok kimselere madalyalar verildigini 
ve bunlardan dordiiniin cSovyetler Birli• 
gi kahramant) madalyasJ oldugunu bil• 
dirmektedir. 

Moskova • Berlin treni 
Kaunas 6 (a.a.) - Kaunas ve Wilno 

yolile Berlin • Moskova dogru tren ser• 
visleri islemege ba$laml§hr. 

Kavgah ma~m davasi 
Galatasaray • Demirspor mac;mdaki 

hadisenin muhakemesine, Oski.idar asli
ye ceza mahkemesinde dun sabah devam 
edilmi~tir. 

Diinki.i celsede T1bb1 adliden gelen ra
per okunmu§tur. Raporda, hakem Tan• 
gm yuzunde gori.ilen ~izginin belli belir
siz bir iz mahiyetinde bulundugu kayde· 
dilerek, sabit say1hp say1lmtyacagt hu
ou·cffiet '-m~hk~ffieiiin fiflctl!nHemrk,T· 
maktadn. 

Ankara dan, Bed en T erbiyesi umum 
mi.idi.irliigi.inden vaki istilama da cevab 
gelmi§ti. Bund~, mahkemece sorulan su· 
ale cevab olarak, rna~; esnasmda hake· 
min kararlanna oyunculann itiraz etme• 
Jeri ve bunlan miinaka§aya giri§meleri 
usulden olmadtgt kat'iyetle bildiriliyordu. 
Ankarada istinabe suretile ifadeleri ah· 
nan §ahidlerin, evvelce ahnan ifadelerin· 
de tsrar ettikleri de, gelen istinabe evrakt 
okunarak anlal!ild1ktan sonra, Necdet ta• 
rafmdan T artk aleyhine a<;~ldJgJ ileri sii• 
riilen mukabil dava istidasmm tabi ol· 
dugu muamele ogrenilmek ve tahkikat 
ikmal edilmek iizere muhakemenin de
vamt 23 §Ubat saat 14 e bnaktlmtl!tlr. -···-Mahkemeye verilen Trablus· 

garbli Mehmed Ali 
Frankfurt, Paris, Nis ve daha baZJ 

Avrupa §ehirlerinde dola§tJktan sonra lz· 
mire, oradan da Manisaya ve Bursaya ug
rayarak lstanbula gel en T rablusgarbh 
Mehmed Ali, burada iki ki§iyi doland1r• 
d1g1 iddiasile, Istanbul sekizinci asliye ce· 
za mahkemesinde muhakeme edilmi§, 
komiser Osmanla polis Osman §ahid ola· 
rak dinlenilmi§lerdir. Mehmed Alinin ev· 
velce mahkum oldugu ileri si.iruldi.igiin· 
den, bu cihet sorulmak i.izere muhakeme 
bnaktlml§hr. 

• • 
lleSaiSI Kanser Enstitiisiiniin 

Kanser Enstitu.sil. kom!tesi iytima halinde ... 
Kanser enstitiisii komitesi di.in Oniver- ba§ka bi.iyiik vilayetlerin hastanelerinde 

sitede bir toplantl yapmt!ltlr. Mart ay1 ni- kanserliler ic;in yatak adedini artumak 
hayetinde toplanacak olan konseye veri- ic;in alakadarlara muracaat etmek i.izere 
lecek raporu goru§mi.i§ti.ir. Bir sene zar- konseye tekliflerde bulunulmasma karar 
fmda fakultede yapilmt§ olan kanser tra- verilmi§tir. 
vaylarmm tabt ve ne§ri kararla§mt§, kan· Yaptlan tetkiklere nazaran, kanser, 
ser istatistikleri hakkmda miizakere ce· 1 k memleketimizde istisgar edi emiyece 
reyan etmi~. kanser mesaisini il~i cihet-
ten canlandtrmak ve muhtelif mmtaka- derecededir. lstanbula gonderilen vak'a· 

lardan maada Anadoluda gizli kalmt§ 
lard an lstanbula gonderilen vak' alarm 
daha esash ve daha muntazam bir §e· daha c;ok kanser vak' as1 mevcud oldugu 

kilde sevkini temin etmek, lstanbuldan zannediliyor, 

• 
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CUMHURlYET 

[ :.::~: Kiismii~ abla -~ ~ 
~ Peride Celil -~ H · k J • 

Cc~en giin yolda Selmayt gordiim.l kadmm goziine girmege ~ah~ da i:""kedi a em er10 
Dii~iinceli ve miiteessirdi. c:Fazla durgun gelip seni basttrsml Ah bu hayvana na-
goruniiyorsun, dedim, nen varh lt;ini stl dii§man olmu§tum Allah bilir .. Hatta mes'uliyeti 
<;ekerek yiiziime baktl. c:Ayakiizeri ol - r;ocuk~a bir §ey ama Kiismii§ Ablamn o-
maz, dedi, gel §Urada bir yere girelim, dadan ~tkmasmdan istifade ederek bir 
hem hirer r;ay ir;eriz, hem sana anlah - ka<;; kere yamma sokulmaya kalkan, pis 
nrn. lf Beyoglundaki sua pastanelerden ti.iylerini elbiseme yapl§tlran ;lirini • ugur
birine girdik, kuytu bir ko~ey.e oturduk suzun ismini ;lirin koymu§lardl • kovala· 
ve Selma anlatu. Aynen naklediyorum: dtm, hatta hafifr;e tekmeledim bile .. Ay· 

- Benim uzaktan akrabam ihtiyar bir ni gece kedi rliyama girdi. Kiismii§ Abla· 
kac.lw vardt. Sana bahsettim mi bilmem. nm bu yeni gozdesine pis, uyuz bir hay
Gnu yakmdan tamyan ahbablar ve van olmasma ragmen adeta bir rakib gi· 
akrabalar kendisine bir lakab takmt~lar- bi dii§man olmu~tum. l,.ime sebebsiz bit 
01r. Kiismii§ Abla. Neden mi? Dinle, so korku girmi~ ti, fakat biraz di.i§iiniince 
zi.im;_j kesme. <.;unkii bu kadm oldukt;A giildiim. Nihayet Kiismii~ Abla amerikan· 
acayib bir kadmdt. Oii~iin ki gencliginde vari bir §ey yapmaya kalkarak biitiin pa· 
sevgili kocasma kiic;iik bir dil kavgasm- ras1m keciiye btrakacak degil ya dedim. 
dan ~onra kiismii!} ve aynlm1~. senelerce Korl;acak bir §ey yok, benimki budala . 
tek ba~ma ya>tad1. Bir daha evlenmeJi. hk. 
Ar;1kcasmt soylemek laztm gelirse hod - Aradan epey zaman gec;ti. Ne zaman 
bin, kendini bei;':enmi~. ukala bir mahluk.. Ki.ismii'? Ahlaya gittiysem kediden ba~~a 
Biitiin bu kusurlarma galiba biraz da he- laf etmedik. Hayvan da yemi§ ic;mi§, ha
sabslz zenginligi sebebdi. Bu kadmm ak kikaten tombulla~arak guzelle§mi§ti. Kiis
dedigi kara olsa aksi soylenmeyecek, fi- mii§ Ahla hana arttk o kadar ald1rml • 
kirlerine itiraz, kendisini tenkid etmek yordu. Fakat ;lirinden bahsedecek birini 
asla tahammiil edemedigi §eyler.. hte bu buldugu ic;in olacak, ziyaretlerimi gene 
:1- i.izdendir ki biitiin akrabalan, dostlarile bir dereceye kadar giiler yuzle kar§lla -
hirer bit-er danlmt§, en sevdiklerine kiis- yordu. Ben de kedilerden mikrob gibi 
mii~tii. Senin anlayacagm dostlan, ah • tiskindigim, hele bu ugursuz bak1~h !;ii. 
bablan ve uzak akrabalanna ne giJer rinden hir dii§man gibi nefret ettigim 
ne de evinin kaptsmt ac;ard1. Hepsi ile halde kadmm yanmda onu ok§ay1p sevl· 
dargmd1. Yakm akrabalanna gelince bu yordum. ~irine aid hikayeleri giiliimse -
sernpa sinir, zay1f, dal gibi kaclm ayni meye ve uyumamaya gayret ederek sa -
zamanda oyle kuvvetli s1hhatli idi ki on- hula dinleyor ve hayvam s1k s1k methe
lan hirer hirer obiir diinyaya yolladt. decek bahaneler huluyordum. Bununla 
Yani biisbiitiin yalmz kald1. Hayatta ol- beraber kediyi yalruz buldugum dakika .. 
duklan zaman da zaten karde§inden tut larda daima yammdan kogmak, cAllah 
day1sma kadar kiic;iik, manastz sebeblcr· kahretsin seni mel'un:. diye, arkasmdan 
)e ktzar i<terlerdi. Y almz benimle aras1 soylenmek bende itiyad halini alml§tl. A· 
iyidi. radas1rada arkasma bir tokat, bir tekme 

Evet bu acayib mahluku bir ben kn- yapt§tlrd!gtm zamanlar da eksik degildi. 
mamt§, giicendirmem~tim ve hakikaten Eger hu yapttklanmt bir Kiismii§ Abla 
herkes buna bir muvaffakiyet gibi bak•· gorse mahvoldugum gi.indii. Dedim ya 
yordu. Nastl oluyor da bu huysuz, ukalii. bu aksi, budala ihtiyar, kediye adeta <ttl· 
ihtiyann suyuna gidebiliyordum? Bunuu gm bir a§lk kesilmi§ti. Eh tabit nihayet 
sun §uydu ki Kiismii!} Abla ne derse al- hayvan hu, anlayt§l yok ki onun buda • 
kl§layordum, ne soylerse benim ic;in ke· laca iddialanna giilsiin. dili yok ki aksi 
rametti, her yapt1g1 harekette muhakkak soz soyleyip de onu kiistiirsiin .. Yani tam 
bir hikmet gizliydi. Beni i<tin ic;in hiddet· Kiismii§ Ablaya lay1k bir dost.. Yalmz 
ten kudurtan bir c;ok fikirleri vardt ki yaltaklanmasmt, kucagma s1c;ray1p horul
y iiziine kar§l alkt§layor, tavsiyelerine i~c damasm1 biliyor, eteginin dibinden aynl
biiyiik bir ehemmiyet verir goriiniiyor • m1yor. Ne ise .. Dinle, hundan bir iki haf
dum. Nic;in mi? Basit.. Unutma ki kadt- ta evveldi bir mektub aldtm. Noterlikten 
mn biiyiik bir serveti vardt ve ~imdilih. Kiismii§ Ahlamn ag1r hasta oldugu ve er
Lana iltifat etmesine, beni daima methe· tesi giin ko~kte bulunmam laztm geldigi 
dip, kendisini ziyaret ettigim zaman bildiriliyordu. Ne saklayaytm sevindim. 
m cmnun kalmasma bakthrsa bu servetin Eh ihtiyar kadm seksenine gelmi§ tabti 
va risi clmam ihtimal kuvvetliydi. l§te bu· olecek. Senelerdenberi bu giinii az bekle
nun i.,;indir ki yi.iziine giiliiyor, en yapma· memi§tim. Mektubun noterden gelmesi 
}acag1m §eyleri yap1yor ve kar§lsmda bir de iyi bir alametti. Muhakkak vasiyetna
sabuta§t kesiliyordum. Ne yapay1m) me tanzim edilecekti. Beni de 9lglrd!kla
Bankada gece giindiiz c;ah§maktan mah . nna gore hasretini c;ektigim servete ka
voluyordum. Gene de elime gec;enle k1l· vu~myorum demekti. Eteklerim zil c;ala 
k1ta idare etmekteydim. Ah Kiismiil} Ab· rak ertesi gun ko~ke ko~tum. Tahminim
bnm ko:;kleri, apartlmanlan, c;iftlikleti, de aldanmaml§tm. Noter Kiismii§ Abla
hanlan, bir elime gec;se neler yapacak - nm avukatl, ben hastamn odasmda top -
ttm. Muhakkak ki bu zavalh ku!} beyinli land1k. Kiismii§ Abla yashklarm arasmda 
~~i}_'ar g!?i h_erkese kiisiip ko~eme ~eki • mum gibi eriyip bitmi~ti. Bununla hera -
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rim, nelerim nelerim olacakh. Acaba a· teessiir gostermi§, odaya girince ona dog.;' 
p~rltmanda mt, yoksa ko§kte mi yerle~;- ru ko~mu§tum, fakat ihtiyar kadm bir ka§ 
ri.n diye, dii~iindiiglim, hatta hayalimdc i§aretile beni durduttu. Sonra olduk~a 
Kiismii§ Ablanm, ko~kiin bi.iyiik salonla- kuvvetli bir sesle: 
nna iisti.iste ytgd1g1 o can1m saray e§ya- - Bilirsin boyle hareketleri sevmem 
larmt kendi zevkime gore odalara taksim dedi. Hem vaktim yok. Beni dinle biitii~ 
ettigim, yerle§tirdigim bile olurdu. servetimi sana baakmaya karar verdim. 

!;'unu da soyleyeyim. Bu hulyalart yal- Birdenbire kalbim hop etti. Ne sevinc 
mz ben kurmuyordum. Bir <;;oklan da be· ne sevincl. 
rri bu munzzam servete namzed goriiyor· 0 s1rada kapt ac;tlml§, Hanife kadm 
lardt. Zaten kendisi de hafiften hafife bir §ey getirmek i.;in ic;eri girmi§ti. Kedi 
Lana bunu ihsas etmemi~ degildi. Asabi, de arkasmdan siiziildii. Geldi dogru has
daima c;at1k yiizlii bir kadm olmasma tamn karyolasma Sl<;radt. 0 zaman Kiis
ragmen kac; dafa benim kar§tmda yumu- mu§ Ablanm gozleri parladt. Avukatma 
§adJgml, oliimiinden sonra her §eyin be- ve noterine donerek t.yalmz vasiyetna • 
nim olacagmt ihsas eden laHar ettigini ha- meme bir §art koymak isteyorum, dedi. 
tulayorum. Kendisine bnakacag1m servete kar§thk 

;limdi astl vak' ayt dinle; Kiismii~ Ab- Selma kedim Sirine bakmay1, on a sevooi 
Ia yaz kt~ F eneryolundaki ko§kiinde otu- ve iyilikle muamele elmeyi taahhiid e~
rurdu. Tabii odalan c;m c;m oten 0 tenhn melidir.~ 
ko~kte, suratstz, iistelik sac;ma bir ihtiyar· Ben «tabil, tabii1> diye, kekeledim. 
Ia ho§ vakit gec;irmek ic;in degil daha iyi Noter miistehzi hir tebessiimle c:peki 
goziine girmek i~in biitiin davetleri, eg - efendim)) dedi. Tam o s!Tada Hanife ka
lenceleri fed a ederek her cumartesi Fe • dmm sesini i§ittik. Karyolaya dayanmt§, 
neryolundaki ko§ke gider, bir gece Kiis- hammma: 
mii~ Ablaya misnfir olurdum ve daima da - Peki hammc1g1m ama, diyordu, 
gayet iyi kar§1lamr, ikram izaz edilirdim. Selma Hnmm ;lirini hi~ sevmez. Oahu 
Gene boyle bir hafta F eneryoluna gitti - demin kaptda hayvan etegine bula§h dt
gim zaman ko§kte yeni bir degi§iklik ol ye, tekmeledi, oteye att1, soylendi. Simd1 
d~gunu farkettim. Kiismii§ Ahla seneler· zavalh Sirinle nastl uyu§acaklar~ 
denberi eski bir adam1 ile tek ba§ma ya· Orada ne hale geldigimi diil}iin .. Evet 
§ardt. Hizmetc;isi, insanda bir kafa has· hiraz evvel ko§ke tela§la girerken hay
tahgl gec;irmi§ hissini uyanduan ho§ ba- van ayagtma taktlmt§ ve oteye iterek 
kt§h zavalh bir kadmdt. lsmi de Hanif~. kogmu~. soylenmi§tim. 
0 hafta ko§ke gittigimde bu zavalh bu- Hanife kadmm hu sozleri iizerine Kiis
dala hizmetc;i ile ihtiyar Kiismii§ Abla • mii§ Abla bana oyle hir bakl§ baktt ki 
dan ba~ka ko~kte canh bir mevcudiyet her §eyin bitmi§ oldugunu derhal anla -
daha oldugunu farkettim. Bir kedi .. Be- d1m. Yerimde senedeledim ve ihtiyar ka
yaz, s1ska bir yavru.. Kopek, kedi gibi dmm k1s1k hir sesle avukatma §oyle de 
hayvanlardan nekadnr nefret ettigimi, digini duydum: 
tiskindigimi bilirsin .. Tabii kediyi gordi.i- - Simdi i§ degi§ti. Vasiyetnameyi de
gum anda ilk akhma gelen §ey s1ska boy gi§tirecegiz. Selma Hammt varisim yap· 
nundan tutup sokaga atmak oldu. Fakat maktan vazgec;iyorum. 
Kiismii~ Ablanm elini opiip de kar l8loa Ve arttk odadan c;1kmc:ya kadar be • 
gec;ince kedi kadmm kucagma 81<;ramaz nim yiizume bakmadl. lki giin sonra oldii. 
mt? Bir de ne goreyim I Bizim yiizii gii1- Bi.itiin para kime kald1 biliyor musun? 0 
meyen, abus, acayib ihtiyar kediyi goz- hegenmedigim, o ser~em hizmetc;isi Ha· 
Jeri baygmla§a baygmla§a ok~amtyor mu? nife kndma .. Tabii ;;irini de ona emanet 
Sonra hararetle anlatmaya ba§lad1. Bu etmi ti. 
uyuz hayvan gece kapmm e§igini tmnala- Arkadaotm sustu. Ben giilmeye hn~la
ml§, ic;eri alm1§lar, o zamandanberi Kus- mtgtlm. Fakat onun gozlerindeki ya§lart, 
mii§ Ablanm gozdesi.. Kadm kucagmdan hiddetli hakl§tnl goriincc birdenhire cid
indirmiyormu~. Daha anlahyor, anlah - dile§tim. 
yordu. Yok tiiyleri ipek gibiymi§, burnu ("_A_S_K_E_R_L-IK--.• -c;:-L_E_R_J -) 
pembe. gozleri §oyle glizelmi§.. Zorla ~ _ 

Ma~Iarda hadise ~t.'<ma
s1na sebeb olan hakem
Ier de teczive edilecek 

Lik ma~lannm sert ve kmc1 bir §ekil
de oynanmasmda hakemlerin de biiyiik 
mes' uliyeti olduguna kanaat getiren lik 
heyeti, bu ak!Jam bir toplantl yapac~.>.ktu. 
Miitemadiyen oyuncularm tecziyesile crt
bas edilen hatalarda hakemlerin tecztye
sini de mucib bir c;ok cihetler bulundu • 
gundan bu toplantrda bu cihetler gorii!iii
lecektir. Umuml §ikayeti icab ettiren ha
kem me~elesinin kokiinden halli ic;in esash 
tedbir almacaktlr. 

Lik heyetinin kararlari 
Birinci kiime lik heyetinin toplantlst 

pek hararetli hir §ekilde geo;mi§tir. Vefa · 
T opkapt mac;mm yanda kalmas1 hnkkm
da hakem tarafmdan verilen rapor, uzun 
miinaka~ay1 mucib olmu tur. Neticede 
hakem tarafmdan isimleri bildirilen Top· 
kapt kuliibiinden altt futb C~Icunun vazi • 
yeti yuksek hakem komitesine bildirilmi~ 
tir. Ankaradan gelecek cevaba kadar bu 
oyuncular mar;lara i§tirak ettirilmiyecek -
tir. 

Pazar giinii yaptlan mac;lann raporlan 
tetkik edildigi halde Galatasaray • Be§ik
ta§ mac;1 hakkmdaki raporu hakem ver· 
mediginden bu mac;a dair hir;bir §ey ko· 
nu§ulamamt§tlr. Mmtaka ikinci reisi Fe
ridun, hakemlerin raporlan toplantl gi.i
niine kadar vermelerini alakadarlara bil
dirmi~tir. 

Galatasaray - Be~ikta~ I mac;:1 raporu 
da lik heyetinde tetkik edilecektir. 

Muhtar da istifa etti 
Istanbul futbol ajan muavini ve voley· 

bol ajam Muhtar bu vazifelerinden istifa 
etm1~ttr. Uzun senelerdenheri istanbul 
mmtakasmda muhtelif vazifelerde biiyiik 
hizmetleri goriilmii!} olan Muhtann isti -
fast istanbul mmtakast ic;in biiyiik bir zi
yadu, 

Muhtann istifasmm belliba§h sebebi, a
matorlerle maa§h memurlar arasmdaki 
fikir 'birligi olmamastdtr. 

F utbol ajanltgt 
fstanbul futhol ajanhgma F enerbahc;e 

kuliibii ikinci reisi Hasan Kamil tayin e· 
dilecektir. 

Mektebler arasmda 
Ktz mektebleri arasmdaki voleybol 

mar;larma bugi.in Ktz Muallim mektehi 
salonunda devam edilecektir. Mektebler 
arasmdaki ku ko§ulanmn iic;iinciisu 1 8 
§Ubatta, birincilik miisabakast da 3 mart-
...... a.._- ..,. .. •4 -.r _._ r-._ .... - .. -·- 'I ... ' - ~ .4 '1 -- L 

hr. 
Oc;iincii ko~u. 2000, birincilik miisa -

bakast da 3000 metre olacakur. 
Her iki miisabaka da F ener stadmdan 

ba§hyacak, K1ztltoprak, Kayt~dagt yolu a
rasmda gidi~, geli~ olacak ve stadda bir 
tur ynptlarak bitecektir. 

Edirnede spor hareketleri 
Edirne (Hususi) - Edirne, mevsimin 

en g?zel spar giinlerinden hirini ya§ad1. 
Stra tle yapdan iic; mi.isabakadan hirincisi 
Erkek San' atlar mektebile Erkek Muallim 
mektebi ikinci tak1mlan arasmda yap1)d1. 

Hava c;ok giizeldi. Sahada iki binden 
fazla seyirci toplanml§tl. Bu rna~ 2 • 0 
San' atlar mektebinin galibiyetile netice • 
lendi. 

Saat 15 te gene Nazmi Aydmr;in ida
resi altmda ayni mekteblerin birinci ta
ktmlan arasmdaki miisabaka ba§ladt. Cok 
seri ve sert oy!"tYan San'atlar mektebi za
man zaman bgretmen okulunun kalesini 
Slkl§hrdtysa da c;ok teknik oymyan Og • 
retmen okulunun kalecisi say1 yaptlma81_ 
na mani oldu ve oyun 0-0 berabere kaldt. 

Giini.in son miisabakast da Ktrklareli 
sporla Edirnespor arasmda yaptldt. Kuk
lareliden otobiisle gelen Ktrklareli spor
culan biraz yorgun goriiniiyordu. Edirne 
tak1m1 bu miisabakaya noksan bir kadro 
ile c;tkt1. Fakat giizel hir oyunla 2 • 1 ga
libiyeti temine muvaffak oldu. 

Miisabakalar, sonuna kadar biiyiik bir 
heyecanla takib edildi ve mac;t miiteakib 
Ktrklareli sporculan Edirneli sporcular 
tarafmdan hararetle ugurlandt, 

Cezalandir1lan futbolcular 
Istanbul bolgesi ba§kanhgmdan: 
A§ag1da adlan ve soyadlan, kuliibleri 

ve bolge sicil saytlan yaz1h bulunan spor
cular i~tirnk ettikleri miisabakalardaki sui
hallerinden dolayt genel direktorliikten 
tecziye miiddetleri tayin edilinceye kadar 
miisabakalara i§tirakten menedilmi§ler
dir, teblig olunur: 

Siileymaniye kuliibiinden 550 Siirey
ya Dizen, Altmtug kuliibiinden S 16 Se
lim Yetkin; Topkapt kuliibiinden 352 
Sadeddin Ozsaysal, 35 Hakkt Ozmtzrak, 
33 Salahaddin Kapsa!, 1243 Ali Zeren, 
183 Hamdi Erbaydar, 695 Besim Goral. 

Hakemlerin toplanbsl 
Fatlh Askerllk ~ubeslnden: Istanbul hakem komitesinden: 
1 - Bu y1! askerllk c;agma glren 336 do

gumlulann ilk yoklamasma 12 ~ubat 940 8/2/1940 per§embe gi.inii ak§aml sa-
pazartesl giiniinden it!Baren ba~lanacaktlr at 1 8 de bolge merkezinde yaptlacak ha-

2 - Yo':lamanm !era edilecegl yer (mii- kemler toplant1sma bolgemize merbut bii-
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Soldan saga: 
1 - ~n yiiksek derece ve nokta (ikl ke

llm~) • bu edat. 2 - Minnetin bir mertebe 
a~agiSI, hallsllk. 3 - Arzu dahlllnde ala -
rak, etrafmt ~evlrme. 4 _ Kaba ve anla
Y1§Slz,. llilve. 5 - Bagt~lama, YJ.lda. 6 _ 
Ifast lCab eden, ters ~evirlrsenlz madeni 
slcim olur. 7 - Bir M1s1r Firavunu 8 
Gldi~. bir erkek ism!. 9 - Bir defa. dab:;: 
tek~ar ederseniz cparl)a parya) manasma 
gellr, pederln yar1smm tersi, ters ~;evirlr
seniz zamamn kiSlrnlarmdan olur. 10 _ 
Demlryolu, ters ~;evlrlr~eniz nazlk ve asil 
olu~. 11 - Operatori.in yaptJgt, blr hayvan. 

Yukar1dan a~a~1ya: 
1 -. Tamdtklar (cemi), eski blr mabud. 

2 .-:-- Btr hayvan, eskl bir Ttirk devletl. 3 _ 
D1ger eskl blr Tiirk devletl, ko§e. 4 _ Ko
ruyan ve slper olan, blr soru edatmm ters!. 
5 - Bozulmu§ kan, biiyiik blr insan kilt
leslne ald. 6 - Zehir, diinyamn peykl. 1 _ 
Tele~?n maklneslnln ktstmlarmdan. blr te
red:lud edat1. 8 - Tiitiin, subay. 9 _ Arab 
harf!erlnden blrl. 10 - Blr yeml§ reslm 
11 - KO!ellk, bir muslki makamt. ' · 

Evvelki bulmacanm halledilmit tekli 
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HALKEVLERINDE 

Bagc1hk hakkmda konferans 
§ehremlnl Halkevlnden: 
10 ~ubat 1940 cumartesi gilnii ak§amt sa

at 20,30 da Evimi:lde HalkalJ Ziraat mekte
bl muallimlerinden Neca.tl tarafmdan u
mumi bagcthk hakkmda blr konferans va
rilecektlr. Davetlyeler Ev katibliginden a
lmll'. 

Ziyaeddin F ahrinin 
knnferanst 

Ji;minonii Halkevlnden: 
. 8/2/940 per§embe giinii Evimiz salonunda 
Istanbul itnlversltesi iktiSad Fakiiltesi cto
centlerlnden Z1yaedd1n Fahri Fmd1ko~lu 
tarafmdan (Bu giinkii Rusya) mevzulu bir 
konferans verilecektlr. D!!cVetlye yoktur. 
Herkes gelebillr. 

¥¥¥

Beyoglu Halkevinden: 
1 - 8/2/940 per~embe giinii saat 18,30 da 

~vimizin Tepeba~mdaki merkez binasmda 
Universlte asi.stanlarmdan Dr. Bayan Tiir
kan Basman tarafmdan cBu giinkii hukuk
ta erkek - kadm mtiSavat1 meseleSi~ mev -
zuunda muhim bir konferans verllecektlr. 

2 - Herkes gelebllir. 
'fo'f'lo 

Kadtkiiy Halkevlnden: 
9 ~ubat 940 cuma aksam1 saat 20 30 da 

Evlmlz salonunda Dr. M~zaffer Dile~re ta
rafmdan {Veremden korunma) mevzulu 
blr konferans verUecektlr. Herkes gelebi -
llr. • 

' Do~tor Hilnti Ko1ar ~ 
Ctld ve ziihrevi hastaltldan I 

miitehasSISI 
Kadtkoy: Pazaryolu Direkli apar. i 

Telefon: 60898 I 

''?.,~:. ~~~n ~~~~] 
DJvanyolu Tiirbe kar~lSI No. 119 

Telefon: 22587 

~~~e~i: asliye hukuk mahkemesinden: 

H 
§e nn Altmkalem mahallesinden 

asan k E · .h lZI mme Cmar tarafmdan ika • 

h
metga 1 mec;hul hulunan kocast ayni ma

alleden Ali og-lu Ahd II h C I h' 
k 

. u a mar a ey 1-
ne A ~ehu asliye hukuk hk . d · 'h 1 rna emesm en 
tstl sa olunan 17/1/940 giin ve 40/11 
sayJlt karar mucibince dava olunan Ah • 
duldladh <;:man? ~anunu medeninin 1 32 nci 
rna es1 muc1b1n b' f 
d .. . . . ce 1r ay zar mda evine 

onmest 1"10 k d' · 'h h .• " en 1sme 1 tar yaptlmast 
ususu Llanen tehlig edilir. ( 24148) 

Vatansever her Tu" k .. r gencmm 

ao;akcaTa:kiye 
Yazan: ORHAN CONKER 

Toptan satl!i yeri: Akba A k 
Fiatt 1 SO kuruQ s· .' b nd al~a "' tpan§ e e 1 

pe~in gonderilmelidir. 

racaat yeri) Fatih Askerllk ~ubesl binas1- tiin hakem ve hakem namzedlerinin te§· 
ct1r. rifleri rica olunur. Kirahk Y az1hane -

3 - Ta§rada bulunanlar da bulunduklart , ~ Sirkeci civannda Kahr d 
h d 

.. amanza e 
mahallin Askerlik §Ubelerlne miiracaatlerl I amn a ust katt ka 1 
ve yahud efrad1 alleslnden blri.sl tarafm - l Mide, Barsak ve 1(: b11stahklan I oglu Talimha ' TP kct~a ve Bey· 

h 
• • ne, a s1m Aprt 3 

dan yoklamasmm yaptJrilmast. muayene anes1 numarava miiracaat · 

4 - istanbulda bulunan ljubemlze men- 0 y H II · 
sub 336 dogumlular haftanm cumartesi 'te r a acyan 
pazar gtinlerl (hariy) olmak iizere her giin I I , Dr. Horhorun·· 
sikalarla ~ubeye miiracaatlerl llan olunur. Ta~~im ( es~i Talimhanede) Ab· I . Hast~lanm ak~ama kadar Sir-

A) Yeni harfl! ve en son niimuneye gore dulhak Hamid caddesi. Sabiha keclde Vl~ana oteli ranmdaki mua-

' . . 
7 ~ul>at '1940 -

iSTANBUL KASABLARI 
T iirk Anonim Sirketinden: 

~ 2~11/1940 tarihinde iGtima eden Meclisi idare nizamnamei dahilinin a~a: 
g1dak1 madr:lelerinin tadili ve unvam ~irketin . tebdili iGin heyeti umumiyeY1 

SirkecidP Kopriilii banda 36 numarah Sirket Merkezinde fevkalade ic;tirna~ 
?a~ete karar vermi~ ve 1213/1940 tarihine musadif sah giinii saat 16,30 u vakt~ 
Ic;tJma olarak tayin etmi~ olmakla mezkur karar eairesinde Sirket heyetl 
umumiyesini mezkur giin ve saatte fevkalade iGtimaa davet eder ve nizarnna· 
mei dahilinin 26 nc1 maddesi mucibince iGtimadan en az on gUn evveline kS' 
dar hisse senedleri hamillerinin senetlerini ya Sirket veznesine veyahud heJ'' 
han,~:ti bir bankaya teslim ettiklerine dair ibr~z edecekleri makbuz mukabilinde 
duhuliye varakas1 almalan laztm ,~:teldigi beyan ve tadili teklif ec!.ilen rnad• 
deler!n astllarile yeni ~ekilleri bervec;hi zir ilan olunur: 

ESKi SEKLi YENiSEKLt 
Madde 1 - Koyun, keGi, kuzu, og

lak, s1g1r, manda, dana ve emsali haY.· 
vanati ahp satmak ve bunlarm ko -
misyonculugunu yapmak, ve deri, 
barsak, kan ve mevadd1 sairesini is
lemek ve isletmek iGin imalathaneler 
viicude getirmek, isbu mevadd1 ham 
veya mamul olarak ahp satmak, mez
bahadan et vesaireyi diikkan ve d.e· 
polara seraiti s1hhiye dairesinde nak· 
letmek velhas1l gerek mevad ve hay
vanatt mezkure ve gerek bilumum ti
cari muamelilh kendi nam ve hesa
bma miistakillen veyahud yerli ve 
ecnebi miiessesat ile mii~tereken ve- 1 

ya bilvekale miiessesab mezkure nam 
ve hesabma deruhte ve icra etmek 
liz ere zirde muharrerini imza: ........ . 

I a • o o • • • • • • • o • • • o I' • •• • o o o • o I 01 I I I I 10 I I I II 

Madde 2 - Sirketin unvam c:i:s
tan~ml Kasablan TUrk Anonim Sir
ketl:o olacak ve tabiiyeti itibarile bil
ciimle n;uat?elab hakkmda Tiirkiye 
Cumhunyetmin kavanin ve nizamatl 
haz1ra ve miistakbelesi tatbik edile
cektir, Sirket, eshast hiikmiyenin em
vali gayrimenkuleye tasarruflan hak
kmdaki kanun ahkamma tevfikan e
sasl maksad ve tedviri muamelah ztm
mnd.a emvali gayrimenkuleye tasar
ruf edebilir. 

Madde 11 - Sirketin umur ve 
mesalihi heyeti umumiye tarafmdan 
mansub yediden on bire kacl.ar azadan 
miirekkE;b bir meclisi idareye ihale 
olunur. Ilk teskil olunacak meclisi i
dare azas1 miiessisler tarafmdan tayin 
olunacaktlr. 

Madde 1 - Deri, Barsak, kan ve 
mevaddt saireyi i~lemek ve isletrne~ 
icin imal§.thaneler viicude getirrne:K. 
isbu mevadch ham veya mamul ols• 
rak ahp satmak, mezbahadan et ~~ 
saireyi diikkan ve depolara sera1t1 

s1hhiyye dairesinde nakletmek velhdi 
s1l bilumum ticari muamelati ken 
nam ve hesabma miistakilen veyanud 
yerli ve ecnebi miiessesatla mustere• 
ken veva bilvekale miiessesat1 rne:· 
kure nam ve hesabma icra etmek u· 
2lere lie II I II I I I I II Ill I I I I I I I II I I I 1 II I II I 1111

1111
,. 

Madde 2- Sirketin unvaru .. sar: 
Deri Tiirk Anonim Sirketi.. olacak Yv 
tabiiyeti itibarile bilciimle muarne18 

hakkmda ';I'Urkiye Cumhuriyetinin It~: 
vanin ve nizamatl haztra ve milstll 
belesi tatbik edilecektir. Sirket esbB~ 
hiikmiyenin emvali _gayrimenkul~Y, 
tasarruflan hakkmdaki kanun bU~ 
miine te:rfikan esas maksad ve ted¢ 1, 
muamelah ztmnmda emvali gs'f! 1 
menkuley'e tasarruf ve ipotek kabt11 
ve meclisi id.arenin kararile kefsle 
edebilir. 

Madde 11 - Sirketin umur v; 
mesalihi heveti umumiye tarafllld9 

mansub yediden on be~e kadar sz~; 
dan miirekkeb bir meclisi idareY 
ihale olunur. 

~----------------------------~/ 
iz11ir Belediyesinden: 

. H~vag~i ~da~cs~~':. 1350. ton Zongu!dak Zerodiz 0,10 Hive maden komuril satm allotlt95~ 
:<~'Zl I~ len Mudurlugundeki §artnamesi v~hile kapa!t . zarf!t eksiltmiye konulmu§tur- ]lltl 

ammen bedeli en sekiz bin dokuz yiiz lira olup ihalesi 21/2/940 ~ar§alllba iinU saat 17 de<\1
1
' 

2400 sa:nh kanunun tarifab dahilinde haZlrlanmt§ teklif mektublan !hal: giinU azarni .,~~ 
16 ya kauar Enciimende Riyasete verilir. Muvakkat teminat1 1417 lira 50 kllrU§tur. ~ 

Ttiu AMATORLERi BiRJ.iGiNDIN: 
Birlik !dar: heyeti a~alarmm isti~alan dolay1sile ve yedekte kafi aza 0~ 

kalmam1~ oldugundan as1l ve yedek 1dare heyeti s~~'imi yap11 k .. e 141 

2 '940 t 'hl' b .. .. -. . rna uzer diJ'' , . an 1 Gariiam a gun';! saat 15 te Galata R1hhm Cadcl.esinde Kefeli v, 
~e~m hamnda 14 numarah !dare Merkezimizde fev a-lade olarak umumi hCye· 
~G;1ma1 yaptlacaJtm9-an mukilyyM aial'atnl i$bU topla'tlhya te<=rifleri rica '<

1 

llan olunur. · " 

TUrk lye 

ve CAM F ABRIKALARI 
Anonim Sos yetesinden: 

Pa§abahc;ede fabrikamtz, her giin 7 ton hesabt'le ~ 1· •e ve cam k tl~ 
almak istemektedir. "• mgt 
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Taliblerin §artnameyi gormek ic;in sosyetemizin Galata Per§embepa:t:IJf1 

Samur sokag1 1§ hamndaki hiirosuna .. 1 muracaat ey emeleri. 

• •v• ~~rk 2i~aat MUhendi&leri Birllginden: 
B1rhg1mlzm senehk mutad kongresi 10 sub t 1940 • iiJia 

A 
. a cumartes1 g 

saat 15 te nkarada ~ocuk Esirge me kurumu k f 1 uJlJI 
t I kt 

on erans sa on 
op anaca 1r. 

Biitiin iiyelerimizin kongreye gel meleri ehemm • tl • 1 ur• 
RUZNAME: •ye e nca o un 

Si~li Bulgar ,~-
hastanesinden: ' 

8000 kilo 
10000 kilo 

Ekmek 
lnek siitii 

1 0 00 kilo Stgu eti 
1200 kilo Koyun eti 

Yumurta, bakkaliye erzak, sehze ve saire 

Eyub Sulh Hukuk 
Mahkemesinde~.~· 

Eiiyub sulh hukuk ahkamt ~ahsife 
kimliginden: f''b 1 

Eyiib, Davudaga mahallesinde, l 1 

ristan sokak 19 No. h hanede otut~el 
Eyiib sui~ hukuk mahkemesinden: iken 2 3 I 12 / 9 39 tarihinde olen p._JI ,/ 
E~iibde lslambey mahallesinde Culha d ~ b1fl (.• 

sokagmda 3 No. h hanede oturmakta iken k ogma ve Bekirden olma Zeyne J'llllil!, 
26/10/939 tarihinde olen Miinifenin esine mahkememizce vaziyed e. I ,.e '. 

1940 senesi nihayetine kadar bir sene
lik ihtiyac i<;in yukanda miktarlan goste
rilen gtda maddeleri 16/2/940 tarihinde 
cuma giinii saat 15 te eksiltmeye konula
cagmdan i~tirak etmek istiyenlerin her 
gun saat 9 dan 12 ye kadar hastane ida
resine miiracaatleri ilan olunur. 

terekesine mahkememizce vaziyed edil • Mumaileyhaya borclu olanlatltl ;ti~'. 
mi~tir. Mumaileyhaya horclu olanlar lacak iddia edenlerin tarihi iland11tl ... l ' 
alacak iddia edenlerin tarihi ilimdan 1·vtt'~ e '' V ren (bir ay) zarfmda mahkerneY _,e 11 
haren bir ay zarfmda mahkemeye mii _ caat ederek c1lacak ve borclar!t11• 1 e-!~~ 
racaat ederek alacak ve borclanm ve bu hususta ac;tlacak deftere kay1d .;~ 1~11 

1 

hususta ac;1lacak deftere kay1d v t · t · 1 · k • · 1 J~o ~ · 1 . k e esptt e tnme en ve anunt muasc;1 arlttd,.~~:~: 
ettume en ve anuni mirasc;tlann da keza ilandan itibaren ( ii<;; ay) ;z:arhn " 
tarihi ilandan itibaren lie; ay zarfmda mil· l k ddel ~~ 

1 
racaat etme eri ve anuni mi.i ~ , 

racaat etme eri ve kanunt mi.iddet J11 ( f d m" . zar ~ da .miiracant etmiyenler hakki!l (11 ~ 
10 a udrac_a~t 

5
et

3
mtyenler hakkmda ka- nunu medeninin 5 31 5 34 ve 5 1Je11 

nunu me enmm I, 534, 561 ve 564 lin 564 .. .. b , .. f . tl'l"" " b uncu ve una mute erfl 

gi.iliimsiiyor, onun sitayi§ine i§tirak etme· 
) e o;ah~ryordum. Hatta bir arahk hayva · 
m kucag1ma vermeye kalkh. Kedi de 
dii~mamm tamdt galiba. Elimi hrmalama·z 
l<~l? Senin anlayacagm ko§kte kald1gtm 
bir giin zarfmda ihtiyarla hep kediden 
konu~tuk. Gormelisin hayvam nas1l se • 
" iyordu! Hakikaten onun kurumu~ kal· 
bi.-1de filiz v eren bu muhabbet mucizc 
kabilinden bir 'eydi. Hayvan da sevildi
i; :ni anlayor, kadmm pe§ini hir an buak
u 1yor, kahararak eteginin etrafmda do
niip duruyordu. Bana gelince ehemmiye
tim Kiismi.i~ Ablanm gozi.inde Slfua m · 
rni,ti. Bunu derhal hissettim. Arttk be • 
r.imle mc~gul olmuyor, iltifat etmiyordu. 
M el'un kedi ile oyle meguldu ki ben bir 
ko~ede unutuluyordum. Dii§iin senelerce 

sabah saat 9 dan 12 ye kadar a~ag1dak1 ve-~ I ~ 

Y~?l)MlR niifus ciizdanl. I apart. No. 12. daire No. 4 vPnPh'II'P"tnde tednvt eder. 
B) :i:kl aded ince kagldll veslka fotograf1. - 1 T elefon: 2 41 3 I •••• 

cu v_e una miiteferri maddelerin hk• LJf• ) 
tatb1k olunacag1 ilan olunur. a anu , ahkamt tatbik olunacag1 ilan oc'~~ 1 4~ 

--------~----------~==~~===~ 
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'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1-Iarb Okulu Komutanbgmdan : 
1 - Bu yu a§agtda yazth §artlart haiz okurlar Harb Okuluna ahnaeakbr. 
J\. - Ankarada bulunanlar dogrudan dogruya Harb Okuluna, Ankara harie!nde bulunanlar 

bulunduklan yerin Askerlik §Ubelerine miiracaat edeceklerdir. 

1:1 - Kay1d ve kabul muamelesi 1 §Ubat 940 dan 1 haziran 940 tarihine kadar devam edecektir. 

2 - Giri§ §artlart berve~hi atidir: 
~ - Tiirla, u-J..nd.D ol....lo. 

ll _ Sivil liseden mezUJ,l ola~ak v~ o)gunluk imtihamm vermi~ bulunacakbr. 

C: - •ram te§ekkiillii askeri heyeti s1hhiyelerden (Harb Okuluna girer) kararh sthhat raporu 

alm1§ olacaktll". 

tl - Azami Y"§l 23 olacaktll". 

~ - Dlger §artlar Askerlik §ubelerinde mevcuddur. 
l' - Ankarada olanlar (E) maddesindeki §artlan Harb Okuluna miiracaatle ogrenebilirler. 

(767) 

·----------------------------~ 
ELEKTRiK i$LERi 

Kayseri ve Civar1 Elektrik 
Tiirk Anonim ~irketinden : 

Pazarhkla Ahnacalt ve Y apllrilacak i, 
1;iirketimizin Bunyan kasabasmda kain santralma yeniden konulac~k ol~n 

'I'iirbo _ Alternator Grup ve teferruatmm mubayaas1 i«in <(Ikan tahblerm 
teklifleri muvaf1k bulunmrum~ ve bu defa fenni ve eksiltme ~artnamelerin
de yeniden baz1 tadillf'r vap!larak pazarhkla munakasaya konmu~tur. 

Ke~if bedeli (34490) lira (80) kuru~tur. 
Teminab kat'iye : ( 5173) lira (80) kuru~tur. 

Pazarhkla ihale 1940 y1h ~ubatmm 19 uncu pazartesi gunu saat (15) 
te Kayseride $irket Merkezinde yapllacakhr. . 

Pazarhkla eksiltmeye j:(irebilmek i«in bu gibi i~leri yapab1lecek evsaf1 
haiz bulunduklarma dair resmi makamlardan almm1~ ehliyet vesikalan 
ibraz edilmesi laz1mdir. 

Bu i~e aid evrak Sirketten (3) lira mukabilinde ahmr. 

Memur Bir 
~aden Tetkik 

Alinaeak 
ve Arama Enstitiisiinden: 

§ark vilayetleri kamphmmtzda bir (kamp eminligi) miinhaldir. 
Bt:. mcmuriycte tallb olanlarm a§agtdaki §artlart haiz olmas1 gereklidir. 

l - Tiirk tebaasmdan vc askerlik vazifesini ikmal etmi§ bulunmak. 

2 - Laokal lise mezunu. 

3 - Ya§l 30 ile 45 arAsmda olmak. 

4 - ingiizce veya franstzca dillerinden birisini hakkile bilmek. 

5 - iki lisam bilen ve yiiksek mekteb mezunu olan diger talibler tercih edilir. 

, G - Ayhk iicret kabiliyete gore 150- 200 lira arasmdad1r. 
lot 'raliblerin nihaye t §Ubalm 12 nci pazartesi giiniine kadar vcsaikile birliktc Ankarada 

· 'r. A. Enstitiisii Gene] Direktorliigune istida ile miiracaatleri c52b (907) 

QAZOZ FABRiKATORLERiNE: 

8) A~•~heY.;~, 2.J,,~;r!;;:~~!;,;,, 
~aklllak~tlar • Sandalyeciler sokak No. 1/14, Te1graf : Kromkord, Istanbul 

'-... ~ f eldon ; 23688 

'-----------------------------------~ 

~. T. T. Umum Miidiirliigiinden : 
l . 

..... ldare ihtiyac1 igin 190,000 metre tek nakilli sahra kablosu kapah zarfla eksiltmeyc 
( StkarJ!nu§lll". 

' 11uh&mmen bedel (16200), muvakkat teminat (1215) lira olup eksiltmesi 4 mart 940 
!>a?artesi giinii saat (16) da Ankarada P. T. T. Umum Miidiirliik binasmdaki Satmalma 

a '- ~OJllisyonunda yaptJacakbr 
lst.ekJiler, muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mcktubilc kanuni vesaikl ve 
lekJifi muhtevi kapah zarflarm1 o giin saat (15) e kadar mezkfir Komisyona verecek

~ l~rdu. 
.... ~ . 

;:',?~t':ameler Ankarada P. T. T. Levaz1m, Istanbulda P. T. T. Levaztm Aynlyat 9ubesi 
"'Udurliiklerinden bedelsiz olarak verilecektir. <216> (401) 

Orman Umum Miidiirliigiinden: 
On Muhasebeci Ahnacak 

Orman Umum Miidiirliigi.ine bagh Devlet Orman 4Ietmelerinde (Kaza veya vilayet 
merkezlerinde) 9al1§tmlmak lizere imtihanla on muhasebeci ahnacaktlr. 

Antalra Beledire Rirasetinden : 
1 - Eksiltmiye konulan ~: Antalya i~me su isalesi haddi ke§if bedeli 345160 lira 54 

kuru9tur. 
2 - Eksiltme 26/2/940 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 te Antalya Bclediyesi 

Daimi E~ciimeni Riyaset Odasmda ve Enciimen huzurunda kapah zarf usulile yaptlacakbr. 
1 - Taliblerin memurin kanununun 4 iincii maddesi evsaf1n1 haiz olmalar1. , 3 - Istekliler: Eksiltme §artnamesi, mukavele projesi baymdtrhk ~Jeri gene! §artnamcsi, 

! = ~~;;}~~ ~!!~.i~ ~~~~lart, 
4 - Miisabaka lmtiharuna muhasebe bilenler i§tirak edecektir. 
5 - Miisavi derecede not alanlar arasmda Yliksek ikhsad ve Tiearet mcktebi ve Ticaret 

lisesi mel<-unlan tercih edilecektir. 
6 - Muvaff&k olanlar i§letmelerde bir miiddet staj gordlikten sonra muhasebeci olarak gon

derileceklerdir. 
7 - imtihanda muvaffak olanlara 3656 say1h barem kanunu hiiklimleri dairesinde 170 liraya 

kadar ilcret verilecektir. 
8 - imtihan 20 §ubat 940 sah giinii saat 14 te Ankarada Orman Umum Miidiirliigunde ve 

istanbul Orman Cevirge Mlidiirliigiinde yaptlacagmdan 19 §Ubat 940 pa~tcsi ak§amma 
kadar talib!erin a§agtdaki vesaikle Orman Umum Miidiirltigune ve Istanbul Orman 
(;'cvirge Miidiirliigune mliracaat etmeleri laz1mdtr. 
a) Nillus ciizdaru ve askerlik terhis vesikas1 veya suretleri 
b) Hiisniihal mazbatast, 
c) Mekteb diplomast veya sureti, 
d) Varsa §imdiye kadar 9alt§tlg1 yerlerden ald1g1 hiisnii hal vesik::!Sl. c493~ (853) 

... ---SATIL IK ' 
I 

BENZiN TENEKESi iMALAT MAKiNELERi 
El ile «ah~1r ve sekiz ki~ilik normal Gah~makta sekiz ki~ilik ekiple vasati 
dart yiiz teneke imal eden yeni komple teneke makinesi ve alatl satlhktlr. 
Gormek isteyenlerin Zonguldakta Maden Komiirii i~Ieri Turk Anonim ~ir
ketine muracaatleri. 

Tiirk Maadin Sirketinden: 
Sirketimizin hissedarlar umumi heyeti martm 15 inci cuma giinu saat 

15 te 1,1irketimizin idare merkez: olan Galatada, Kiirekc;ilerde, Ahen ve Munih 
hanmm 4 iincii katmda 1 ve 2 numarah yaz1hanede adi surette toplanacaktlr. 

Vek;itleten veya asaleten en az 100 hisseye sahib olanlarm hisse senedle
rini iGtima guniinden bir hafta evvel $irketin idare Merkezine teslim ile 
muk&bilinde makbuz almalan rica olunur. 

MUZAKERE RUZNAMESi: 
1 - idare meclisinin ve murak1bm raporlarmm okunmas1, 
2 - Sirketin mevcudat defterile 1939 senesi bilanc;osunun ve kar ve zarar 

hesablannm kabulile karm tevzii hakkmda karar ittihazi ve idare Mcc
lisi azalarmm ibras1. 

3 - Muddetleri miinkazi idare Meclisi azasmm intihab1 ve 1940 senesinde 
idare Meclisi azalarma verilecek aid.at miktanmn tespiti. 

4 - 1940 senesf icin bir murak1b tayinile tahsisatmm tespiti. 
5 - Sirket namma teferrug edilecek maden ruhsatnamelerinin, imtiyazlan

nm, ~ayrimenkul mallarmm takrirlerini kabule mezun idare Meclisi 
azalarmm tayini, 

6 - Ticaret kanununun 323 ve 324 iincu maddeleri ahkamma tevfikan idare 
Meclisi azasma mezuniyet ve musaade itasl. 

EKZAMiN 
Ekzemanm illc1d1r. 

-- Yara ve ~tbanlarda kullanahr. Her eczanede kutusu SO k uru~tur . 

izmir Belediresinden: 
18 inci adanm 1199 metre murabbamdaki 1 say1h arsastmn satl§l Yazt i§leri Miidlirliigun

dcki §artnamesi •:e~hile i<apah zarfh artllrmaya konulmu§tur. 
Muhammell bcd('h F988 lira olup ihalesi 21/2/ 940 ~ar§amba giinii saat 17 dcdir. 
2490 saytll kanunun tarifatl dahilinde haztrlaruru§ teklif mektublan ihalc giinii aznmi 

saat 16 ya kadar Enri.imende Riyasete verilir. Muvakkat teminatl 1350 liradtr. !935) 

fcnni §artname ve projelerl 17 lira 26 kurU§ mukabm:nde Antalya Bclcdiye Riyasetinden v~ 
'-A-~Eksil'tiiilye girebilmek. i~lilisteklilerin «17566~ lira c42• kuru§Iuk muvakkat temmat ver• 

mcst, laakal ~200,000• lirallk ic;me su i§lerini taahhiid edip muvafafkiyetle bitirdigi ve bu 
kabtl su ~lerini h"§armakta fenni kabiliyeti olduguna dair Nafta VekaJ.etinden allnacak fenni 
ehliyet ve mliteahhidlik vesikas1 ibraz etmesi, 

4 - istihkak raporlar1 verildik~e bedeli Ankarada Belediyeler Bankasmdan almacakbr. 
5 - isteklilerin teklif mektublar1n1 ikinci maddede yazlli saatten bir saat evveline kadar 

Delediye Riyasetine makbuz mukabilindc vcrmeleri laZimdlr. 
6 - Postada olan gecikmeler kabul edilmez. , __ _ 

Umumi Heyeti Davet 

ANTALYA 
Tirk 

UMUMi NAKLiYAT 
AaoDill Sirketindea: 

(409) 

$irketimizin senelik hissedaran umumi: heyeti a~?ag1da yaz1h ruznamedeki 
mevadm muzakeresi ic;in 18 mart 940 tarihine musadif pazartesi giinii saat 10 
da idare Merkezinin bulundugu istanbulda Sirkec~e Yahko~?kii caddesind.e 
Antalya hamnda adiyen ic;tima edeceklerinden hissedarlarm muayyen gun 
ve saatte te~rifleri rica olunur. 

iGtima ~iiniinden bir hafta evvel hissedarlarm malik olduklan hisseleri 
Sirkete ibraz ederek duhuliye varakalan almalan icab eder. 

RUZNAME: 
1. - 1939 senesi idare Meclisi ve murak1b raporlarmm okunmas1. 
2. - 1939 senesi bilan<;o, kar ve zarar hesablarmm tasdiki, idare Meclisi 

azasile murak1blarm ibras1. 
3. - 1939 smesi temettiiuniin tesviyesi ~ekil ve tarihinin kararla~tmlmas1 

(madcl,e 77). 
4. - 1939 senesi murak1blarmm intihab ve ucretlerinin tayini. -

Askeri Liseler Miifetti~liginden : 
Sou g\inlerd" zdzele bOlgelerinden baz1 talebeler askcri mcktcblerc girmck i~in muht"bf 

mal.;, rr.lara miira<·aattn lulunmaktadtrlar. 
Zelzcle fe1akclulc u~ayan Erzinean Asker! orta okulu talebeleri diger askeri okullara 

ycdC§tiriJmi§ bulunciugundan bu okullarda talebe kabul edilecek yer kalmaml§br. 
Askert IT'~eklf'bleri.n 940- 941 tedris senesi i<;in nisan 940 da ba§lanacak talebe kaytd ve 

kabuliinde zcJze1<' fe! aketine ugrayan talebeler tcrcihan ahnacagmdan bunlarm §imdiden 
kaytd ve kabul kathdlarmt haztrlayarak vaktinde Askerlik ~ubelerine mliracaatleri lazJmdtr. 

c1225~ 941') 

I Devlet DelliryoDart i1let11e U. Midirlijindea: 
MuhAmmen l ·edeli (31250) otuz bir bin iki yliz elli lira olan 500 ton hurda dokme demh 

22/ 2/ 940 per§embc giinii saat 15 te kapah zarf usulile Ankarada idarc binasmda satm ah
nacaktJr. 

Bu i§c girmek i&byenlerin (2343,75) ikl bin ii<; yiiz ktrk ii~ lira yctmi§ be~ kuru§ teminatla 
knnunur, U.yir ettigi vesikalar1 ve tekliflerini ayni giin saat 14 e kadar Komisyon Reisligine 
vermelcri laznnd1r. 

9nrtr.ameler (156) kuru§a Ankara ve Haydarpa~a veznelerindc sablmaktadtr. (889~ 

Elaz•g Belediyesinden: 
Belcdiyemiz igin almacak 5000 lira muhammen bedelli bir aded 3 tonluk arazoz rna· 

kinesi 30 ikincikan~ 940 dan itibarcn 30 giin miiddetle a~tk eksiltmiye konulmUl;tur, Talibler 
§'lrtnamede yazJ.!t biitiin malzeme ile birlikte makineyi Elaztgda teslim edecektir 

Giimrtik muafiyeti Belediyemiz tarafmdan bildirilecek ve miiteahhid takib edecektir, 
Taliblerin muhammen bedel lizerinden % 7,5 nispetinde teminat1 muvakkate verdikten 
sor.ra a<;tk eksiltmiye ~tirak edebileceklerdir. ~armameyi gormek istlyenler Belediyemizden 
istiyebilirler. 

ihale 28 §Ubat 940 ga!§amba giinii saat 15 tir. Talibl.:!rin ElaZig Belediycsine miiraeaatlcri 
ilan olunur. (883) 

, Dr. Suphi $enses II\ 

I drar yollan hastallklan mUtehass1s1l 
Beyoglu Ydd1z sinema kar,JSJ tram-

Sahib ve B~uharriri: Yunua Nadt 
Umumi ne§riyatt idare eden yaZt i$leri 

Mii.dii.ril: Hihmet Miinil Olgen 

Mi.itekaid Hesab 
Menturu AIInacakt1r 

Askeri F abrikalar Umum Miidiirliigiinden : 
• 

vay duraga Lekler aparhmanJ. Fakir- 1 
•••lere parasiZ. Tel : 43924--·- Cumhuriyct Matbcum 

l'.Iiitekaid bir askeri hesab memuruna ihtiyac vardtr. Istekli olanlarm hal terciimelerile 
Umum Miiaiilliige miiracaatleri. (692} 
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Yeni 1940 R. C. A. rad)'O 9etitteri tam manaslle y(Jksek teknik ve s~nat eseridir. 
BuntarJ. goriirst:niz kendi st~tflert dahilinde gU:ret.lik, teknik ev$•f U!t.JarUe 
yegAne ofduklattru ve her R. C. A. radyosu eynt fiattan di6er bit' T&dyoya n~~aren 
nisbet kabul etme& der.cede faik oldu~unu behemehal ~abut edecek$infz.- · 
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