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Balkan Antantının 7 sene daha 

Balkıın Antantının toplandığı Belgrattan bir manzara -
Yugoslav naibi Prens Po! ... 

..._ .. '"' ............. • • . . . .... "'" ...... .... . 

Bitaraflar niçin 
bitarafdırla ? 

Bitaraf Jeuletleri, bugün Almanya al•ylıinc/e 

bir blok t•fkilinden men' eden iki •ebepten biri 
AlmanyaJan lıorlıuları İ•• difer a•ıl mühim amil 
miittefilılerin ::.aferine iman ctıniı olmafarıclır. Ba 
:ıaf•r, k•nclilerinin de beclauadan lıa:ı.anılmı~, z.oferi 
o/ac•fını diiıünerelc bitaraf lr.almıya <;alıııyorlar. 

Yazan : Abidin Da.ver 
Son günlerde, bitaraf de,·let

lerin vaziyetleri çok mevzubabs 
oldu. Bazıları diyorlar iti bütün 
bitaraf devletler, tedafüi bir it· 
Ufak halinde anlaşsalar, teca"ii· 
ze ve emperyaliznıc kanı eephe 
alsalar, hem kendilerine hem in
ıanlyet ve medeniyete büyük 
hizmet etmiş olurlar. Böyle mu· 
IZzam bir blok karşısında, Al
manya, bitarafların haklarına, 
bugünkünden çok daha ziyade 
riayet eder, onlara tecaviiz ce
saretini gösteremez. Fakat bita
raflar, uzun ııörüşlü bir siyaset 
takıp edemiyor; günlerini gün 
etmeyi düşünüyorlar. Hele Al
ınanya galip geldij{i takdirde, 
•Bayat sahası• teranesile bütiin 
ktıçtlk milletleri ezecektir.(Ban 
Almanlar, bunu, şimdiden açık
ea söylüyorlar.) Almanyanın za
ferinden hem küçük de\'letler, 
hem de insanlık ve medeniyet 
Zarar ııörecektir. Almanya gibi 
ıorbalıkla iş gören bir de\'lete 
karşı, tek bir blok ve tek bir cep
he teşltil ve arzetmekten başka 
çare yoktur. 

Bu !iltir, gayet doj:rudur. l\lil
letler Cemiyeti de, mütecavize 
karşı aşağı yukarı, bu fikirle te
'ekkül etmişti amma, birçok 
devlellerin hodbin bir siyaset 
takip etmeleri ve yalnlZ kendi -
lerini diişiinmeleri yüzünden mu
vaffak olamadı. Yavaş yavaş, her
kes. kendi başının çaresine bak -
~8. başladı. İııgiilere; hansa, 

. kıye, l\tısll, Irak, İngiliz do
:'ınYonlarllı:ı beraber bir ittifak 
hli~de toplandılar. Ayrıca Bal
R n ıttıfakı Türkiye, Yunanistan, 

01°mıuıya ve Yugoslavyayı, hiç 
ınazsa, Balkan yarın1adası çer· 

~"..ke:ı içind.e b.irlcştirdi. Sadabad 
ta ı da Türkiye, İran, Afganis
bi~'ı,, 0.rta şarkta, az çok müttehit 
•Çer Ütle haline kovdu. Fakat, 
y bık Pakt• ittifakile Almanyac:f{l hfırlı .?lduğu. halde ne yapa • 
... enuz maluın olm1'-'nn "ay-
·• nıub · ı "' • k d 

1 
arıp talya müstesna diğer 

z:"d~tleı:,. ha~p kar ısında, deni· 
t ~nıus bır adamın can kur
aııın · ·d· d'" t !'UIUt ıne !lliarılnıası gibi 
.~~ldeı1ıe •bitaraflık. formiiliine 

S ı ar. 
nıa!';ndhıavya de\· letleri, Al • 
ka- ~a .ve Sovyet Rusyaya ... ,.ı avnı · · 
~ika lt 1 dvazıyettedirler; Bel- ı • o an a . 1· . Yava ka \ic svıçre Alman-
llıİlkan ~~~~';~i .vaziyettedirler; 

crı Almanya ve 

So\iyet Rusyaya karşı ayni va
ziyeltedidcr. Sovyet Rusya, bi
taraflar üzerinde, tazyik yapmı
l·orsa da, Almanya öyle değ-ildir. 
N aıi şefleri •Sinir harbin diye 
bir şey tutturmuşlar; bu harbi, 
sinirleri sağlnm olan İngiltere, 
Fransa ve müttefiklerine karşı 
devi!; fakat bitarnflara karşı tat
bik ediyorlar. Almanlar, yalnız, 
Belçikaya, bu memleketi istila 
planlarını taşıyan tayyare diişürt
mekle ve Galiçyaya yarı ı:izli 
yarı açık asker ı:öndermekle kal
mıyorlar; bütün bitaraf ticaret 
goemilerinı de batırıyorlar. Mayo
ların zararı, İngiliz - Fransız ge
mileri kadar bitaraf ıı:emilere de 
dokunu~ or. Alman denizaltı ge
mileri daha ziyade bitaraf ge • 
mileri torpilliyorlar. Bitaraf li
nıanlara giden bitaTaf İsveç, Nor
veç, Danimarka, Dolanda ve Bel
çika, batta İtalyan ve Yunan va
purları Alman denizaltı gemileri 
tarafından kasden ve taammü -
den torniJlenmektedir. 

Fakat biitiin bitaraflar, milli 
servetlerinin ve gemicilerinin 
böyle haksız ve zalim bir ,eltil
de ifoasına mukabil, Almanyaya 
bir protesto notası vermekle ik
tifa ediyorlar. Çünkü başlarını 
daha büJük bir belaya uğratma
mak için, devletler hulmkunu, 

-

( A~lcası 3 füıcii sayfada) 
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-Sovyet Rusya 
Amerikayı 

Protesto etti 
Nevyork, 2 (A.A.) - Sanıl

dığına g-öre. Sovyet elçisi, B. 
Cordel Hull nezdinde, Ameri
kan Harbiye Nazırı, Louis 
Johnson'un Finlandiya harbi 
münasebetile yaptığı beyana
tında, •bir hür adanı bir dü
zine köleden iyidir• demişti. 

B. Humanski, sanıldığına 
göre, Finlandiya harbinin baş
langıcındanberi tayyare ile 
petrol rafinuj n1alzeme~i üze
rinde kendisini tissettiren A
merikan manevi ambargosun .. 

_dan da şikfıyet etmiştir. • 

Y ugoslavyaya lazım olan 

petrol işi de görüşülecek 
Prens Pol bir ziyafet verdi. Gafenko dün gece 
Rumen sefarethanesinde bir nutuk söyledi 

&!lg:rad, 2 (İKD.'\1\1 ımuhabiri 
w~fooı}a bildiı-iyor) - Bugünkü 
konferaruıda alınan ilk ıcdbir, 
Balkan Antantının devamı lüzu
muna dair vcri}en karar CJJlmuş • 
~Ui'. Antanta dahil dc\'letlerden 
biı~, ç~lıilm~A isıed'i.frini bir sene 
evvcı:ıinden h<.ber v-eııneodikçe An-ı 
tant ven!dcıı yedi se'llelik bir 
müÇc!et için ioku eclilecelktir. 

Bu d-eviletlerden hic Mrisi, 
tantt.an cekilm"k arzusu göster
:medi.ğin<len, Antantın, yukarıda 
söv'.iıenen miiddet için mesaisine 
devam etmesi karadaştırılan,ştır. 

GAFENKONUN NUTKU 

Bu akş2Jll., Romanya elçilik bi-

nasında verilen ziyıafette Bay Ga• 
fenko büyük bir nutuk söyliyerk 
Balkan Antantının Avrupa vazi
yeti hai:kında noktai nazarını, 
konkrans nebicesinde nesro!ıma• 
ca:k r~smi teblig<le hülasa edile
ceği şekilde izah eyliyerektir. 

Royler AjaP.sının hususi mu -
habirine göre, Belgrada ~len 
başlıca murahhasl:ar. Bulgaris • 
tan vaziyetinin, Balkan Antantı 
konfcıansının temel taşını teş -
kil ettiP,i kanaatindedMer. 

Umumi telakkiye ıı:öre. sulhün 
muhafazası hususunda Bulgaris
tan tarafından göste:'i!en elbir
liği arzusu Balkan meselesinin 

(:l.rkası 3 üncü &ayfada) 

En müthiş Sovyet 
ıtaarruzunu Finleri . 

püskürt üler • 
gerı 

Fin Reisicumhuru dediki: 
11 Sovyetlerln vahtlyene taarruzunu dell
ce bir hareket addediyoruz. Şerefli bir 
sulh için mUzakerey• glrmlye hazırız ,, 

Tayyarelere karşı kuUam!a11 dört nam!ılı bir seyyar Fin mitralı,ozü. 

Stokholm, 2 (A. A.) -G<!Ce geç 
vakit alınan haberler, dün Sov -
yetler tarafından Kareli Berza
hında Summa bölgesinde yanı· 
!kın taru:ruzun görühncmiş bir 
şiddclte olduj!;unu teyid et.mek
te ve general E:tHn'in tatlik et-

tiği yeni tabiv" hai<kında bazı 
izahati ihtiva evlernekted1r. 

.sovvetrer tarafından Kareli 
cephesinde vaı:· lan taarruz, 6 sa
at süren bk topcu taarruzundan 
sonra ba,laın;s1ır. Bundan son-

(Arkaıı 3 üncü sayfada) 

devamına karar verildi 

~ ...... ... 
Balkan Antantı Devletleri Hariciye Nazırları geçen toplantıda. .. 

Zarada yeni
den yirmiden 
fazla ev yıkıldı 

Diğer mıntakada da 
zelzeleler oluyor 
Zara, 2 (A.A,) - Kasaba -

mızda dün sabah 1,40 ve 3,15 
de 5 er saniye devam eden ol
dukca şiddetli yersarsınhsı ol
muştur. İlk zelzeleden zarar 
ıı:örmüş binalardan birkaçı ile 
Kaplan köyünde 20 ev yıktl -
mıştır. 

Niksar, 2 (A.A.) - Evvelki 
gün Niksarda saat 22,20 de ha
fif, dün de saat 14,4 geçe orta 
şiddette bir zelzele olmuştur. 
Hasar yoktur. 

Ş. Karabisar, 2 (A.A.) -
Evvelki gün saat 17,30 da za
rarsız bir sarsıntı oJmuştur. 

Atina, 2 (A.A.) - Gazete· 
ler Anadolu zelzelesi fcliıket
zcdeleri için açılmış olan milli 
ianenin dördüncü listesini ncş
rctınektedir. Umumi yekUn üç 
milyon drahmiye varmıştır. 

Teberrüat devam etmektedir. I 

1 Holanda ve Belçi
a hudutlarındaki 

Alman tahşidatı 
Amsterdam, 2 (A.A.) - Hit -

lerin, 30 kanunusani nutkun.da 
bbtaraflardan bahsetmemesini bi
taraflar, endişelerini azaltacak 
mahiyette tefsir etmiyorlar. Al
man kıtalarının Belçika ve Hol
landa hudutlarındaki tecemmu
unda bir azalma yoktur. 
. Holandada çıkan Ut.rechtsch 

Nieuwsband gazetesi, bu husus
ta verdii'(i bir haberde; Polonya 
muharebesinde taarruz faaliyet
leri aösteren Alman generalle
rinden Von Reiehenau ile B'as
kowitzin umumi karar.ı;ıahlannı 

Holanda hududu karşısında kur
duklarını yazmaktadır. 

Gümrük memurları 
için açılan müsabaka 
imtihanının neticesi 

Muvaffak olanların listesini neşrediyoruz 
(Yazısı 3 üncü sayfaı!a) 

aıman mühimmat depolarında infilak 
Başvekil .Daladier, General Ga
meli.n ile uzun müddet görüştü. 

Bern, 2 (AA.) - Gece saat 
bire doi!ru Bale'de 15 kilomet -
re kadar uz~kta baden arazjsin
den bir infilak sesi duyullınuş , 
ımüte:ikiben bir yangın görülmüş
dür. 

Alı.ııan ,nıa!!Unıat, Alınan top -
rakbnnda muhtelif mühinınuıt 
deoolar.nın infilak ettiği zarınını 
vermektedir 

Lo::ıd !öl, 2 (A. A.) - Yeni Zc-

ıl.andarun üçüncü defa olarak 
gönd,,_ diği askeri kıtaat buR)in 
!n,e:iltexeve varmış ve karaya çik
mıstır. 

Paris 2 (A. A.) - B. Daladier, 
öğleded sonra ıı:eııer:ıl Gamle ·; 
kabul ederek kendisiyle uzun 
müddet görüşınüşti1r. 

Oslo, 2 (A. A.) - İsV<-~:baR
clıralı Fram va-pı.ru bir> hıfiliık, 
neticesinde şimal denizinde b~ t -

mıstır ).iüret!cbatt.m 19 kişi 
ka\~ptır. 

GENERAL VEYGA~ MISIRA 
GİDİYÖR 

Londra, 2 (RADYO) - Fransa.
ı::\ın Surivc fevkalade komiseri 
gener,ıl Veygan önümüzdeki haf
t.a içinde Mısırın payitahtı olan 
K.ahireyi ziyaret edeoekt.ir. Ge
n~tal Veyganın seyahatine bey
nıelmile siyaset aeminde büyük 

· ehemn' vot atfödiımC'kledir 

1 
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BOYOK T ARİ Hl ROMAN : 90 t-11111 

E ç s AN 
Yazan: M. Sami Karayel 

Ekmekçı zade neticeyi bildirmek 
üzere Padişahın huzuruna çıktı 
- He:r ru.ıde tevabii de var· 

dır efeMimiz. 
- Ben de Yeni~.L..erin terli· 

b.ini zannettim.. 
- ...... 
- Piti tepeleyiniz herifi!.. 
- Fakat; bu işte Şehzade Sul-

tan Mustafa ile vali<ieleriııin de 
ellleri. vaımış .. 

- Ne cli"-OrSUn?. 
- Evıet padişahım!. Mektup • 

laşıvorlıarnuş .. 
-Mektı.ı.olan ele geçi.-ulniz mi! 
- İrade buyurursanız Abaza 

Sultan dairesiyle Sehzade Mus
tafa daiıresini arnstıracağız!. 

- Şehzade Mustafanın bu iş
le a1iikadır oldnğuna kani nu· 
siniz?. 

- Evet padisahrm! Hatta , da
iresinde Şeyh efendiden gelmiş 
rnektu.plar dahi vanruş_ 

- Ya; Demek böyle ha! .. Ben, 
onun havantını bağışladım .. Fa
tih kanunnamesini .ıvaklar altı
na alıı:lmı_ Kan dökü 'ır.ıesin diye 
cehd ettim.. Demek şimdi bana 
karsı nankörlük ediyor hal. 

- ....... 
- B~ dairelerini ve Şeh

zade Mustafa dairesinde mektup 
çıkarsa artıılt bana bir daha d.a
nuımayınız, derhal kat;edip vü
c:udunu ortadan kaldırınız.. 

Ekmekçi zade padişahın kat'i 
ıiırOOesini alır almaz. huzurdan 
eılrtı.. Sevin,..le dairesine geldi 
Kızlar aıfası da pesinden gel

mişti. İş agah idi Ç_üııkü; Padi
fa}ı. irade edeı:ken kapud abuJ.u.. 
ımvo=du. 

İki kafadar işi hall~tikleTinden 
dolayı seviniyorlardı. Çok geç
meden Malı Firuz Sultanı da 
haberder evtenris 'e: di. 

Derhal Abaza Suttarım dairesi, 
basıldı. Sö:ııde axaştu:ma yapıl -
dı. Saklanan mektup hi:e ile 
mevdan.a c;ıkarıkiı. 

Derhal Abaza Suhanm daire
'i basıldı. Sözde araştımıa ya
pıkh. Sa.lı:J.anan me.k.tuo hile ile 
mevdana çı:k,,,.,.ı'.dı. 
~!.zade Mustafıının dairesin

de baltacılar tarafından abluka 
ı:f'Jtı.na ahmnı.ştı. İçeri giTen 
ttCıalar ağası ve maiyeti etrafı 
aranuya balilıadılar. 
Şehzade Muıs••farun kalfaları 

avaz, avaz bal!rısıy<ırl.ardı. Şeh
zade ayağa ka.lkım.ıs •. söyleniyor
eu : 

- Ne o, beni öldürecekler mi? 
- Kırrdeşime sövleyiniz bana 

kıvmasın?. 
Kızlar aı>ası. her tarafı aradı. 

Taradı. Fi.kat. hic bir şeycik
ler bul.a:ırnıdı. Acaba, ıınektup
Iar oereye ııitmişti. 

Y oıka · C:..hzadenin dairesine 
mektıuo ırta.cak adam bu işi yap. 
manus mıydı. Hü'asa; Kızlar 
aj?ası ve maiyeti Şehzade daire
sinden eli bo• dönmüşlerdi. 

Ekmekçi zade ile karşıla~n 
!Kızlar ağası bir tuhafca leli. Ne 
söyliyeceitiıU şasmınış<tı. 

EkmekM zade sordu: 
- Hayırdır inşallah ağa haz

retlerL 
- Birader efendi, hayır de • 

~il.. 
- Ned"'1? .. 
- El'ıimizle koydurduğumuzu 

bile bulamadık. .• 
- Niçin?. 
-Yok .• 
- Öy'e ise, mektubu koyan a· 

damımız, koymamıs olacak .. 

- Çajl;ıl"ttım tazy:k ettim. Kat'-· 
.iyyen kovdu~nu söylüyor, ya
min ve kasem ediyor. 

- Öyle ise. 
- Her halde, cariyeler ta!"a- • 

fından görülerek :;<ık edilmiş o
lacak. 

- Olabilir .. 
- Fakat; plıi.n suya düştü .• 
-Evd .. 
- Abaza Sultar.dan ne çıkar? 

Nihayet dişi mi!letı .. 

- Schzade Mustafa dairesinden 
mektup çıkmadıkça ne yapabU
riz. 

- Şimdi efendimlze nasıl ar
zeylı}"Eceğiz?. 

- Olduğu gibi... 
- Oradan bir mektup çıktığı-

m uyduramaz mıyız .. 
- Olamaz, Baltacılar muhafı

zı Silahtar ai!a vardı. Onlar bir 
şey bulunmadığım pekiı.ıi bili -
yor'ar. 

- Suya düstü bıı iş .. 
- A!.ah herifi cldürmek iste-

.ntivor. 
- Öyle. 
Ekmekçi zade neticeyi bildir

mek üzere padisabın huzuruna 
c;ı.ktı. Sultan Ahrr.et şaşkın bir 
halde idL Şehzade Mustafayı 
hemen boğduracaklL 

Soruyordu: 
- Ne oldu? .. D.~ğru mu?. 
- Doğru padişahını; Arııet:ti-

iiim. diğer yerlerde mektuplar 
çıktı.. 

- Mmıtafanın dairesinde.. 
- Bulamadık padişahım!. 
- Hani var diyordunuz?. 
- Çıkmadı padişahım!. 
- Demek Mustafarun haberi 

yok bu~°'·-
- Vaadesi ç:ı:bşıyor öyle ise .. 
- ..... . 
- Mustafa bigünah oduğu i

çin on.. kı vma.k abestir .. Dedi. 
Padişahın son >Özleri Ü2erine 

Ekmekçi yer öuüo hazuTdan çık
tı_ Şehzade Mustafa bu suretle 
ölümden kıırtulrn~ştu. 

Genç Padişah, kadınlarla cün
büs eyler. devlet nizamına bak
mazdı. Hükü.meti:ı kuvve t ve 
kudretini eski clev1r"erin bırakılı
ğı korku mirasındaı:. öteye geçe
mivordu. 

Galatada katolik papaıımı pey
da o:mw;bu. TüTFi entirikalar 
vücude getiriyorlaroı. Adeta, 
devlet içinden ve dışından ca -
suruar:a entrikaılarla kaplanmış
tı.. 

Osıralarda umumi efkar hıris-
1i yanların aleyhinde kabarmıştı. 
Avustura!yalıl.arla c>n senedfn -
beri muhı;.rebe halindeydik .. 

Sitva muahedesinin tasdik ve 
tadili senelerce stirmüştü. Mü
zakerat münaka~at dahıi olmU11tu. 

Her iki taraf birıbirlerine i
nanamıyorlardı. Vah: bahane -
]erle işi uzatıyorla~dı. Bir ara 'ık 
bizim l.arafta muahedenin Şey· 
hüli:;!amın fetvasilu musaddak 
olmadığını bahane edere-k müş
külat çıkardılar. 

Halbuki, murahhas'ar tarafın
d 1n ta.iimat ve i.;;tlzan dai~esin
de imza edilmiş, padişah ve ha,j
fenin fermanile tasdik olurunuş
tu. 

Bütün bun!ar zat &lametleri i
di. Fırsatı bu 'unca bahaneler ic.at 
ederek muahİıdeniıı mevcudiye
ti iıık3r a:.uııuyordu. 

(Arkası var) 

,_ IKDAM'IN Edebi Tefrikası ----. 

BOZGUN 
~. Y•.su: EMiLE ZO~~~eııira: ~~LAMI iZZET-~ 
~~ _z_ es !S No. 31 ~ 

- Tamam dedi, her şeyimiz ı 
vardı, bir lokma ekmeksiz kal
dık .. Çok domuz şeyiersiniz!.. 

Bu sırada başcavuş Sapeni ça
j!ırdıw, bir emir verdiler, em
ri ııelip tebliğ etti. Yiyecek da
ğıtılaınuyacaktı, erler mevcut:a
ırile ioktifa edeceklerdi. Erzak 
arabaları, havanın fenalığı yü • 
zünden yolda kalmıs:ı. Sürüye 
~Elince, yanlıs bir emirle yolu 
kaybetmis olacaktı. D aha sonra 
5 inci ve 12 nci kolorduların Ro
tele ,,.ittiklerini ve bütün yiye
ceklerin oraya gönderildiğini öğ
tendiler. Hal:k da İmparatoru 
g örmek iç;n oraya koşmuştu. 7 
ı:ıci kolordu her tarafı bomboş 
buldu. Ne in&an vardı, ne et ne 

ek. 

Bu kafi dei1ilmis ııibi kararga-
h .o crzakı da bir yanlışlık 
neticesi Şen-Popü.:ö've gitmişti. 

Jan kendinden gec:ınişti: 
- Domuaar diye havkınyor -

du .. Meheldir size! Size yiye
cek hic bir şey bı.ıl:ınamalıyım 
amma, ne yaoayım ki, vazifem 
karnınızı doyurmaktır . 
Yanına Paşı alıo, yiyecek ara

mıya gitti. Pas fazla papas ruh
lu olmakla beraber, yumuşak 
huvlu okluğu icin onu Si!'Vlyordu. 

Lube bir müddettir iki üç yüz 
metre ötedeki küçük bir çiit'ik 
görmüstü. Orada hayli şey ola
caktı. Suto J1e Laoulu çağırdı: 

- Haydi ııelin; ta orada yiye
cek buluruz g:tıi geliyor bana. 

fft'.DAM 
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Elektrik ~ !!!!!!!!!!!~ B l lS t l l ! eyanname er 
Malzemesi 
• 
ihtikarı var ı 

.. ovye er e \ıDağıtan gi.zli 
tıcare·t muahe- El yakalandı 
desi yapılacak M . b t t b. 

Gizli stoklar meydana 

cıkarılacak 

Thtikar komisyonu dün de.top
Jlamnış ve bir çol: müessese hak
kında!:.i tahkilrnl!ııı genişhıtmiye 
karar vermiştir. 

Alınan 1edhir!ere r 2ihnPn t- 0 1!\ 
tir çok maddcler üzerinde fhti
Jr.~ yapr__QıITT g-oru.ırn21t tcaır. 

Budarın en başı.ndo.· -elektrik mal· 
zemesi gelımekl:etlir. 

Sou zamanlarda h:ıriç'ı.en va -
pu.ı•hrla mütemadiyen e:ekitrik 
mJ.l.zıa:nesi geldiği halde fiya t
Ja-:liu hiç bir düsüklük yoktur. 
Eskisiue g3re yü3de yüz paha\ 
s:ı..tılma.ktadır. B:mun, gelen 
m:ıl!ların bazı kimseler tarafın -
dan toptan alınarak depo edil
:mcsi ile meydana geldiiti anlaşıl
nı:ık"lc. dır. Piyosada ı><!J< az mal 
'\'ardır. Mes~la depruarda mü -
hllrı stakl.ar i!llj"vcut olduğu Ti
c::...'"et Müdürlüğiine ihbar edil
miştir. Bu yo:.da ;!erhal t.>t
Ukim- vaoılacaktır. Lüzum gö
Tifiliüğü takdirde deoolarda ara
mai!ar da vapılacak w stok mal
la..-ın ınikiarmı tesbit eciecektir. 

ViLAYET 

Nüfus sayımı ha2ırlıkları 
ilerliyor 

•Tahriri nüfus• hazırl:klan -

5ovyet ticaret mü. 
messili tacirlerimiz
den malunıat aldı 

Sovyet Rusya ile a7omızda ' 
yeni bir ticaret muahedesi ya
pılacağ'ı haber alınmıştır. Bu 
hususta şehrimizdeki Sovyet 
ticaret mümessilieri tüccarla
nmızla temaslııra bı>şlamış -
!ardır. Bir~ok ihracntcılar ev
velki !l!Ün ve dün Sovyet tica- ı ı 
ret müme'lsilliğine davet edil- 1 
miş, kendilerinden ihracat mal
larımıza dair izah•t alınmış 
ve fiatlar somlmuştuT. 

Sovyet ticaret mümessilleri 
bilhassa susam, tiftik, zeytin 
yağ ve zeytin maddeleri üze -
rinde durmuslar ve bunlar 
hakkında lizımgelen malcı -
matı almışlardır. 

Bu hazırlıklardan sonra ya· 
kında ticaret görüşmelerine 
başlanacağı söylenmektedir. 
Sovyet Rusyanın bizden alaca
ğı bu ınaddelcı-e karşı bize la
zım olen bazı mamul madde
leri göndereceği habeı" veril-
mektedir. ı 

\ıı 1!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!',, 

J~NIZ 

Bombalanan vapurdaki 
tiftiklerimiz 

na devam ~aktadır. Bu iş- Limni sahillerinde bir suikas-
le mesl!Ul o· an komite reisi va- te kurban giden ve içinde mem-
li ımuavini HalUk Nihat şu iza- 'Jeketi-mizden İngiltereye gitmek 
halı vermiştir: üzere yüklenen 4000 ba.lya tiftik 
•- İlkbaharda Bakırköyünde ve mühim miktarda gıd a mad-

yaptlacak olan •tecrübe sayı - deleri bulunan İnıı;i'iz vapuru 

eger, u ma ru ır 

lise talebesi imiş 
Selrriınizde öteye beriye be

yaıı:ı:uo:ıe}er gö:ıdıeren gizli el 
zabıtaca nihayet keşfedüniş ve 
bunun ma.trut bir lise talebesi 
old':.ığu anlaşılmıştır. 

Em:ıiyet Mü<l:ôrü Muzaffer A
kalın bu hususta ır..ı malumatı 
veııntiştir: 

~- Erzurum lisesinin onun
cu sı:1ıfu1ô·m tardedilıniş ve bu
nu gizlive»ek orta mektep me-

1 zunu gibi ye:ıiden kaydolundu
ğu İstanbul Erkek lisesinden de 
vaziy>eti an~aşılarak ilişiği k-esi!- ) 

. mis Nihat Sil5htaroğlu adında 
Sinophı birinin tahsrl hayatı es
n~U>da geçirdiği veziyeLler le 
işiliD k2pı.kiığı 1iv:ıydl~rin ru
hi sı:.il:Jer.i ve mektepten kovul
mus d.Jrnanın vücuda getirdiği 
infial hisleri tesirile büyük iş ı 
~örırnek ihtir~ .. sına kaoıl:ırak bazı 
hareketl•::re ciri..<mıek istediği 
haber alınııı takibine başlan
mı<tı. 

3 ·- SUBA'l' 11140 ---

• 1 
lstonbul çirkinleşiyor mu ? 

Fazıl Ahmet Aykaç, bütün i
mar faaliyetlerine ve gayretle· 
rinc rai?nıen İstanbulun :ıün 
geçtikce daha ziyade çirkinleş -
! iğini iddia ediyor: •İstanbulun 
en değersiz frenk muWlilliğini 
en zevksiz bir serl{i halinde göz
kr:mize seren Beyoğiu cadde -
si bile otuz sene evvel bu ka -
dar kötü değildi• diyormuş. 

• V akib gazetesinde Fazıl Ah
med in bu yazısından bahseden 
Hasan Kumçayı da diyor ki: •E
ğer Fazıl Ahmet Aykaç eski Un· 
kapanı köprüsünün yerine kuru
lan yeni Atatürk köprüsünün Ü· 
zerinden tesadüfen bugünlerde 
geçmiş olsaydı, orada göreceği 
çok garip manzara ile beıki ken· 
di iddiıwnı ispat edecek daha 
kuvvetli bir misal bulabilirdi 
Bu könrü üstünde yağmur su -
lan ile şişcTek yer yer kambur
loşan talıta parkelerin yerlerin -
den tckror söküiüşü imar işinde 
beceriksizliftin şahlanmış Şahc
seridiT ... • 

Bu iki arkadaşın iddialarile i
marın hiçbir alalı.ası yok. Beyoğ
lu caddesinin en değersiz frenk 
muka!litliğini en zevksiz bir ser
gi halinde gözlerimize serdiği 
muhakkak, tokat bu zevksizliğe 
belediye reisi ne yapsın, Prost 
ne yapsın?_ İstanbul eğer gün 
g~tikçe çirkinleşiyorsa, bu ka· 
bahat imar faaliyet ve gayretle
rinde değil imar faaliyetinin ge
cikmiş olmasında, kübizmanın 
da gustosuz kaifa eline düşme -
sindedir. 

istanbıılda henüz yapılmış 
b'cbir şey yoktur. İstanbul he -
niiz yıkılma salbasındadır. He-

Seyyar tephir 
ekipleri 

Beiediye tifüs müca. 

1 
1 

nüz Prost plamnın tatbik edilip 
meydana getirilmiş hiçbir eseri 
yoktur. Bu böyle iken İstanbul 
çirkinleşiyor demek ve hele bu 
çirkinliği imar faaliyetlerine yü&. 
!emek insaisızlık olur. Hele o -
tuz sene evvelki Beyoğlu cadde
sinin bul{iinkü caddeden daha gü. 
zel olduitunu iddia etmek, nilın
yet Piyer Loti'nin ruhunu ş:ıdet
mekten başka bir şeye yaraına:ıı 
ve bu lüzumsuz yararlığı yspar· 
ken de caddeden, geniş meydan• 
dan. çiçek ve yeşillikten gocu • 
nanları imardan kuşkulanchrır. 

Köprüye gelince, henüz tat • 
bikte mi, yoksa plan şartlarında 
mı oldui!u tebeyyün etmiyen bir 
teknik hat•sına: imar işinde be
ceriksiziiğin şahlanmış ş~heserl· 
dir! Demek de haklı bir söz de
ğildir. 

Atatürk köprüsüne tahta mı 
döşiyelim, taş mı? Münakaşası 
İstanbul ile Ankara arosında av· 
!arca sürdü. Mütehassıslanmız 
uzun münakaşalardan sonra tah
ta döşenmesine karar verdiler. 
Dösenen tahtalar tutmuyor. Köp. 
rünön kabulü kat'isi değil, mu • 
vakkat kabulü bile yapılmadı. 
Köprüyü yapan da biz değiliz. 
Hal böv le iken bu işi imarda be
ceriksizliğin şahlanmış şaheseri 
telakki etmeyi doğru bulınuyo-
mz. 

Sabırlı olalım. İmar işi sahil' 
işidir. Dört yüz yıllık harap is • 
taniıulu düzeltirken aksaklıklar 
olacoğını kabul etmeliyiz. Pi • 
reyi deve yapmamalıyız. istan· 
bul çirkinleşmiyor, İstanbul gü. 
zelleşiyor ve güzelleşecektir. 

gELA,..j İZZET SEDES 

Maarif Vekilinin 
tetkikleri 

mt> hazırlıklarına d-evam ediyo- hakkında gelen son malı'.ımata 
ruz. göre, art:k kurtarılma ümitleri 

Maksadını 1ıcrvic ettirmek iı;:in 
mı.ıhtc1if ecnebi sahıslara mürn
cn-a! etmiş ve h:.r:;l<etlerindeki 
kt.!vveti !!Östeı·meJ;: iciıı bL· müd
dettcnberi Je ırnzetelerd e mev 
zubahsedilen beyunnam1>leri te>r
tio i]e öteye beriye göndermiş 
nihayıet ikincikanun ayının 24 
ün:ü günü bunlarcian bir kıs -
ımını da kendisine arkadaş ola
nk kandmıbi:dii7i İstanbul Er
kek lisesinden Sinool11 F aik is
min<1eki tal-ebo ile Üniversite F en 
Faküttesi muavinl :.ırine bi·<!a.t 
tevzi e!.ı>'.ıek iS'!erken sucüstü ya
ikoJ:an.arak taM::ikat ewakı ve el· 
de edilen suc delaillerile birlik
te muhakemeye tevdi our""Jluş
tu~ .• , delesine şiddet veriyor 

Vekil c!ün de Üniversi· 
lede meşgul oldu 
Şchrir:ı.izde bulunan Maarif Ve

lkili Hasan Ali Yücel dün de tet.
kik.lerine devaım etmiştir. 

Baıkırl<övündeki noksan numara kalmamıştır. Vapur ha:ı)i alevler 
ve lıevhalann ta:ma.ınıanması da ic;inde yanmaktadır. 
1 ay evvel alakadarlara bildiri!- Diğer taraftan İıı,gi'tereden va-
miştL Geçen hafta bir tetkik yaı:>- purda va.nan malların yerine di-
tık ve bazı noksanlar ;ıördük. ğer bir vapurla derhal ayni mik-
Bllhassa; silik, okunamı)'lacak tar ve c:.Oste malın gönderilmesi 
kadar küçük olan nurrıarala.rın istenmistir. İhracat tüccarla.rı 
şehir dah:J.inde tamamlanması i- hazırlığa ba.ş}amışl.ardır. 

ç)' enir vıcırdik. Yeniden nu· Bu mallar İngiliz"er taraf:n 
ır.-ara levhaları konu"muş o'an dan kiralanacak Türk şilepleri 
bazı binalar üzerindeki levha - i.'.e yola çıkanlacı>'<.tır. 
!arın ve k:rmızı boyaların da in- .,.,. • ...,.....,.. ............................................... - ......... ... 
saat sebebile silindiklerini gör
dük. Bu .gibi yeıf.erin numara'a- Küçük haberler 

...... '"'" ... r.. '" . . . nnın bozulması yüzünden ıtSa... ,, ,. 
'.Y!m günü• nde hem fazla vak.it * OtQbüs sahipleri belediyeye 
kaybolunacak ve hem de halkı- müracaat ederek benzin f;atlar:-
mızın lüzumundan fazla evlerin· nın yükselmesinden bahisle bi-
de kalmalarını intaç edeceğin _ let ücretlerioe zammolunmasını 
den ha'k.:mızdan bina'.ara ko;.t- istemis::erdir. 
lan numara levhaları.om ve kır- Yapı'an tetkikler neticesinde 
mızı rakamların iyi korunması- bu talep uygun görülmiyerek 
ru rica ederim.• reddolunmustur. 

MÜl'EfERRIK 

İstanbulun yardımı 991 
bin lirayı buldu 

Zelzele felaketzedeleri için şeh
rimizde toplanan para'.arın ye
kiınu dün akşama kadar •991• 
bııı ,545. liraya baliii olmuş -
tur. 

Buı?ilnlerde şehrimizden müte
hassısiardan mürekkep yeni bir 
tetkik hev'eti zelzele m.ntaka - ı 

sına hareket edecektir. Dün Si - 1 
vas ve ha valisine ve Ordu ile Gi- . 
resun& yenideo mühim miktarda 
mı;.uzeme ile yiyecek ve g'.yecek 
,wası ,,.öıı,derilmiştir. 

da bıra~,tılar, ateşin sönmemesi
ne ll!ikkat edecekti. Yarası kuru
sun diye ayağını çıkarmış, bat
taniyesinin üstüne oturmuştu. 
Ordu verinin manzaras.nı seyre
diyordu. Karavana cıkmıyacağı 
anlaşıldıktan sonra, bütün bö'ük
ler ayaklanm1ştı. Onbaşılar':a er
lerin açık gözlüğüne göre. kimi 
hiçbir şeysiz kalırken, ki.mı de 
ır ü '. emadi bolluk k inde yaşı -
:vcrdu; bu hakikat bir kere daha 
kendini göstermişti. Etrafında 

büyük bir hareket vardı, cad!r-
1arla silclh çatkrJarının arasında 
godip eeliyorlardı. Kimi ateş bi
le vakamamıs, kimi aç yatıp u
yumuş. kimi de is ti halı iştihalı , ne 
olduğu mailim olmıyan fakat 
herba'de iyi 5eyler yiyorlardı. 
Bi°hassa sırtlarındaki yamaçta 
yer alan ihtiyat top~ukrın inti
zamı nazarı dikkati celbetti. Gü
neş batarken iki bulut arasından 
göründü. yıkanan, çamurları te
mizlenen toplara aksettL 

Bu s:rada Lube ile arkadaşla
rının göz kovduJcları küçük çift
liğe genreal Burgen-De:föz yer -
leşmişti. Yatabilecek bir yatak 
bulmu.:;;u; bir masaya oturmıış, 

* Dolmabahçe - Taksim yolun
dan tamirat do!ayısi l-e, pazar ak
şamına kadar nakil vasıtalanrun 
geçmesi menedfüıniş\ir. * Kanunuevvel avında yapı'an 
gümrük imtihanlarında kaza -
nan 12 lise mezunu ·,azifelere 
tay:n edilmişlerdir. Bunlardan 
ile kisi İst .ınbula ve dokuzu da 
İzmir, Zm:guldakğ, Trfubzon, Bod
rum ve ls'ahiye gümrüklerine 
tayin edilmiştir. * Dün bir günde 200 bin liralık 
ihracat yapılmıştır. l3u meyan
da İtalyaYa 17 bin kilo ince ke
pek, bal!k, Holandaya tütün, Mı
s:ra. yün, halı, pastırma, kesta
ne, Amer:kaya Sigala yaf(ı, ic 
fındık. susam, sansar der:ı;i gön
dPri\r ~tir .. -
omletle ı;>ilôç kızartması yiyor
du, kevfi yerindeydi. Bir iş icin 
gelen Vir.övü de yeme.ile alakoy
muştu. Karşı karsıya karın do
yuruyorlardı. Uzun boyOu sarışın 
bir adam hizmct ediyordu. Bu a
dam çift'ik sahlbinôn hizmetine 
ı(reli üc gün olmuştu. Alsaslı ol-ı 
duğunu söylüyordu. Fröşviller 
bozgununda buraya düşmüştü. 
- General bu adamın önünde ser 1 
best konuşuyor, ordunun yürü- 1 
yüşü hakkında tenkiC.:er yapı • 
yor, adamın Ardenli o'duğunu 
unutarak ondan yollara dair ma· 
llımat soruyordu. Suallerden hiç 
bir 5ey bilmediği meydana çı -
kınca nihayet b:.Obatı sinirlen
di. O Meziyer'de o:urmuştu. Sa
rih ve kat'i birkaç izahat verdL 
General hayk : rdı: 

- Manasız şey bu! Bilmediği
miz bir meın.4ekette nasıl harp e
der 'z?. 

Binbaşı ümitsizl'.k ifade eden 
müphem bir hareket yaptL Harp 
illin edilir edilmez bütün subay
lara Almanyanın haritası dağıtıl
dığ:nı biliyordu, buna mu.kabil 
hiQbirinde Fransa haritası vok-

POLıS 

Bir işçi bir Alman makine 
mütehassısını yaraladı 
Dün •Cumhurivet. matbaası

nın makine dairesi önünde af(ı r 
b:1" yaralama hadisesi o'muş -
tur: 
Matbaanın makine dairesinde 

calısırken suiistimali yüzünden 
isinden çıkar.lan Vanlı Mehmet 
Ali, dün, müessesede yeni bir 
makinen:n kurulmasına nezaret 
eden A.:lınan tebaasından Villi 
B'umet'e müracaat ederek tek -
rar eski işine alınmasını istEmiş
iir. Makine mütehassısı bu tale
bi reddetmiş ve bunun üzcrine 
Mehmet bıçağını çekerek Blu -
mel'e hücum etm:ş ve biri sol 
memesinden diğcri kürek kemi
ği altından olmak üzere iki ye -
rinden ağı·r yara'"laımıslır. Blü -
mel o:.Omobil ile Cerrahpaşa 
hastahanes .. :e nakledilerek te
davi altına alınmış ve kend '.sine 
cerrahi bir ameliye yapılm : ştır. 

M hmet yakalanmış ve zabıta 
i".e müddeiumumilik hadise hak
kında tahkikata baslamıştır. Ya
ralının vaziyeti ağır ise de haya
tından ümit kesilmemiştir. 

COCUK KAYNAR SU İLE 
YANDI 

Hasköyde Kalaycı ,bahçe soka
ğı.oda 27 numarada oturan Ma· 
yerin a'.tı yaşındaki çocuğu Ne· 
sim kavnarsuyu devirerek vücu
dü muhtelif yeslerinden yan • 
mış ve Sisli Çocuk Hastahanesi
ne kaklın!mıştır. 

tu. B!r tydanberi ııörüp duyduk
ları onu şaşa 'atıyordu. Biraz za
il, dar kafa.1 bir ~ti amma, ce
sur oldui:{unda:ı kendini bu ce
sareti ile sevdirmişti. Fakat pek 
saydıramamıştı. 

General birdenbire haykırdı: 
- Nedir bu ııürültü? .. Rahat 

yemek yiyemiyoruz ... Neye ba
i!ırıp duruyorlar? ..• G~t bak Al
saslı! 

Çiillik uşağı biraz sonra çırpı
narak, hıçkırarak geldi. Yağma 
ediyor'ardı. Zuavlar i!e piyade
ler evini soyuyorlardı. Evvela 
dayanamamış, Köyde yumurtalı, 
patates ve tavşanı bulunan tek 
köylü olduğıı için satmağa kalk
mıştı. F.ıızla ihtikar yapmadan sa
tıyor. parayı cebine 1>tıyor, malı 
veriyordu; fakat müşteriler öy
le coi>'aldı ki, nihayet kendisini it
mişler ve her şeyi para verme
den almal!a başlamışlardı .. 

Generalin canı sıkıldı: 
- Haydi resini kes! ... Bu ke

ratalardan her gün .bir düzine 
kurşuna dizmeli, bunu yapmak 
l<ab~ midir? 

(Arkası var) 

Jstanbul Sıhhat Müdüriyeti 
BeLcdiyenin de yardımı ile tifus 
mücadelesine devam etmekte ve 
hastalıjhn salgın bir şekli alma
ması için çalışmaktadır. 

İki ay içinde İstanbulda 16 ti
fus vak'asına tesadüf edil'miş ve 
bun1ardan üçü ölmüş, diğeıleri 
de tıedavi altına aJırımışlardır. 
Sıhhat Müdüriyeti Belediye 

sıhhıı.t ve temizlik işleri müdü
ri}"e'tinin yardımları iJ.e han, ole'!, 
kahve, gazino ve sinema gibi u
mumi ma:ha-llerde dezenfeksiyon 
yo.o tıra<::ı:ktır. 

Bundan başka tramvay, otobüs • 
ve haı:ta vapur ıtibi nakil vasıta- 1 

1arında f=i temizlik yaptlmıya 
baslanmıştı:r. 
Diğer taraftan kir1i ve bitli o

larak gezen ve -ıörülen insanlar 
bir kaç güne kadar açılacak olan 
haL1< ha:mam1arında yıkattırıla -
caklardıT. Halk hamamları bu
luru:ııyan yerlerde Lo;e haftanın 
ımuayyen üç gününd·e diğer ha
mzmlardan bir kaçı ki;·alanarak 
ma.ınlardan bir kacı kiralanacak 
ve o eün kbli ve b>ili kimseler bu
rafarda yı.kanacaıklardır. Bel.edi· 
ye bu hususta subelere ve polis 
merkezlerine tebligat yapmıştır. 

:ıvı:ekteolerde talebe ele mkı 
bir kontra1dan geçirHecek ve 
·bitli ofonJar mel:tep'..ın uza:k1aş
tırılacaklardır. Aynca mektep 
binaları da funni sekilde temi.z
ilenroe-ktir. 

Diğer tarafta-o Belıe<liye seyyar 
tephir ekipleri l.11.-c.·ıt<k ve bun-

Vekil, dün Üniversite ve Gü
zel San'2tlar Aloademisinde meş
.,.ı olmuştur. Güzel San'ail!a.r 
Akademisindeki .abidE!er jüri he
yeti. nin mutad ve aY'lık toplan,.. 
tııaııa da Tİyaset ettikten sonra 
saat 16 da Ma.arii Müdüriıüğüne 
gekrek umum müfeLtişler ve 
Maarif ır..üdürünün iştiraki.le bjr 
toolan1ı yaptır.mıştır. 

Bu a.r~.lık ıtaze1ıecJ:1erl kabul e
den Mao~ii Velrilimiz Hasan Ali 
Yücalı; tetki.k1eri hakkında şıınr-
1.a.-ı söylemiştir: 

•- Üniversi>tedeki te<lııis şek· 
lini ve erıs'.itü'.erle tatbikat va
ziyetini gözden geçirdim. Tet
kt l er'r.nden ını:ımrunuım. .!s
•lam Ansiklo'>edi• si faaliyetle 
hazırlımımaktadır. Bu husustaki 
mesaivi de şayanı memnuniyet 
bulduım. Siz".erle 1""1ıkiklenimin 
sonunda: Ankar.va giderken u,. 
zun uzun görüşürüz.• 

Vekili~. bu aksam AnkaTaya ha.
rcl:et etmesi :nulıtemeldir. 

llar mıntaka mmtaka dolaşarak 
Be!Ediyece gösterilecek y»rlerl 
dezenfekte edeeeklerclir. 

Kirıli ve bitli kimselerin eşya· 
ları d.:ı ayrıca teohirhana:ıere ııöıı
de:cilıerek tenıizlettirilece kılıir. 

Bıınlıırdan başka sokakla .. 
ve uım=i nıahaıllere tifüs afişle
ri asıhcak ve halka korunma ted· 
bfrleri bildirilecektir. 

,._,~ -·· · ·~ ~ , .. . - - . 
7N .. O ·,_T .·L :A ·:R . 
~ -- . 

- "- . . -
ÇİFTE İCiNE 
VE İMZALAR 
Şeyh Nureddin,~ki;bi;: 

zat kendisi iki imza kullan • 
rncyonnuş ııibi, Uluslaki •Yan
kılar• sütununda yanık yanılı: 
dert döküyor: 

- Bütün İstanbullu muhar
rirler, hücuma kalkan ı.:enç 
ediplerden korkmuş olacak -
lor ki, iki imza kullanıyorlar, 
diyor. 
İmzamıza dair Şeyh Nured

dinin bulduğu e'lpri hakkın -
da, bizim Nanemolla kulağı -
nııza şöyle fısıldadı: 

- O, kendi imzasını düşün• 
sün, dedi, korkarım, Toplu İğ· 
ne de çuvaldız olmasın .• 

KALDIRILAN 

BTR PAZAR 

Bitpnzan kaldınhyormuıı
Bu tarihi ve meşhur alış veriş 
mahallinin ilgası, asırlık iti • 
yatlarımızın sökülüp atılması
dır. 

Acaba, bitpazıınnı kaldı.rın· 
ca, tifüs hastalı.tının mcnbaı-' 
ıu da kaldırmış olacak mıyız?, 

ECiER HER HA-

BER BÖYLEYSE 
~---

•Son Telgraf. ın m":sai ar • 
kadaşlarından Tacettin Ata • 
türe bir aydır hasta. Gazete • 
lcrin haber verdiğine Köre 

•Tüüs• müş. Bizim Nanemol· 
laya da arkadaşın bu hastalı• 
i:ını haber vcrdim. Gülerek: 
- İşin iç yüzünü biliyorum.. 

Dc-W ve .• Sözüne devam et • 
ti: 

- Çocuk filhakika bir ayda 
hasta. Fakat, lıastalıf(ı biien 
yok, konduran çok. Gerçek 
•Tifüs• diyenler de bulundtı 
amma, tifo, l\Ialta hümması, 
2atürrie, Anjin g-ripal ... Diyen .. 
ler de oldu. Çocuk hastalı2f, 
atlattı amma, hakikatte neyf 
atjattı ve nasıl atladı o ma • 
lılm deitil!. 

A. ŞEKİT 
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Bitaraf Jar niçin 
bitaraf dırlar 

Balkan Konseyinin 
ilk toplantıları 

ı Almonyodo ge
çen oy içinde 27 
kişi idam edi~di 
Oniki kişi de idama 

Zelzele destanları 
Dün baktım, bizim İkdamın 

genç ve gayretli mürettipleri, 
boş b:r zamanlarınJa sobanın 
b"'!ına toplanmışlar, içlerinden 
Poliın Alımcı isrn;ndeki delikanlı, 
makamla ve yanık yanık bir şey ı 
okuyor; basta sermürettip Ömer 
usta olmak ünrc ~ tekilcrde baş
larını öne eğmiş, Ahmedin oku
duğu bu yanık şeyi dinliyorlardı. 

~ ç n n ©J \\lJ ll"il ~ l\,!I ırsa~ a 

(Başmakaleden mabat) 
muahedcl('Ti. he:vnc•lnıilrl mu • 
ka~·elcl~ri. R«rlinin l'alıudi nıa
haı.lelcrnulc·ki sokalıı.hıırd1ı1 pac•v
ra c;iı!ntT Jrihi '"-iCni,-~" Ahrı•n· 
yaya karsı d.-.ha :ırrı cı,f .. uuy 0 r .. 
lar; J:"Cmilcrinin hırttill~nuı;sio.1 

(Baş tarafı ! iT!ci sayfada) ı 
lmll!ni kolaylaştırmakta "" kon
feransın muva!fakıyetine uJıaı:ırna· ı 
aı hUSU9Wlda ço~ ccS'aret verici 
bir amil teşkil etmektedır. 

B. Şükrü Saracoğlu, dün BUıl
ptll'r Başvekili Köseivımofr.ı yap
tıj{ı mülakat neticesinde, Bulga
riııtanın Balkan An tan tına dahil 
bulumnaiı:la beraber, Balkan ya
~dasında sulhün muhafaza -
sına, Balkan ı>akt.ını imı:alıyan 
rlevlıetier derecesinde çahşmak 
arzusunda bulunduğu ka<ıaa(inin 
kuvvetlendi~ sövlemistiT. 

[)ün B. Saracoğunı.m Bulgaris
tandan hareke ti esnasında 
Bulgaristanın Balkan Anlan -
tı hakkındaki dostane h!ssi -
y;ı,tıru ı;ıösteren bir hadise 
~ e1ınriştir ki o da, Bay Kö
seivaııofun .Konferansta muvaf
fakıy>etler temennl ederim• de
mi• o)ınasıdır. 

IMETAKSASIN BEYANATI 
Yun.an BasveklJi General. 

IMeta.kııaıı, Ba!.kan konferansı lç
ümaırun mıuv:ıffakıyetle netice -
ile~ dair olan kanaatini iz-
har ederek dem.istir ki: j 

•B. Caracoğlunun mütaleasına 
fşti.rak ediyorum. Bulgaristan 
ı:imdi, Balkanlarda swhun mu· 
bafazası esasma dav.anan siya -
set takip ediyor.• 

B. M.etak:saıı. şu söileri ilave et
miştir: 

cBalk&n Antantı, bütün haya
tının en aıtır imtilııtrunı geçir -
mişti!r. Bununla beraber, bu mı
tihıından, daha zayıf değil. belli 
ııı:ı.uzaf fer çı.lam ştı r. 

İTALYA VE BELGRAT 
GÖRÜŞMELER! 

Roma, 2 (RADYO) - Dün 
B:fJk.an Antantı daimi konseyi a
zaları bm sabah di .~ri ÖğDeden 
SOtınl olmadt üzere iki iC'tiınıa 
aktelımiış!.erd.ir. Bilhassa öğle -
&en aorı.ra vaprian içtimaılarda 
rmliıinı l<Mwlar ve'l"il:rnistir. Bel
ıı::mt siy.'.161 mahfillerinde bu top. 
lbntıd:a veriJen ka:ıularm İtalya 
üc Yugo!>lııvya arasında üç sene
denberi ~etmekle otan gö
rÜŞ:.."lelıeri hakikate kalbedici şe
blde o;)du~ kat'i ol:ırak söylen
~. 

Belgrat, 2 (İKDAM muhabiri 
telefon'a bildiriyor) - Harici-

faretinde resmi bir akşam ye
meıl,i verilmi ·tir. 

Bircok ecnebi ııazetecilerinin 
Belııratta bulunması, dünya ef· 
kan umumiyesinin bu konferan
sa verdiği ehemmiyeti gful.el"
mektedir. 

İyi haber alan mahfe)ltrde söy
lend;ğine göre konfera.r.sın iktı
sadi meseleler hakkında iki yol 
takip etmesi muhtemeldir: ı 

1 - Balkan Antantı memleket
lerinin muharip devletlerle ik
t:sadi münasebetleri, 

2 - Bu memleket'erin kendi 
8'l'alannda.ki ticari münasebet -
!eri, bunları ecnebi ır.emleketler· 
den yap.lan ithalaHan mümkün 
olduğu kadar kur.aracak şekil
de inkisaf ettirmeleri. 
D:ğer cihetten Balkan memle

ketleri vaotıkl.arı zirai :hracat i
çin müştereken harekete geçmek 
sureti!" daha müssh şerait elde ı 
edcbilecek'erdir. 

Yugoslavvaya lazım olan Ru
men -"trolü mese!esi de şüure
:siz konferaru:..a mevzuu hahsola
caktır. 

Siyasi sahada iki haber alan 
mahizl'erde söylcndii!ine göre 
Balkan Antantı devletler'.nin 
komsulan ve ır.uharip memle
ketlerle münasebetlı-ri ve Antant 
dev'e~Jerinin si"asi vaziy-ette vu
kubulan det:şiklikler müzakere
le::e mevzu teşkil edecektir. 

Ayni maUellerde ilave edildi
i!'.n~ ııöre konferansın kat'i ka • 

' rar'ar ittihaz et:nes i ihtimali az
dır. Daha ziyade müzakereler ya. 
p•iacak ve bazı meseleler ortaya 
atılacaktır. 

Bu meseleler bilahare ihtisas 
komisvonlı:rına tevdi ve bu ko
misvon 'ar ecnebi devletlere kar
şı bi'.araflık ve işbirli,ıinin ida • 
mesi esasına müsteniden mem
nunivote şayan b' r şekilde bu me
seleleri halledeccklerdir. 

mahkum edildi 
.Amsterdam, 2 (A. A.) - Geçen 

sonkiınun ayında A!manyada 27 
kişi idıırn ed'ihniş, 12 kişi de ida
ma .mahküm edilmiş ise d> hü
küm henüz infaz edtimem'.ştir. 

Bunlardan 6 sı vata.na hıyanet, 
3 ü yangın çıkarmak, 12 sı ci
na'rel, 12 si hı:-sızlık ve ~~ce 
/tecavüz. 8 i cephede bu:un.an 
a.skcı(erin za:•anna dolandırıcı -
lık cürümlerinden mahklım ol -
mıış.lardır. 

Mahkumlann büyük b:r kısnuıı ı 
gen(ll,r t.eşkil etmektedir. j 

·----o-

Holanda komünist ve 
na:d partileri 

Brüksel, 2 (A. A.) - Havas: 
Bura_:ia musirren do'aşan şayiala-, 
ra ı?ore, Holanda hükumeti ko· 
rnünist P3Ttisile NaLi pa.'lisini 
dai!ıtacaıktır. Bu iki partı arasın
da işbirlif'i ,ı:?ittikçe daha bariz 
bir hale gelm.ştir. 

Rumen • Japon tica
ret anlaşması 

Tukvo, 2 (A.A.) - Domei A -
jansı Japonya ile Rom:ı.nya ara
sında bir ticar;;,t anbs:n:ısı akte
dıı.dıki.ııi haber vermekte ve bu 
anla;ı:n<ıya ait müz.ıkeratın ge -
çen senooenbcri ckvlnı etmekte 
olduğunu ii.'.ıve eylemektedir. 

lJavis kupası maç. 
ları yapı'.mıyor 

ıMe.."bourne, 2 (A. A) - Müsa
bı.k yok.lıu~u seh~ biyle , tenis da· 
vis kupası maçları bu ~e ya
pıhnıyncak:tır. Kupayı yeni bir 
müsabaka yap,!ması imkanları 
buıhınuncıvQ bdar A\•usturalya • 
muhafaza edecektir. 

Gümrü~ memur
ları imtihanı· 1 Profe~ör Masignon'un 

ilk konferansı 

Sive ve lehçesi biraz da eoki 
seınal kahvesi destanl•nnı an • 
dır•n bu okunan şeyin ne oHu
iım u kendilerinden sord uın. De· 
diler ki: 

- Bu meşhur (San kurdelem) 
türküsünti yapan Malatyalı Aşık 
Fahrinin zelzele felôketzedeleri 
İçin yazıp besteled:ği yeni bir 
şeydir. Bunu kendisi hem yazdı, 
heın besteledi, hem de plaka o· 
lrudu ve şimdi bu plağın satışın
dan toplanacak para kamilen 
felaketzedelere verilecektir, 

- A.skolsun Aşık Fahriye Y11· 
hu! 

Dedikten sonra Ahmede şunu 
yanık yanık bir daha oknmasmı 
söyledim, biraz n<zlandıktan son• 
ra beni kırmadı ve tekrar aldı 
Ahmet: 
Erzineana girdim, başım selamet, 
B:.r gece kalmadan koptu kıyamet! 
Dünya ııörmemişt:r böyle felaket, 
Buna aiUamıvan insan ka'madı! 

* Bir tarar.an ise yanıı:n ba~ladı 
Beşikte bıraktı ana evladı 
KırJdı babanın kolu. kanadı 
Baykuşlarda bile figan kalmadı! 

Destaııııı heps;_ i burada nak
ledecek değilim, fakat folklor • 
h.lkiyatla meşgul olanlar, İstan· 
bulun üç yüz en zelzelesi ile on
d•n yetmiş. seksen yıl kadar ön
ceki diğer bir zelzeleye ait meş
hur destanları biiiyorlar mı aca
ba? Bunlardan birinri•İ bedes
ten bekçisi Yaylalı Halim Ağa 
tanfından yapılmıştır ki, ben 
vaktHe bunun aslını cok aradı
kını hıılde bulamınııştım. Riva • 
yetierc göre bu destanın bir ay
ni, eski semaicilerden clyevın sağ 
olan Üsküdarlı Vasıfta varmış .. 
ikincisi ise, Eminönü Halkevi . 
nin tırrih • edebiyat şubesi baş
kanı Halit Bayrı ile birlikte bun
dan bir ay kadar önce bir yerde 
görmüs ve okumuştuk. Bunları 
söylemek benden, arayıp bulmak 
ve folklor mecmualarında neş
retmek de buı:ünün dinç ve PY· 
retli gençlerindendir. 

OSMAN CEMAL KAYGil,I 

ye Vekilimiz Şükrü Saracoğlu 
dün Nış'de Yunan Başvekil ve 
Haricive Nazın Metaksasa mü -
laki olmuş ve dost devlet Başve
kili ile samimi bir görüşmede 
l>ulunmustur. İki dev'et adamı 
Niş'den Belgrada kadar trende de 
aörüşmüşlerd.ir. 

Ankara, 2 (İKDAJ.i mulrabirln
dcn) - Gümrük ve !nhisırrw 
Velta)eti merkez ve taşra teşki
latında ıııçılan memurluklara ha· 
riıt<en il defa alınacaklar için 
3656 say•h kanunun 16 ncı ~ad
desi mucibince 1apılması lazım 
relen müsabaka veya ehliyet im· 
tih~nlarının senıede bi.r veya. iki 
defa ve bu imtihan.ıara ımem

hletin her tarafındaki isteklile • 
rin iştbıkDcTini tentlnen muh
telif yedenle icr.:ısı usul tttihaz 
<Ummuştur. 

AnkarJ. 2 (A. A.) - Profe -
sör Mas.ıi~ı.on bugün ı..ıat 16 da 
H:ılkevin fo büyük ve mümtaz 
bir kabbalık huzuruınd:a cSel -
çuki Türklerinin Bajldada duhu· 
lü. mevzulu koo.fe:11I1Sını ver -
miştir. 

t.KONOMI 

Yunan Başwkil ve Hariciye 
N a.zırı Meta.kas riya!~tindeki E
len heyeti ile Harıc;ye Vekili Şü.k 
rü 3araooi!lu rıyasetindeki Türk 
l:ıeyeti, dün gene B~lprada var
mış ve iki nazır, İstasyonda Yu
goslav Başvek.i'i Tsvetkovı ç, Ha-

Bu suretl!e lise ve orta mektep 
mezıın::ı:Tma mahsus olmak üze
re 14. 12. 939 ıarihinde İzmir, 
Trabzon, Samsun, ,Urfa, Mersin, 
Gazia:ıtep, Kars, Istanbul voe 
An!:ıarada >mtihan yapılmış ve 
müsabaka imt.i.lıanına 245 lise 
mezunu v~ 280 orta. melı;t.ep me
zunu girmiştir. 

Pr-0fesör çak aı!kıs1anmıştır. 
Konferansı müteakip Fransız 

Büvfrk elçiliğinde büvük a.bın 
şel'C'fine bir çay ziyafeti tertip 
ed.ilıniştir. 

~imal memleketleri 
işci şefleri toplanıyor 

Kopenhag, 2 (A. A.) - Verilen 
malümata göre yarın öbür gün 
- 3 voe 4 şubat - Kopenhaıı'da 

sllrıru mıam1ekctleri işçi <teşriki 

mesaisi komitesinin içtimaı ya
pılarnktır. Acele mahiyette bir 
çok dahlll meselde: le iştigaıl 
edecek ol&n konferansa 4 şimal 
memleketinin sivasi ve sendi -
kalist ~i ~tirak edecekler -
dir. 

Tiftik fiatları tesbit 
edildi 

Tiftik ihracat birliği dün top
lanarak har:ce sevkedilecek mal
ların f:atlarıru tesbit etmiştir. 
Birinci oğlak mallan 210, kaba 
ve deri mıtılara 145 kuruş fiat 
konmustur. Tuplant•da !ngilte
:re, Fransa, İtalya ve Amerika -
dan ma' almak için yapılan mü
racaatlar da tetkik edilmiştir. 

Holanda vapurları 
gelrr i:te başladı 

H::ro yüzünden limanımıza ge
lıemiyen HO:anda vapurlan yine 
seferlerine baslamışlardır. Dün 
ük oJoa:ak gelen Fauna isimli va
pur'..a mühim miktarda ithalat 
eşyası ııelm.istir. 

Büyük tören yapıldı J 

•Ebvenİ4cr• add .... ı. .... t.r. u.,,.. 
si bir olsalar. hcpsı hakiarını mu• 
halaza kin birbirin., )'ndım etso
ler ve kabında harbi göze al<a· 
lar Almanya, bunlan yapabilir 
mi? Yapanın. Çünkü, mağlup 
olacağını bilir. Fakat küçilk dev
letler, bitaraf kalmak ve arasaa 
böyle kurbanlar vermekle bu ı,.,.. 
layı atlatabileeekleriııi saıı:ıy0"" 
lar. 

Bursa. 2 ( A.A.) - Atatürkün 1 
Bursayı son ziyaretierini.n yıldö- 'ı 
nümü olan dün, bu z.';·aretin kıy
metli hatırasını anmak irin şe~1-
rimi2de muhtelif toplantı!ar ya- 1 
pılmıstır. 

hilşiı içinde Atanın aziz hatırası 
anıirnış ve istiklil m~ı çalın • 
ınıştır. 

Bunu takiben kürsüye ıı:elen 
vilayet parti reisi Nurettin 
ölünün aziz hatırasını yııı;atan 
eok heyecanlı bir hltat • ..ıe bulun
muştur. 

Bursada saat 16 da Cumhuri· 
yet meydanında Halkevinin ter· 
tip ettiiti ve 10 binlerce halkııı iş· 
tirakile yapilnuş olan toplantıda 
vali muavini ile parti müfettişi 
Samsun mebusu Zühtü, General 
l'tfümtaz parti vilayet ve belediye 
meclisleri azaları hazır bulunu
yorlardı. 

Toplantıya brr;lanırkcn, kür
süye gelen nafıa feu memuru Tµr. 
gnt Atatürkün Bursayı ,on defa 
ziyaretleri dakikasında Ebedi Şe
fin ayak bastıkları yere bakmak· 
la merasime baslanacajrını bil • 
dirmiş ve bir anda bütün ba~lar 
o noktaya çevrilmlştir. Derin bir 

Gece saat 20 de belediye salo
nunda yapılan ikinci toplantı?.t 
da, Ebedi Şefin Bursaya ayak 
bastıkları dakikadan ayrıldıkla
n ana kadar tesbit edilerek b:r 
değri halinde neı;redilmi' olan 
eserden parcalar ve yine bu lıa
tıralar arasında Atatürkün Bur 
salılar bak.kında yüksek iltifatla 
nna dair 1(87.ete ve Anadolu A
jansı tarafından yapılan neşri} a · 
okunm·( ·1ur. General Mümtaz 

ve d'l!er hatipler tarafından E
bedi Şefe ait tarihi hatıralar nak· 
ledilmislir. 

Sovyet - Fin harbi 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) ı 

ra Sov}'Et piyarle dalgaları Fın 
ha.Ua:. ma doğru yayıbnıya başla- ı 
mısiardır. Bu münasebetle ı:ıe- 1 
ner.al Stern, yeni bir metod ta't· ı 
bik etmiştir. General, 3 metre 
uzwıluğunda ve 2 metre ıeeniş
lıi1inde kıza.klan tanklara baii>...a- ı 
yarak hücuma sevketmiştir .. Bu 
suretle Ruslar mitralyöz ateş
lı..>rine karşı tamamile muhafaza 
ecli.nıiş olduiiundan taa;Tuzu d:
fetmek için valruz topçu kuvvet
lerini ve tank ıoola.rmı kullan • 
mak mecburiyeti hasıl ciuıuşLur. 
Taarruz umıt eJilınıyen oır sur
atle ya.oı.lıru<:tır. Ayni z:ıman

da 170 SoV'·et bombardıman V'E! 
avcı ıayyeresi de Fin hatlarına 

hücuım etmiştir. Daha başlruı -
gıçta Sov .. et t.c--r.ularının ateşi 

Summa mınt.akasında t.ekessiıi 

et:ıniş ve Finler o mm tak.aya der
lııı:l takviye kıtaları göndermiş
Je:dir. 

Sovvetler son derecede şiddetli 
bir l'.l).u.kavemetle karşılaı;ınışlar- ı 
dır. 

Bu taarruz. Kareli cephesinde 
1 

•iıındiV'I! kadar vaoılan taarruz -
1arın en ~duetl.ı&idir. Saatlerce 
süren anudane muharebeler ol· 
muŞ'!ur. Ruslar, mühim kuv -
vetler tahsil etrni< oldukları için 
Finler gittik"!! kuvve1ili müfreze
lere karsı kovmak mecburiyetin
dıe ka.!mıslard.ır. Muhal'cb.?ler 
j?eee de devam etmistir. Sovvet 
ardusunun bütün _gayretlerine 
rağmen taarruz, akamete uğra
ını.tır. Bir aralık rn~kü! bir 
vazi)"C'tte kalan Finler yeni Sov
yet ta:biyesi.ııe ıralebe çabmslar
dır. Hiilfısa Sovyet kıta.ları Fin 
iha'J:anna yaıklaşamamr~ilar ve 
muhBTe'beler No Mous Land'da 
cereyan etrniŞ'!ir, 

Muhabir, nctice olarak şöyle 
yazmaktadır: 

cKullanılan usulün ori; i!'al 

almasına raf!men ı;ı~r.eral Stern 
tarafından id:ı.re edi!ln harek.'ıt 

akametlie neticdenm'.ştir.> 
Helsinki, 2 (A. A.) - Parla • 

mentonun aeılışı esllasında reı

sicumhur Kallio bilhassa şö\lıe 
demiştir: 

cSoVYoı>tlerin vah<ivane ta.ar
ruzu.nu delice bir h.a: eket ad
dediyoruz. Serclli bir sulh için 
müzakereye P"irmiye hazırız. Fa· 
ikat Sovyet zimrundarlıarı Fin 
milletini boyundurukları a'hına 

alacaklarını mım~diyorbrsa alda
nıvor:a.r. Fin milleti haklarını 

müdafaa ede<;~'en ve bol<evizmuı 
·arlıe do'"ru yayılıınasına ıın.ani 

olurken e-österdi "i manevi kuv· 
vıet •:e fedakarlık ıihni)"l!'!i ile 
dünvaya büvük.lüğünü isba.t et· • 
mi('tir.. ~ 

Kafüo SOV''et.ler Birliği ile 1 
Finlandiya arasında hfr bir ihti
lat mevcut olmamasına rağmen 1 
Finlandi-a hükumeti tarafından 
kabıM edihnıis ol:an Sovvet - Fin 
müzakerelerinin ne ı?ibi ahval 
vıe şerait dairesinde cereyan etti
i'.ini evvelce hatırlatmış vıe de
mist.iT ki: 

•Finlandi)"a suThwı idamesi için 
pek aiiır şarli'arı kabule hazırdı.• 

Kallio bundan sonra Sovyetle
rin müzakereleri loeserek biı: kaç 
mne evvel FinJ.andivayı terke! -
mis olan Fin komünist e!oemanla
riyle nasıl b:r pakt imzaladı{(ıru 
h-~:rhtmıstır. 

Kallio sunlan ilave e1ımiştir: 
.Sov-·et zimamdarla:'l mesrQ 

Fin hükiı.metivle müzakere etme
--' küstalıca redcietmisler ve bu 
değil memleketimizi bolşevikleş
ti:rmek de bterUklerini .i.sbat et
nıi ;.i'E:'l'dir. 

1 

1 

Onlan. böyle düşilnmiye sev
keden bir iımil de, İngiltere ile 
Fransanın harbi kaıanacal:•na 
iman elmiş olmalandır. Buna 
inandıkları için, kendileri har • 
be ıtinneden, mal, can ve para 
zayi etmeden kurtulacaklarına 
emindirler. Filvik.i İngiltere ve 
Fransa ile mütteC:kleri, yalnız 
kendi davaları için dej{il; ayni 
zamanda küçük ocll..ticr için de 
harp ediyorlar. Bunun en büyük 
delili. Cemberlayn'ın 500 nutkun• 
da sövleıliiti ı;bi, lıiçbir bitaraf 
gemi batırmamış, hilerek tek bir 
bitarafrı ölümüne sebebiyet ver
memiş olmaiarıdır. Gerçi Alman
yaya karşı ilan edilen abluka yil• 
zünden bilarafü:rm ticareti za
rar görüyorsada, bu da, Al -
manvanm sebebiy~t verdiji'i har
bin tabii bi:r neticesidir ve bu za
rarlar dahi b:taraOarın !<.hine • 
dir. Cünkü, abluka, Almanyayı 
zalf düşürüp mı;tliıbiyetini İll· 
tac edecek amillerden biridir. AJ. 
manyanın mağlup olması da kü
çük bitaraf devlellerin lehine • 
dir. Almanya, gali o gel ine, on• 
lar için, mukadder akibet, Çe • 
kosJo,·akyanın ve)'a Lehistanın 
feci halidir, 

Bitaraf devletleri, bugün, Al· 
manya aleyhine bir blok teşki • 
!inden men'eden iki sebepten bi· 
ri korku, öteki inançta. Alman
yadan korkn"orlar ve müttefik
leriıı zaferine iman ediyorlar. 
Kendilerinin yardunı olmadıkça 
Almnr • -ının harbi knanacağını 
bilselerdi, el bette onlar da. ln
gil tere ve Fransanın taTa!ına 
hemen şimdiden iltihak ederler· 
ıli. Onlar, müttefiklerin zaferi • 
ne inarunıı;tırlar. Bu u.ftt, ken
dilerinin de, bedavadan kazarul
llU$ zaferi olacaktır. 
Bitaraflanıı bn ruhi luileU. 

manevi huıı cephesinde mütte
fiklerin lehine kaycledilec:elı. mii· 
hiın bir noktadır. 

ABİDİN DAVEB 

Tütün ekicilerimiz için 
bir öğüt kitabı 

İnhisarlar idaresi tütün ensti
tüsü taralınd.an köylüyü tütün 
m<ivzuu hakkında irşad etmek 
maıksadiyle cEkici tütünü satınr 
cıva kldar nasıl korıınma4dır• 
adlı y-eni bir eser daha intişar 
etmiŞ'!ir. 

• riciye Nazın Cincar Markoviç, 
Türkiye, Romanya ve Yunanis
bnın Belgrat büvük elçileri, Yu
goslavya Haricıye Nezareti yük
sek memurlan ve matbuat mü
ınessilleri tarafından karşılan -
mıştır. Bir askeri kıta selam res
mini iia etmiş ve muzika mi'li 
manian çalmıştr. Belı:ırat is -
tasvonu ve istasyon meydanı 
Balkan Antantı devletlerinin bay 
Taklarile süslenmiş bulunuyordu. 

Romanya Hanciye Nazın Ga
fenkonuo riyasetindeki Roman -
Ya heveti de bu sabah saat 9,20 
de hususi tren'e Be!J!rada mu
vasalat etmiş ve garda Yugos -
lav Hariciye Nazın Cincar Mar
koviç ile Romanya ve Türkiye 
b.üvük elçileri, Yunan orta elçi
sı ve birook şahsiyetler tarafın· 
d<l:n karşı.lanın:ştır. B'.r askeri 
ınufı>eze tazim merasimini ifa 

Bımdan sonra ayni esaslar da
iresinde acıJacak müsabaka imti
hanında taliple-r ihtiyaç fevkin -
de cLıduiıu t.akdirae bunlardan en 
çok iki misli seçilcreke ikinci im
tihana kadar acıbcak yer.Jcre 
mu·ıaffa!:ıyet sırasivle bayin edi
leceklerdir. lmtihanlıarda kaza -
na:r-:ıırın futeA!rinı neşrediyorU"Z; 

==================================ı, .... -
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Bugün SÜMER Sinemasında -, 
Tütünü iyi muhafaza edebil • 

an.ek için ekicinin nasıl çalı~ • 
ması lazım ııelcliğini kö•..Jüııün 
anlıyabileceği acık bir lisan!& 
izah eden bu kitap kolayca oku
nabLmesi icin iri haxfierle basıl
mış kuru tarifler verine kaim o
lan bir çok renkli !oto~aflara 
kuvvetlendirilmiştir. Bu kitap, 
idarenin diğer eserleri gibi köy~ 
lüye meccanen daı'!ıtılacaktır. 

• elmiş, muzika Romanya ve Yu-
ı :01\:' ~ il" 
~--">vva rn ı m~larını çal -
~lır. 

İLK TOPLANTI 
k' Yunanistan, Roman va ve Tür-
ıve Haricive Nazırları bu sabah 

:~aı·da defteri mahsusu· imza et
il le~ sonra Hariciye Nezareti
/ ı:nderek Markoviçin bürosun
da ilk defa olarak toplanmışlar -
t ~ Yanın saat SÜl't'Il bu toplan-ı 
Y "ı: sonra nazırlar, bcı·az saray
f·a derek Naip Prens P ot tara
le~~n ayn ayn kabul edilmiş-

• ctlr, 

'l'.hens Pol ile Prenses OJııa, 
ta~kıve .. Romanv<ı ve Yunaı::is
b · .l{ancıye Nazırları şerefine 
nı~~~le Yemet!i vcrmdrrdir. Ye
llar e Bawekil Cvetkoviç ile, 

ıcıve ~az.ın Markoviç, Ro
ll:ıanya, Turkıye bıiyük elçi'eri 
;~Yunan elçısi hazır bulwunuş

ır. 

Balkan Ant.:ın 
•abahk · tı Konsevinin bu 
lltı .. ı taolantısaıdan sonra dört 

rıcıve N -
ô~leden azın, muza kerelere 
••- B.. ııd S<ınra da devam ellni,,_ 
~-. ' en &O.n.ra Roman.ya, ...;,. 

Orta mektep mezunlanndan 
müsabaka kazananlar 

!Mustafa Hasan, Hikmet Atuık, 
Be'fhan K1<.a\. Melahat Ka.ryü -
rek, Refi.lı: Kandiıoe, Faik Sabri 
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Balkan l(onseyinin Toplantısı 
Şener. E''Ü" Ertok. Hürrem Bir- Dü:ı ilk toplantısını yapan Bal- !erinin bu .. hada İnl(iltere ile 
sen, Osman Özgür, Mehdi Kayael kan Antantı Konseyi, yarın ka· Fransa arzuları, bu sahada İn • 
Mehmet Aytui:i, Kemaı: Koçyij\it, ra~lannı vercı-ek toplııntı bite- glltere ile Fransa arzuları, poli-
H!ilmiye Doğan, Necati Coşkun, cektlr. t:kaları aleyhine birlikte hare-
S::ıliıhattin Bavs:ıl, Tahsin Kuba- Hariciye VokWnıin'" İstan • ketlcrini göstermektedir, Sovyet 
~• -L Ö bulda, Sofyadan geçerken ve Ilul- Rusyanın bu bu ·ustaki •iyaseti-

o;.,u ,S...,ııhattin zçetin, !Hik- kil 1 k ııı'n dahı", Berlin hu"k"m. etı'n•'n met Tuğluk, Kemalettin Ayider, ...,.,. Başve · i i e konuşur en o- u 
• rada gazetecilere verdiği bcya- tavassutu ile, J\1usolini İtalyası-Lcman Tükölme-ı11 Scfik ~P·!"- l 'kt 

-,.. ~ naiın di..~~i. ınanası, Türkiye nın siyasi ve ı ısıtdi, hatti ara .. 
Hazım A!:ryımt. Güler Ünlü, Tur- . "' ~'ve. bt·lhas•. o Roman~anın mu··ı. Cumhuriyctirun Avrupanm .. ~ ........ --~ ., 
han Bar.as, Hüseyin Ateşok, Ziy.a mınt.akaııu1da sulhün, sükünctin kİ tarnanılyeti lehine !;;y:!:ğı, 

1 Nefis musikili, aşk mevzulu ve Violon nağmeleri ile bütün 
seyircileri gaşyeden 

SON BESTE 
Filmini mutılaka görünüz. B:ış rollerde: 

KATE de NAGY G~g:~~ER1g~~0 

IRTiHAL 
Konya levazım reisli~inden e

mekli Alhav Vasıf Öven ant 
olarak vefat etmiştir. Cenazesi 

1 4 subat 1940 pazar günü saat 
10.30 da Gülhane hastahanesin
den kaldmla:ak namazı Beyazı.t 
camiinde kılındıktan sonra Eyıip
te aile kabristanına C:• !nedıle-

GENÇLİK ... AŞK. .. ve ŞEFKAT filmi olan bu şaheserin cektir. Kederdide ailesine ve 
İHTİRASLI BİR MEVZU voe BİR AŞK MANZUMESİDİR.. bilhassa mahdumlan tüccardan 
İlaveten: KAFE BOHEME: Danslı ve musil:ill bır !:.keç.. Peyami öven ile Müfaz Öven'e 
EKLER JURNAL en son dünya ve harp haberleri... ve damadı Toprak Ofisi memur· Şe:ıses, Adviye Manioğhı. Suolıi muhafausiie devamına verdij\i yal:ut tanzim edilmi, bulundu-

Avdinay, Mahmut S~vıtş, H.a?!i.l ehemmiyeti, sarf ettiği iyi niyet- iu söylenebilir. Bu keyfiyet Sov-
S:ıraç O::ıman Eı:ıinliojj'hı. H .tice !ere darnnan ııayreti i•pat eyler. yetlerin, cenup ve cenubu .,.rkt 

MI !arından Hüseyin Erkmen'e tazi-/ J Bugün saat 1 ve 2.30 da ienzllatlı matineler --~ yetl-e-rirnizi sunar ve Ulu Ta.DCı-.. ı•------------=---ımm--ıar# l dan r4bmet tiıietiz. • -·· Girav. Eyüp A:maiiıtn Hanili Öz. Balk.an Antantı Kon•e~. !ince d h J'h 
savın, Ce?J.J YurtSeven. Ali Er- Avrupa a a ı Dzırın arazi ve 

yapılan toplantıya, verilecek ka• bu ıruntakadaki milietlerin is • 
ccv>k. Nuri Güven, Muhlis Kı- rara, cenup ,.e cenubu ıarki Av· tiklıilleri itibarile İtalya ve Al • 
lıc. Neşet Gürso·' Remzi Kutlu, rupadaki bitaraf devletlerin hu manya aleyhine bozulmasını ka-
!smct Atabas, Sa:lahattin Yüce, harpteki vaziyetlerine ait yapı- bul ettikleri ı:ibi bir nıanayı, nc-
!hsan Kunaz, Yust{ Çini, fikri lacak konuşmalara verilen ehem ticeyi de ifade cdeme:z. 
Akışı.k, Fırtına Dura, Abdu1..ah miyet fevkalôdedir. Bu sebeple Gerek Balkan Antaııtı devlet. 
Tan, Hılıı R:ışal, Şükrü Oktruı, İııgilte-re, Fransadan baska, hal- )erinin, gerekse Macaristan ve 
.Mahnıuı S yer, Adil Yazıksız, ya ve Almanyadon dahi tanın- Bulgarislanın, biihııssa kendi.!ine 
Alı:net Ya\•uzyiğit, İbrahim Oy- mıs gazetecilerin kafile halinde garanti v~rilıniş Romanyarun in-
tun. Belgrada geidiklcri anlaşılıyor. giltere ve Fransa siyaseti lehine 
MÜ6abaka i'lltihanında kazana';. İngiltere, Fransa ile halya ve AJ. bir hareket takip etmelerine, kay 

Lise mezunarı manyanın, sonra da Sovyetlerin malanna mani olmak hususun • 
Felrml Aluarslan, Hüsnü Çe - Avrupanın bu mıntakasına ait d., Almanva, iıalva, Sovyet Ru•·' 

lik. Fethi Par;, Refik Granit, !s- siyasetlerine, Bcl~attaki toplan• yanın kapalı ve-va açık olarak 
ına.il Kemal Er.k, Sın Adıııüzel, h çarpl$lllası, sahnesi olmw;tur, müsterek bir >İ\'aset takip e)·le-
Ha.san Pakyüz, Muzaffer özıaı.: Vaziyetin şekli, hadiselerın gl- dikleri göriilmrlıtrdir. • 
zan~. M. Ziyaettin !zerden Ca- dişi, Roma ve Berlin hükfıınet - R.ı\.'\TIT NtJr.t ffil\fAK 

va öö~ K&m;ı ~ M~ !=================== 

---------
B U G Ü N Sinema diınyaaınrn en 

MfElb.lEK Freclerıvc; 
Sinemasında J O a r:ı. I.3 e C1. e t: t 

Sizi 2 saat eğlendirecekler, mıfis ve görülmemiş bir mevzuun zevkini yaratacaklardır" 

YAGMURIJ BAHAR 
<FRANSIZCA SÖZLÜ) 

Filıme flavıe ol:n'alı:: M. G. M. DÜNYA ve en 90n muharebe havadisleri.. 
Bugün saat 12.45 ve 2.30 da tenzilatlı HALK ınatinelerL 

parlak 2 yılaızı 

~a.rch 



SA'IPA-C 

Tefrika : 138 

Sitti Zübeyde hayret ve biraz da 
şüphe içinde gözlerini Horona dikti 

Bu adamın bütün san'at maha
retini şimdi tamamen takdir edi
yurdu. 

Huon, bıraktı,ğı tesiri hemen 
an1amış ve ilave etmişti: 

- Halife Hazreıılerinin selam
lık hizmetleri için de, ejter emir 
buyrulursa, en seçme gilmanlar 
da takdim ederim. 

Zübeyde Haronun bu sözlerin
deki hedefi anlamamazlıktan 
geldi: 

- Esmerlerle sarışınlar da ka
bul, dedi. Bunların bedelleri ne 
ise hazineden -derhal alırsın ... 
Fak.at, şu köşede tek başına du
ran her tarafı kapalı kız nedir? 

Ba,i!dadın yıllanmış simsarı, 
ırkına has kurnazlığın bütün 
kozlarını oynamak sırası geldi -
itini anlamıştı. 

- Ah Su!tanım, dedi. Bu he
nüz çok körpe bir kızdır. Tam 
Halile Ha.:retlerine münasiptir 
diye düşündüm. Kalbi bomboş
tur. Tenine daha tek erkek eli 
de itmemiştir. 

- Saz Qalmasını bilir mi? 
- Hayır, bilmez .. 
- Sesi? 
- O kadar güzel değildir .• 
- Güzel rakseder mi? 
- Elime daha yeni düştükü 

.için raks dersi görmedi. 
- Konuşması tatlı mı? 
- Fena deitiL fakat arapça hiç 

bilmez.; ili.stinde doğmuş, orada 1 
büyümüştür. İbranice .lronusur. 

Sitti Zübeyde hayroet ve biNz 
da tüııhe içinde gözlerini Harona 
dikti. 

- Ar.lpça bilıniyen, rakstan, 
sazdanJ'sözden anlamıyan bu kı
:ı:ın Halife HaZTetlerine münasip 

- Ya şu köşede, yüzleri si
yah peçe ile kapalı olan kadın
lar kim? 

- Bu carıyeleri getirirken on
lara refakat eden ka<lınlar .. Ya
bancı deği~r.. Yalnız bir ku -
sur!an varsa ya.şiarı elliyi çok
tan asmıştır. Emrederseniz on -
ları da b•rakayım .. 

Sitti Zübeydenin cevap ver -
mesine meydan kalmadan bir 
cariye koşa koşa geldi. Valde 
Sultana: 

- l';miı:iilmüminin Ha2retil~ 
sabırsızlanıyorlar.. Yeni cariye
lerin geldiitini bi1dikleri için 
onları biran evvel görmek isti
yorlar .. 

Valde Sıiltan: 
- Peki, dedi, sen şu kızı be -

nim daireme götür ve orada bek
le. Ben diğer cariyeleri Emirül
müminin Hazretlerine takdim -
den sonra daireme dönecei(im. 
Ben gelinciye kadar oradan ve 
bu kızın yanından aynlma .. 

Sonra Ha.rona döndü: 
- Hesabını yarın gelip ahr -

sın. Bu gece burada istedii(in ııi
bi eltlen ... 

O l(iin Sitti Zübeyde arkadan 
Musevi Haronun getirdiJı;i loz
lar, grup sı~ı bozmadan cık 
tılar. 

Haron kızının varuoo -ııttmis ve 
006 usulca son taliırurtı da vernik
ten sonra cariyeye teslim etmiş
(i. 

Cariye, yüz'ünii ııörmedil!i ilıu 
.ııenç kızı pesine takarak Valide 
Suı.tanın dairesine glltürdü. 

Haron, yüzleri siy.ah peçe ile 
kapalı dört kadınla yalnız kal

tarafı. meziyeti nedir?. (Ark= var) 
Di.ve sordu. '";:;:;;:;;:;;:;:;::;::;:;;:;:;;:;:;;:;::;:;;:;:';" 

mıştL 

Haron, köşede duran kıza doit- ~ 
nı yürüdü Sitti Zübeyde, Salih-
le beraber onu takip ettiler. 

Zevk simsarının ,titriyen eli kı
= yü:ı:iinü örten beyaz ve ka
lın tülün ucunu tuttu ve yarım 
olarak kakiırdL 

Vıalde Sultanın gözleri bu tül 
peçenin altındaki fevkalQde gii
zellik karşısında adeta kamaştı. ~ 

Haron. kendi öz kızuım bı -
raktı il"? bu tesirin farkına var -
mıştL 

- Sultanım, dedi, el!er Hali
fe Hazretlerine münasip d~l-
se ve e((er sazdan, rakstan, söz
den anlamaması bir kusur ise 
emrediniz, kısa zamanda ona bü
ıtün bunları öğret.eyim .. 

fütti Zübeyde: 
- H a y ı r, d e d i. O n u n 

ibilmedikleri kusur değil, belki 
meziyettir. Y aln:z bu kızı sen -
den ben kendi hesabıma satın a
lacağım ve onu kendi namıma 
lıen oii:lwna hediye edeceğ'.ın. Öğ
renmesi lazım olan şeyleri de 
ben öğretirim. Cahil olması ben
ce daha matlup ... 

Haron, daha ilk adımda mu
vaffak ol.muştu. 

- Madem ki, Sultanım öyle 
ıar:ı:u ediyorlar. EmırJ.eri gibi ol
sun. dedi. Hatta velinimetime bir 
minnet vazifesi olaTak bu kız 
hakkında bir bed~ dahi iste -
mem ... 

Valde Sultan, Haronun bu ta
basbusür sözlerini duymamıştı 
bile .. 

O .. OJı;lunu oyalıyacak bu gü
zel kız sayesinde Emini. büsbü
tün idareden ı.ıızak!~hıra</ai(ını 
ve Arabistanın bütün idaresini 
.ltendj avucu iç.ine alacağını anlı
yarak büyük bir sevinee düş -
müştü. 

Bu Fills.tinll kızın arapça bil
memesi 6e bir kusur dei(i.I, bü
yük bir meziyetti. 

a Şubat 
CUMARTESİ 

Hicri: 1358 Rumi: 1355 
2 nci ay Gün: 34 2. Kanun 21 
Zilhicce: 24 Kasım: 88 
Güneş 7,10 Akşam: 17,Z7 
Öji;lc: 12.,20 Yatsı: 18,59 
ikisdi: 15,to tmsaı.: 5.%9 

HA VA V AZİYl.'Tİ 
Y <!$'bcöy ME!'lıoor~!oji ~i 

ıınüdürlüğünıden ahnan mahima
ta göre hava vurdun Traikya ve 
Kocaeli Orta Anooollu.da kapaılı 
:ve YQ" yer yağıŞ:ı Karadeniz kı
yılarhllda çok bulutlu diğer bö1'
J(C'Jierde kapalı geçm., rüzga.ruıa.
Akdeniz sahHco-indc şimal di~ 
bölgelerde cenup ist.ka:me\inden 
orta kuvvette esmiştir. Dün İs
tanbul.'<!• hava l:apalı ''e hafif ya.
ğış!ı geçmiş. rüzgarlar saruyeie 
1 ila 2 metre hızla esmiştir, Sa
at 14 de hava t•zviki 1015,1 mili-
bar olarak k fümiştir. 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRA..'\l 
KISMINDA 

3/2/94() Cumartesi gündüz saat 
14 de ÇOCUK OYUNU 

3/2/940 Cumartesi !(ünü akşamı 
S:ıat 20,30 da 

O KADIN 

* İ S T İKL A L CAD DE S İ 
K O MEDİ KISMINDA 
3/2/940 Cumartesi günü akşamı 

Saat 20,30 da 
O l;.LUMUZ 

H AZ RET/ 

MU MA Ef 

T.A.Q. ll,t7 m. 151t5 ll.oA. H Jtw. 
TA.P. 31,,. m. HU Jles, 21 ıtw. 

una- uııı; ... uııı:w. ._ __________ _ 
3 Şubat Cumartesi 
13.30 Program, ve memleket 

saat ayarı, 13.35 Ajans ve me
teoroloji habcri-eri, l~.50 Türk 
muziği: Çalan'aı·, 'l~cihe, Reşat 
Erer, Rııscn Kam, Cevdet Kozan, 
Okuyan: .Müzeyyen ~~nar, 1 -
Muhayyer peşrevi, .! - Şc:krü -
Muhayy~r sarkı: (Y.,dınıda o 
sevdalı yesil gözlerin), ;, - Zekı 
Arii - .Muhayye,· şar.:ı \Sen baş
ka), 4 - & .. Pınar - Mcıhayyer 

&arkı: (Gökler peri5ı tıibi). 5 -
Ruşen Kam: Kemençe taksimi, 
6 - Sadettin Kaynal: - Muhayyer 
~aıikı: {Sürmeyi güz öldürür), 
7 - .•.... - Muhayyer türkü: (Me
nekşe\er tutam tul•mı, 8 - Sup
hi Ziya - Muhayyer şarkı: (De
d.iın bu kız ne güzel kız). 9 - Sa
dettin Kaynak - Hüseyni türkü : 
'Avrılık yıl dönüınu), 10 - Sa
dettin Kaynak - Hüseyni türkü: 
(Ne zaman görsem seni), 14.30 
Müzik: Rivaseticun.hur bandosu 
(Sef: İhsan Künç~-r), 1 - C. 
Charoentier: Marş, 2 - P. Laco
ııne: Cotillon (vals), 3 - Boiel
dieu: Le ca,Ue de .Bağdat üvertü
rü, 4 - Ed. Grieg: Sigu:rd J-Or
sal'far: 1 - Kral Sarayında, 2 -
Enterınezzo. 15.15, J o.30 Müzik: 
Cıubant (pl.), 18.- Pn.gram, ve 
memleket saat ayarı., 13.05 Mü
zilc Radyo caz orkestrası, 18.40 
Konuşma (yul't bilgisi ve sev
l!lsi), 18,55 Serbest saat, 19.10 
Memleket saat ayarı, Ajans ~ 
:ıneteOi:oloji haberleri, 19.30 Türk 
:ınüziJı;i, Çalanlar: Hakkı Der- • 
ınan, Şerif İçli, İzzettin Ölk.te., 
Okuyan: Mahmut Karındaş, 1 -
GWizar <türkü: ISa!>ah güneş do
i!arken' 2 - Refik Fersan - Gü
lizar türkü: (Gözlerimden git.mi-
yar yao:tlcia.rırun alı), 3 - ...... -
Gülizar türkü: (Sinemde bir tu-
tu'<IDUş), 4 - ...... - Gülizar till"-
kü: (Esmer- bugün ~ğlıımış), 19.45 
Türk ıınQziği: Saz eserleri, Çal.an.
lar: Hakkı Derman. Şerif İçli, 
İzzettin Ökte, 20.- Türk müziği: 
Adana türküleri, Adanalı Aziz, 
ve Sarı Recep., 20.10 Komışına, 
(Günün meseleleri), 20.25 Tü:rk 
ıınüziPi: Çalan.ar: Vecihe, Cev
det Kozan, R~ Kam, Reşat 
Erer. 

l - Vecihe: Kanun taksi.mi., 
2 - Dede - Bayati şarkı: (Nice 
bir askmı.a feryat edeyim), 3 -
Mahmut Celalettin Pş. - Bayati 
sarkı: (Narı firkat sfılepas), 4 -
Sevki Bey - Uşşak ~arkı: (Esiri 
zülfünüın ey yüzü malum) ,5 -
...... - Uşşak müsleza: şarkı: (Has-
retile bu oeb), 6 - ...... - U~ak 
şarkı: (Gitti de P:<'lmeyiverdi), 
21.15 Millik: Küçük O»ktslra (Şef: 
Necip A..~kın), l - Suppe. Kara
maça kızı uvertürü, 2 - Gungl -
Les hydronathts (vals), 3 - Hum
phr·ies: ül/ı.azinin hülyaları, 4 -

Gaıl.l(~berı;:er : Küçük toplantı: 
(Revü - entermeızo), 5 - Tsc
haikowsky: Romans, 6 -Moren.a 
:M.eşhur oarç"1'ardan potpuri, 1 -
Rebikoff: Güfle;il şarkı, 8 -
Munkel: Venedik hatırası (sere
nat), 9 - Cze_n;k: Raks eden • 
kalnl,r (vals), 22.J J memleket. sa
at ayan. Ajans hataleri; Ziraat, 
esham - tahvilat, kambıyo _ nu
kut borsası (fiyali, 22.30 Konuş
ma (ecnebi dil"ernc - yaınız kısa 
dalga poslasI e), l.2.30 Müz~k: 
Cazbant (pl.). (S1a• 23 e k.ada:r 
yalnız uzun dalga -~stasile), 
23.25/23.30 Yarınki program ve 
kaoanış. 

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. B~sılu.gı yer: 

SON Tt~LGR F Basımevı 

t - S B A 111 

,...------------------- ------
BAŞ, DİŞ NEZLE, GRİP ROMATiZMA 

SOGUK ALGINLIGI 

~: 
-~ 

ve bütün ağrılarıllı derhal keser. Lüzumunda 

günde 3 kaşe alınabilir. 

15 T emmoz 938 gün ve 3512 sayılı Cemiyet
ler kanununa göre " Darüşşafaka mezun 'arı 
cemiyeti,, nizamnanıesinde yapılan tad.lal 
Madde 1: A: Nizamnamenin birinci ve dokuruneu maddelerinde 

yazı.ı şartları haiz ohıp 18 yaşını bilirmiş o.J.an ve 
medeni haklarına sahip bulunanlar cenuyete girmek 
istediklıeri takdirde öz ve soy adlarını, tabiiyetierini, 
doğum yer ve tarihlerini, ca!ı.ştrklan yerleri noksan
sız ol.arak bir teahhüt varakası ille bildireceklerdir. 
Bunlian az.alık şeraitini haiz oi'U., o:ımad1kları idare 
hey>etince tetkik ve tasdik edildikten sonra kendile
rine esas numaralı bir azıdı.k vesikası verilir. 

Madde 11: 11 inci madde şu şekilde değiştirilmiştir . 
Nizamname mucibince cemiyıet azal.an heryıl nisan a
yının eon pazar günü umu.mi heyC't halinde Darüş
şafakada adi olarak topLanır. Bı.ı toplantıda Daruşşa.
fak.anı.n :ımrtat senei devriyesi de kut.l.anır . 

Madde 25: ı: : Cemiyette aşağıda adları yazılı defterler tutuJın-: 

• a) AZA DEFTERİ: Cemiyete girenlerin hüviyetleri, 
ceotlyete girim ta<rilııleri, .aylık veya yillı.k f.'8'.'"a 

ıeahlıütleri bu deftere ymıır. Bu defter unıumi 
katip tarafından tutulur. 

b) KARAR DEFTBRİ: İdare heyetinin kararlan tarih 
ve mmıara sırası ile bu defi.ele yazılı.r ve kararın 
wtı bu kaTara işirak eden azalın:ın imzaları ile 
tru;dik olwıur. Bu defter katip tarafından tutu-

lur. İ 
c) GELEN VE GİDEN EVRAK DEFTERLER : Ge-

len ve .ı;?önderılen evrak tarih ve numara sıı-ast i~~ 
tu defterlere kayıt ve gelen evrakın asııf..arı ve 
gönderilen evrakın müsvetteleri bu tarih ve nu
marala.- ahında dosyalarında saklanır. Bu def
ter.eri de katip tutar. 

d) VARİDAT VE SARF1Y'."-T DEFTERLERİ:. Ce
miyet n:.mına alman bu:tun paraların. a!ındı:k1an 
ve sarf olu-nan pa<•ai!ann da verildiklerı yerler sa
rih olarak bu deftıerlerde gösteriJr. Bu defterleri 
muhasip 'tutar. .. 

Cemiyet varidatını dip koçanlı ve muselsel 
numaralı makbuz mukabiıinde alır ve masraf.arın 
da müsbit evrak mukabilinde yapar. Makbuz ve 
dip koçan1aıı ve müsbit evrak dosyalarında sak
lanır. 

Bu dclterlerin USUL Üne tevfikan tıutulması mak
buz ve dip koçanlarının muhafaza ed,ı.lnıı:,mesi ha.
linde idare heyeti müştereken mcs uldU:. Reıs 
muamelatın ı;eliımetini teminle mü.ke.Jeftır. 

Madde 34: Cemiyetin müessis azaları şun!.ardır: 
ı _ FUAT ARAL: Zeyrek İtfaiye caddesi Çinili ha

mam karşısı 11 No. da mukun T. C. Tcb~sın
d&n Telefon şirketi komiserliğinden emek:d. 

D.ave: · 

2 _TEVFİK PALMİR: Şişli Etfal hastahanesi Sa
man yolu sokak Dimitriyr dis apartmanında 
mukim T. C. Tebaasından G. ve İnhisarlar B~ 
mülettişkrinden . 

3 - ARı\1ET HAMDİ ATLIOGLU: KuF.uılUŞ cadde
si 184 No. lı Aparlınanda mukim T. C. tebaasın
dan Ziraat umu:mi müfettiş..iğinden emekli. 

4 - ALİ KAM! AKYÜZ: İstantul mebusu. 

5 - HA1.UN KOCACAN: Göztepe Kayışd~ğı cadde
si Orta mektep sokak No. 7 de mukim İstanbul 
Erkek Muallim mektebi öğretmenlerinden. 

1 - C<.miyetimızin Ankarada bir ş.ubesi mevcut olup 
hmird" de bir şube teşekkül etmek üzeredir. 

2 - Nizamnameınizdeki Kurum keılimesi cemiyet, 
kurultay ve kongre keJ.meleri de umumi heyet, 
yasa ni.za.ınname ol.arak değiştiri.lrniştir. 

lsıanbul Beşinci lcra Memur
luğundan: 

G<L'<ıt.ada perşembe pazar As
lan han 4 üncü kat 6 numarada 
komisyoncu Muammer Tahsin 
Ak.;e}e (973,07 dokuz yüz yetmiş ' 
üç lira 7 kırruş) borçlu, Beyoğlu 1 
Asmalı Mescit caddesi Asmalı 

Mescit Aoartmanında oturan 
Mustafa oğlu Ekrem Cıva hisse
darı buJunduğu mahcuz ve pa
raya çevrl1ınesine karar veril -
mis bulunan Baba Hasan Alemi 
mahallesinin Serezn sokağında es
ki 6 müken-er veni 21 kapı ve 
943 <ıda, 29 par,,..I sayılı ve halen 
Şehzadeba~ı Emin Nu ·ettin ma
hallesi Mahmut efendi mektebi 
soka;;.nda tamamı (1995,-) lira 
~,<!erli 143 met'!'e murabbaındaki 
bir parça arsanın borc,:luya ait 
yarun payı açık arttırmaya ko
nulıduitundan: 

1 - Açık artiınmasırun 12/3/940 

salı günü saa.t 14 - 16 ya kadar 
dairede icra edilerek muham -
men kıymetinin hissei itibariyle 
yüzde 75 iııi bulursa ihale ohı-· 
nacağı ve bulmazsa en çok art
tıranrn leahhüdü baki kalmak ü
zere 27 /3/940 çaı·şaıınba günü ay
ni vaı!:itte yapr~acak arttırmada 

2004 sayılı icra ve iflas kanunu
na göre en çok ar~tH"ana ınaı..si 
yapılacağı. 

2 - İpotek sahibi alacaklılar
ıla diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahip)erinin bu gayrimen
kul Ü""1"indeki haklarını ve h~ 
susiytle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını evrakı müsbiteleriyie 
ilanından itibar.en yimıi gün zar
fında <lııireye bil.dirnıeleri ve 

:ı - SllBAT JtfO 

ELEKT ROH 
Türk Anorum şirketinden: 

1940 yılı şubat ayının 23 üncü 
cuma günü saat 15 de Galata, '!oy 
voda caddesi, No. 58, 60, 62 nu -
maralı şirket meı·kezinde senelik 
adi surette toplanacak olan hev'
eti umumiye i~ti.:naına şirket hi9-
sedarları davet olunurlar. işbu 
içtimaa iştirak elını"k icin gerek 
asaleten ve gerek vekalC'len şil'
kctin en az on hisscsin.z sahip his
sedarların mezkür &'Ileda.tı ve
ya bunu müsbit evnkı yevmi iç
tima:dan bir hafta evvel şi•ket 
merkezine tevdi He mukabilinde 
duhuliye varakası almaLrı rica 
olunur. 

RUZNAME! MÜZAKERAT: 
ı - 1939 iş yılı muamelat ve 

hesabatına ait idare meclisi ve 
murakıp rapoılarının okunması 
ve tasvibi. 

2. - 1939 iş yılı blanço, kar ve 
zarar hesaplarının okunması, ka. 
bu!! ve tasdi.kile idru-e meclisi a
zaları.ııın ve murak.ıbin ibrası, 
Wınetıtüat haıkkında karar >tıti
hazı. 

3. - İdare meclisi azalıkların
da vul:ua gelen tebeddülatın tas
diki, 1940 yAlı için murakip in
ttihabı 1940 senesi idare mecli
si hakkı huzurlarile murakip tah
sisatının tayini, 

4. - İdare meclisi azalarının 
ayni nev muamelatı ticariye ile 
meı;.l(Ul, diğer bir şirkete şahsen 
mes'uıl aza sıfatile dahil olmala
rına izin verilmesi. 

lstanbul Beşinci icra Memurlu
ğundan: 

Bailurköyünde Cevizlik mahaL
ilıesinde iskele caddesinde 16 nu-
marah hanede mukim iken hii.--

aksi hal\le hakları tapu sicille- len ikametgahı me<;hul Polivyoe 
riy~ sabit ol!tnadıkca satış bede- ltiıa,.ti Hıu:opola oğlu. . 
:tının PlU'laşmasından harıç ka- Aleksan<br Dsipirisin a1eyfu-
laca..lclan. nizde yaptığı ve (5683) Ti.irk li-

3 - Arttırma ~artııamesinin i- j' rası 39 kuruşun tahsiline müte
}anından itibaren on \leş gün son- 1 ailik ierai takip üzerine daiTemi.
ııa herkesin ııörebi1mesi için da- 1 zin 37 /3335 numaralı dosyası ile 
irede açık bulundurulacağı; yukarıda yazılı adresinize gön-

4 - Arttırnuya iştirak €decek derilen icra emrinin arkaıiı.na 

dlanların muhammen değerinin 
hissei itibariv<le yüzde yedi bu
QUğu nisbetinde pey akcesi ver
mıeıleri veya milli bir bankadan 
rlıemin&t mektubu getirmeleri ve 
fazla bilgi edinmek istiyerıJerin 
939/902 dJsya sayısı ile daireye 
gel!mcleri lüzumu ilan olunur, 

(24048) 

İstanbul Asliue Birinci Ticaret 
Mahkemesinden: ı 

Mühendi:; Tarnopo! avukatı 
Süleymnn Ali Subasıoğ'lunun Zon- ı 
.l(Ulda.kta Atatürk Caddesinde 64 ı 

numarada mukinı iken şimdiki 
ikarr.etg5lıt belli olmıyan Reşat 
S:ırıof.:l11 aleyhine elektt"ik malr 
zemesi bcdolindeıı 2 kıt'a fatura
ya ve vadeleri huliU etmiş 3 kıt'a 
emıre muharrer senede mü9!€ni
den 740 lira 75 kuruş a.Iacağın 
tahsili hakkında açı!an dava zım
nında ilan >·olu ile tebligı>t icra 
kılındığı h:>Jde müd.dcaaleyh gel
ımeiiğinden hakkıntla gıvap ka
rarı ittihaz edilerek muhakeme 
4/3/940 pazartesi saat 14 e bıra
kılmış ve tcbli.iti liızun gelen gı-
yap kararı muhakeme divanha
nesine ası"lmış olduğundan mu -
maiıleyhin muavycıı gün ve sa
atte mahkemeye ge1ınesi lüzıır 

mu bu ilan il~ tehliğ olunur 
ı2404li) 

ıınübaşir ta.>afından verHen meıı
ruhatıta meıık.Cır ilrnmctgfiluııızı 
terk ettiğiniz ve wnisini bilen ol
madığı kaydı ııörülımüş alması
na mebni icra emrinin ilanen t.eb
liginin temini için İstanbul iara 
hakimliğinden k.arar istihsall e
dilmiştir. 

İcra emrinin biri türkçe ve dir 
ğeri de rumca gazele ile ve bir 
ay müddetle iLlnın,;ı müteallik 
icra hikıiıınlil'ini.n 31/1/940 ı!Milı. 
1i kararına a.tfen yukarıda mik
tarı yazılı bor~ işbu ilan tarihin
den itibaren nihayet bir ay Z3'l'" 

fmd:a faiz vP ma.srafLar ile öde
m>niz 13zımdır. 

Borcu öd.anı.eniz veya tetJü!: 
mereiinden veya temyiz veyahut 
iadei muhakeme yoliyle ait oldu
iiu mahkemeden takibin taliki 
için tehıri tcra kararı getirmez
seniz cebri icra yapılacağı gibi 
yine br ay müddet ıçiıı.de icra 
iflas kanıununun 74 üncü :nadde
sioo tc·ıfikan mallıarınız hakkın
da beyanda bu.luıımadığınız tak
dirde hapsen t.az.vik olunac,;ğıııız 
ve yanlış beyanda bulunduğu -
nuz takdirde de hapisle cezalan
dınlacai(ınız hu.msları malümt<
nuz l)]ı.1ak ve aynca d~ icra teb-• 
1iğ edilmiş gibi nnkkınızda ceb
ri icraya devam oJunaca/?;ı da a}"' 
ı·ıca bijmek. üzere işbu ızro. cm· 
ri bir ;,.y müddetle iliin olunur. 

(24078) 

1. GENÇLiK 
2. GÜZELLiK 

3. SI HHA T 
İtle yüksek bir kremde 
an.nan b u med)'etleria 

bepalnJ size 

KREM PERTEV 


