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Nazi Tazyiki Şiddetlendi 

BU KUPONU SAKLAYINIZ 
"TAN" m w.nt kitaı> ıerflertnt almak tcln bu lrunnnu 
!aklavmız On bes kuponla ancak bir sen kitap 

al11hi11~1nf7. 15 k01t0n eetiTPnP hfr v.rl l<hnn· 

t~tanhulda 250. Posta he 300 Kunısa Verilir. 

Anlasmanın , Esasları 

Almanlar Holanda B I .k Müttefikler On 
- e çı a Milyon Kilo 

Hududuna 6 Fırka YığdılarTütün Alacaklar 
liolandalılar Alman 
Hududuna Yakın Bazı 
Şehirleri Tahliye Etti 

Chamberlain 
Bugün Avam 

Kamarasında 
izahat Verecek 

Gizli ihtilal 

Elebc~·lar Tutuldu, Bir Sürü Silah Efe Ge-:ti 

'AmerikadaRi Naziler. bir loplanlı nraınJa 
(Y az111 albncı aayfamızdadır) 



İŞİN ŞAKASI 

Gene Eski ve 

Yeni MünakCl!asr . 
Yazan : NACI SADULLAH 

K üçük Gavsi Ozan!'loyun kale. 
minden sıçrayan kıvılcım, Bıt

bıali caddesinde, gittikı;e alevlenen 
bir yangın çıkardı: 1'Edip., geçinen. 
1crden ve "eski,, sayılanlardan bazı
larının, hakikaten, tekaüde sevkcdll. 
meye müştahnk bulundukları, bu 
yangının bu derece alevlenişinden 
belli: Çünkü onlar, söylenildiği ka. 
dar "kurumamış,, olsalardı, böyle 
hafif bir kıvılcımla parlamnzlardı. 

Şiıli naltiye•i Milli Yard•m Komıto11 nmnına hartltot lfl•n vo ltıncll ııhC]rUltrlnılın 
lHı,lta teberrlller tle lı,.,,Jına palıft111" üncü mtlttıp talo601inin ltkıli1otlndın bir ıolltG 

A;lıere gittili zaman harcıyac(lğı 
parayı veren H alikli Mehmet Oğuz 

Afrodit İçin 
Yeni Adla 
Tahkikat 

?stanbul Cilmhurivet Müddeiurıı1" 
mılıği Cumhurıyet ğazetesi neşrı)'8 
mıidurü Hikmet Münif ıle m uhar 
Peyami Safa hal:kında tahkika 
başlamıştır. 

Tahkıkata sebep Afrodit eser 
müstehcen olup olmadığı etraıuı 
yapılan neşriyattır. 

Evvelki gun polis tarafından l{ik
mşı Munıf ve Peyami Safaya tebU.«B! 
yapılmış ve dün bızzat Hikmet uns 
cai. afın<lan her ikisinin de ifadeletl 
alınmıştır. 

Bence, b~n "edip,, geçinenlerin 
"şöhret,, lcrini çok zayıf mevki~ dil. 
şüren hadise de, bu münakaşanın bu 
derece alevlenmesi, bu derece "cid. 
di,, ye ahnma51dır: Demek, onlardan 
birçokları, kabiliyetlerinin, fiÖhretle. 
rinin ve •ahaiyctlerinin çürük temQ. 
lindcn emin dcğtlmlşler ki, "çocuk,, 
dedikleri, "toy,, dedikleri, •'kiistah,, 
dedikleri, "cahil,, dedikleri bir deli
kanlı tarahndan hafifte diirtiilür 
dürtübnez, elele, başbap, kolkola 
verip cephe almak liizumunu duydu. 
lar: Giinlerdenberi anketlere cevap. 
Jar veriyorlar, makaleler, fıkralıtr 
yazıyorlar, rötuşlu resimler çektirlp 
neşrediyorlar, ve tıpkı, k?dro haTi. 
cin4' çıkanlmalan istenilmiş birer 
yaşlı ve evhamlı memur telasile ken
dilerini müdafaa etmiye çabaİtyorlar. 

Holanda ile 
ncaret Mukaveleıl 

Feliketzedelere Yardım 

Müddeiumumi, Peyami Safays! 
~Davacı biziz! ıı başlıklı yazısınd~ 
neyi kastettiğini sormuş ve Pey~ 
Safadan bu hususta izahat istemiştil'• 
Peyami Safa da icap eden cevapİBt' 
vermiştir. 

Müclc!eiumumi bu hususta kendi' 
lerile görüşen gazetecilere demiştİt' 
)ti: 

Bermôtad, Orhan Seyfi, Yusuf Zi. 
yayı methediyor, Vala Nurettin Pe
yamiyi koltukluyor, l\Uthat Cemal, 
Faruk Nafld göklere çıkarıyor, ve 
1.:rcUment Ekrem, • adeta genrler ta. 
rafından hazırlıuıan "kara liste,, ye 
sokulmadığından ürkmü~ • tıpkı, sü
rü dışında kalını§ bir kuzu korkak~ 
lığile aı"kada,ıarına açık bir istidp 
yazını,: 

Feshedildi 
"' HükOmetfmlztn kararile Holanda 

arumda mevcut 19 mart 37 ve 27 
şubat 37 t1trihli ticaret ve tediye an. 
la§maları feshedilmiitir. Feath kara. 
rı Hohındaya bU~lrUmiıtır. Yeni an. 
latma için goriı§me zamanı henüz kı-

1 AN Konserlerinden 2632 lira 
25 Kuruş Hasılat 1 oplandı 

«- Cumhuriyet gazetesindeki n 
riyat etrafında yeni bir hazırlık t 
kikatı başlamıştır ve bu tahkik 
devam etmekte olduğundan bun 
mahiyeti hakkında söz söylemek b!J 
gün için mümkün değildir. Hen 
yepi bir dava açılmamıştır, Afrodi* 
romanı davası hususunda d~ bir şefı 
söyliyemem. Iş mahkemeye intikıP 
etmi§tir. Hakimm kararını beklem 
ijızımdır. ıı 

"-Ben de sizdenim ... Vakıa, bu. 
gün gençler, beni listeye sokmayı u
nutmuljlar ama, onlara güven olmaz. 
Ben kendiliğimden aranıza katılıyo. 
rum. Yıkılacaksak beraber, yaşıya. 
caksak beraber yaşıyahm!'' demek 
istiyor. 

Derken bir anket eörüyoruz, ser
lavhası şu: 
"- Edebiyat aleminde kaldırılan 

kazan!'' 
11 Akşam,, refikimiz, ezeli rakibin. 

den a,ağı kalmamış. o da işi ciddi 
tutmuş. Onun açtığı anketin serlfıv
bası da ~u: 
"- Edebiyatta ;) eniler mi, eskiler 

mi?" 
Bana sor~rsi\nız, ıençledn ayaklıı

nısları, yeraiz \ ' C gnfiliınc hast•tlerin. 
den, yaıılı sayılanların hırslanışları 
da, yerinde ttcizlerinden ve zaufla
rındandır. Bunun içindir ki, hugiln, 
edebiyat f\lemlnde, "kaldırılan" şey' 
"kazan

1
, değil, "maske,, dlr. Halbuki. 

beq, bu ''maske,, ~ j ustalıkla taşıyaıt
ları, onu böyle bir kalemde dii~Urmi
yecek kijdar kurnaz sanıyordum: Al. 
danmısım ... 

Fakat gençlerin kıymetinden ziya. 
de, :zamane üdebasının zaafını orta. 
ya koyan bu garip ve tuhaf milnaka
şaları acı pcı giilümsiyerck pkuyan
!lır, her ıeydcn evvel; 

''- Eskiler mi, yeniler mi?'' sua
line \a~ıyorlar. Edibin eskisi ve ye. 
nhıl ne demek'? En·aptan, gömlekten, 
~oraptan, pabuçtan, ve)·a "kullanıla 
kullanıla eskitilen,, herhangi bir ma
tndan bahsedilir gibi, edipten, şair
den bahsolunur mu? Şu halde, 11yeni 
edip., ler kim? "Gayri mlistaınel,, o
lanlar mı? 

Şakayı hırnkmak lazım getirse, 
• bizim aklı başında insanlar tarafın
dan tefe konulınaınızla neticelenen 
bu münakasa .. "eski,, sayılaıılar:ı 
karşı bc!ilcnilen şüphe1' rağbeti de, 
"yenJ,, sayılanlara karıı beslenilen 
cılız "iimit,. lcrl de sarsabilir: Çlin
kü "edip,, in "eski,, sini, ve "yeni,, 
sini, nüfus kiğıdJna bakarflk ayıran 
garip zihniyet, bıı caddenin edebi 
ha~ slyet ve feraseti hakkında ,·eri. 
lecek "m>t,, u, "tahtessılır,, a düşü. 
rür. 

Kime soraısanız sorum.ıs, Placatı. 
JUZ ce\ ap 3udur: 

"- Eski" nin "yeni,, si vardır: l\li. 
ıal istiyorsanız: 20 ) aşında ölen A
jao~lu Ahmedi, hala 20 ~aşında bq .. 
lunan Hüseyin Cahidi, aneak 100 se. 
ae ıoara 20 yatına ha&acak olan mer. 
hum Tevfik Flkreti ve benzerlerini 
dttıUnUn. Paha ileriye ıidenler. 
"fternar lav, P•Y Gnfi Oıan•oyµn 
•ot•eak çoeujımdan 11yeni,, dir?" dl. 
1ebllirler. 

rarla§tınlmamıthr. · 

Ke~ lıılı ihtlkôrs 
Piyasamızda mevcut 70-80 bln kilo 

keçi kıh Uz~rinde spekülhyon yapıl· 
dıgmdan fiy1ıtlar 75 • 80 k\U'uıa ka.. 
dar fırlamııtır. Askeri thtiyaglar için 
alınmakta olan kdlarm tlyatl!'r1 üze .. 
rinde yapılan b\.\ spekülasyon çul, 
kohı.n ve ııemer miıteahhltleri tdra
fından alakad~rlara bildirilmi§tir. 

I hracat ipleri 
Brezilya, plrasamııdan kUlllyetli 

miktarda ıeytınyağı satın almıetır. 
Bu yağhmn ı-evki tçin wehrimızde 
çemberli tahta fıçılar yapılm:.ısına 
baslanılmıstır. 

Arpa ihracatçılan dün gelesiye ve 
kHmıu 6 ,'Zn ~UT'U"a lnlthı~ \7irr 1'-1 

lo arpa satın almışlardır. Ingiltere, 
Fransa, nomanyp. v~ lY.Iac9fistan tif
tik talepleri artmııtır. 

Hatay ticaret te~kilatı 
Hatay ticaret ınıntaka teşkilatının 

merkezi Iskenderuna nakledilmiı va 
mıntaka müdürü Sami yeni merkez
de vazifesine başlamıştır. 

KurbtUılık kayım fiyatları 
Kıırbanlık koyunların getirilmesi. 

ne başlanmıştır. Ilk gelen koyunlar 
beyaz karamandır. Konya, Çay, Ak. 
şehir, Bulve.din,;Ilgından getirilmiı. 
tir. Trakyadan ve Bursa civarrndan 
he:qüz kıvırcık ve dağlıç gelmemi~
tir. Karamanların fiyatı 14 • 24 l'ra 
arasındµdır. Bir iki gUne kadar d:ıha 
fazla hayvan geleceğinden fiyutlar 
düşecektir. Meıbahada ayakta ko.. 
yun kilosu 34 kuruwtur. 

---....ıQ ____ _ 

Mayitmer (Paşa) Öldü 
Mühendis mektebi şimendifercilik 

profeı;örü Mayimer (paşa) 78 ya;;ınua 
olcluğu halde dun Kadıköyünd~ki e
vinde vefat etmiştir. Profesör, Mü
hendis mektebinde fasılaını olarak 
!H sene profesorlük etmekte idi. Ken. 
disi memleketimize 55 sene hizmet 
etmi~tir. Demiryollan miıhendıs~eri. 
mizin h~psinin hocası olup Hıcaı, 
Bağdat demiryolları inşaatında ve 
işletmesinde çalışmıştır. Bir müddet 
Devlet Demiryolları ile Nafıa Vek~
letinin fen müşavirliğinde dahi bu
lunmuştur. 

SQn ~~manlarda da şimendifercilik 
hakkında bir eser hazırlamış bulun. 
makta idi. Profcsörun tabına fırsa.t 
bulamadığı bu eser muhendis mek
tebi müdürlilğ{i tarafuıdan tabe<lile
cektir. Mc:ırhumun ctnaıesi bujlün 
Kad1köyUncieki evinden kaldmlarak 
Prote&tan ııı.eıarlıtına defnedilecek. 
tir. 

FelAketaede vatımdaıl«r tçin te. 
berrü kaydına devam edilmektedir, 
TAN ıazete•inin tertip ettiii kon•er. 
lerden t,laketzede kardetlerimiı için 
2632 lira 25 kuru,luk haauat temin 
edUmiıtir. Bu paranm 1022 Ura 2& 
kurutu lltanbul clheıtndekl, '710 U. 
ruı Beyoğlu cihetindeki konııftrler" 
den, 900 lirası da Kadıköy cihetin• 
deki konserden temin edUmiıtir. Ha
sılat Kızılay makbuzları mlikabilin. 
de tahııil edilmiı b~hmmaktadtr. au 
teıebbfuıümUıd«!n dolayı Beyoğlu v@ 
latanbul komite rei11lninden ald1Aı. 
mız mel<tybu evvelce neıretml,tık. 
Kadıköy komitesi reisi de şu mek. 
tubu göndermişt\r: 

Tan Ga zetesi Sayın Müdiirli.iğiine 
Dcliıletinizle sanatkar Safi;re ve şrka

cıfişTiırının K'füHkoy ::>ureyya saıonun el« 

zelzele felaketzedeleri menfaatine \'er
dikleri müsamere komitemı.r 900 liralık 
bir tıasılat teJTiin et.ıniıi ve P" pıırn Kızılııy 
§Ubesine yatırılmıştır. Muhterem mıieşse
senizle sanatkar Safiyenin gpıterdlği bu 
asil hEtreketten dohıyı teıekkürlerimlzi bil
dirir, ı;aygılarımı sun~rım, 

Kadıköy Milli Yardım 
Kormte=oi ıteisi 
Çen•I' Alou 

YARD 1 M 
• 

Listemiz 
11 inci ll•t• 

Evvel ı nk(ın 111'3 25 
Fuat Giiverı Ji:fiAnJ MüliıYim 
öiretmcm! l'i 00 
Mehmet OAuz Tarlabaıı ı:ıad• 
ıteı;i l78 50 00 
Cemal Sınnyiş Çorapçı Hanı 3 3 00 
iş Barıkası rnerkeı ve ıubelerlne 
TAN gazeteel namına yatı~ılan t--· --
cukulluğu 10 10 00 
Bir talebe t.qrafından 27'ı 

s. İllkenazl (Komisyoncu) 2'.> Oll 
Yusuf Haybök ;; 00 
Rı:ıa Yalınkaya 2 00 
Giyasettin Salt Erim ıno 00 
Mahrnı.ıt Nedim Qyu 500 00 
Hirant Panusyan 50 00 

(Qn lıtf bin )'Uı dok•ıın dlirt J5194 50 
lir• elll ~Ul'llftll I',) 

)ei • . . V aıonda,la11n hamiyet 
miiıabakası 

Dijn matbaarruıa Hafikli bir vatan- başka diğer vatandaşların teberrüle. 
da;i geleli. rini de toplamıya çalı~maktadırlar. 

11- Ben, dedi Hafiğin Ognevid kö- Kızılay bugüne kadar kabul ett iği 
yü halkındanım, Beyoğh~n<la Tarla- büt\.in teberrüatı A.nkaradaki mer .. 
başı sokağında 178 numarada oturu- keze göndermiştir. Teberrüattan ve 
yorum. Henüz a&kerliğımi yapma. tahsilattan hiçbir kimseye aidat ve 
dım. Asker olduğum zaman lıarca. saire suretUe hiçbir şey verilmemiş
mak üzere 50 lira biriktirmiştim. Bu tir. 
parayı felaket gören hemşehrilerime yeni teberrüler 
t~herrU etmek istiyorum. Lütf~n ka. ' ... ~-
bul ediniı ve bana bir makbuz veri- Milli yardım komitesi, dün de fe-
niz.11 lAketzedeler için yardım kaydınıı de~ 

Bu, asil vatandaşın cidden büyük vam etmiştir. Cumartesi akşamına 
olan hediyesini iftihar ve gururdan kadar yapılan yardımları~ Istanbull1.1 
gözlerimiz yaşararak aldık ve yardım ların Pı:1dlye kadar ve~mış old~~ları 
listemizin yekununa ilAve ettik. Böy-1 para mıktarı 83~.839 lıra~a bahg ~~· 
le dişinden tırnağmdan arttırarak 1 muştur: Bu .yekund~n harı~ olma~ u. 
felaketzede karde~lerimize h~diye e- ı zer~, dün bır )Ok kımse mılll y~rdım 
den vatandaşlar gıttikçe çoğalmakta- komitesine miıraeaat ~derek felal(et.. 
dır. zedeler için •eberrüde bulunmuşlar-

Cağaloğlu Yeni Nesil ilk mekte- dır. 
binin kilçilk talebeleri de Erzincan Milll yardım komit~slnden ~a~~a 
felaketzedelerine verilmek üzere E- hal)tev1eri de bu işe fazla mesaı ıar
minönU halkevine ;JO lira para ve fetmekt~dlrler. Şi~li Halk~yi §~mdi-
86 parça e;ıya teberrii etmişlerdir, ye kadar 40 bin parça. m.uhtelıf gi. 

Şişli nahiyesinin 44 üncü m~ktep yim eşyası tedarik etmıştır. Bunlar
t~lebeleri de kencU teberrülerlnden dan kendi atelyesinde diktirdiği 3000 

• 
......................................... 

iSMET INöNU 
Buna muka'hll, "yeni., nin de "ea .. 

kl,, ıi vardır. Mi1al iıtiyoraannı: Otu. nu 11en bir ıaYfetle takviye etmeye 
suna baamadan ihtlytırbyım Behçet çnhall'mak fırsatını buld\lları 11\1 fır. 
Kemali, yUı yJl evvelki mi~tik kafa. ıtıtt.n latifade etmttlerinl dilerim: 
yı, ıeraln ve köse bir çehl'eylo taşı. Bu aayedo, 11yenUe,mok,, ve bil' ıey. 
yan Necip Faıılı, ve hala "hece vez. ler yaratmak ihtirasına bvu••nl'1r
nile yaaı yazmıı olmanın,, ıururun. aa, belki kArb çıkan•. Yolua, bunu 
dan ileri ıidemiyen benzerlerini dil. dıa yspamaalaraa, oıılAfdaıı baaıları 
ıünlln: "Daha Ueri ıidenler: "llalit için, Cenap lahabeUhılp tU ettmle
Fahri, "Baki" den, ven ''Nedim,, 11ini hatırlıyarak büıüıt duJM•tım; 
den eskidir?" diyebllirler. Yımıı, bu u ___ Pek eh•mmi)'etlllı btr hAdise. 

Yazan: Yusuf Ziya Ortaç 

MilU Şefimizin ha)·atı, hakiki 
ve milU bir şeref, bir kahramanbk 
destanıdır. 

Bu bil;vük kııhramanlık destanı, 
olırun bir nisb, duygulu bir mtu:11-
leket ıalrl, ve hakiki bir ıanatktı• 
olan Yusuf Ziya O:rlac111 kalembı
de, en müıkülpeşent vat.ııdaşlp. 
nn bile deııin hir edebt ve mil. 
11 hiz duyarak okµyauklan 
kudıeıli bir eser kemaline kavuş. 
muıtlır. Bunun ic:buUıı ki, bu ~e
rin ''TAN,, sUtuıılarıada iatiıara 
baslam~şııu hekllyenler. •abırsı~-

ıarlp münakaıaya karııan senclor bana ptk haJbı ıeUr: Hio yaıamamış 
yenillrlerae, onların matlOblyetleri. ldmaelıria ölmoıU'' 
aln hikmetini, aeleOHlJda kuvvcıtln. lumado Hvel, ıe•clma nllauı-
4e delil. kendi .aaaflamula bulat:•• dıldarı dır lllaaa •• lflrtt etnıek 
tım: ÇUnktl Nbım Hikmet, Sabahat. llterim; fclerlaclea blrial, ı.tr fUUQl. 

tın Ali, ve Salt Faik. Hlıfleılnl ko. da: 
laybkla alt ederek, kendi kuvvetle. "- a.,.. ukada•ta!... tllyordır. 
•ile birlikte • kendilerinden evvel. Kenclbıo .Uvtnon llml 
kilerin zaaflarını da ortaya koymuş. Bana kalırsa, gençler, ~~ münak11-
lardı. Eski sayılanlara gelince, onJaı, 1 şada, ~µ kuD?andaya luzumu1!~_.. 
bu ''tasfiye,, nıün~aşası vesilesile, fazla ıtaat ett.ıler;·· . V ~ a,rtık, luZ\l· 
sarsılan şöhretlerine sanlmıya ye o- mundan fazla ilen Kıttıler. 

lanmakta haklıdırlar, 

YAKINDA TANda 

adet yatak ve yastığı da dün ikmal 
ederek Kızılaya vermiştir. 

Kaymakamların mesaisi 
Gerek teberrüat, gerekse felaket .. 

zedeleri karşılama ve iskan etmek 
hususunda bazı kaymakamların da 
meıaileri şükranla karşılanmış, bun
lar vali tarafmdan takdir edilmişler
dir. 

Bilhassa Kadıköy kaymakamının, 
gece gi!ndüz demeyip Haydarpaşa is
tasyonunda felıikctzedeleri karşıla
yıp· ağırlaması, Fatih kaymakamı Re. 
bii Karatekinin felaketzedeleri, tu. 
tulan evlere yerleştirmesi ve bunlara 
ev tedarik etmesi, Beyoğlu kayma. 
kamı Ahmedin teberrüat tedarikinde 
~R~tçpiiği faalivet takdn•l,:. luır<:ılan_ 

Yeni gelen lelaketzedeler 
Evvelki gün gelip te kısmen otel

lerde kısmen de akrabaları nezdinde 
yerleştirilmiş bulunan felaketzedele
re muhtelif kazalarda evler tedarik 
edilmis soba ve mahrukatları temin 
edilmlştir. 

Bunlar Qugün bu evlere tevzi edi
leceklerdir. Dün gelen 70 kiiilik blr 
kafile de yine kısmen otellere, kıs. 
men de misafirhanede misafir edil. 
miştir. Bunlar için de dün Eminönü 
kazası dahilinde evler tedarik edil
mi~tir. Bunlar da yarın bu evlere 

yerleştirileceklerdir. 

F elaket~edelere macış 
iskan eçlilen felaketzedelerin iaşe 

bedelleri de vilayetçe tesbit edilmiş.. 
tir. 15 yaşını geçkin erkek ve kadın
lara nüf~s başına 30 ar, lfi yaıtJndan 
küçük olan çocuklara da nüfus ba
şına 20 şer kuruş iaşe bedeli verile
cektir, Ev kirası ve mahrukat mas. 
rafı bundan harıçtir. Iskan edilen fe
la~etzedeler bugünd~n itibaren mın
takalarındaki kaymakamlıklara mü
racaatla bir aylık ia§e bedelini ala
bl\ec~klerdir. 

Blr leltilıet::ıedenln •ByletlilJeri 
Dün matb~amlıa, Erzincan ıelze

lesinde felakete uğramış, dö?l evla
dını, kaynanasını ve bir baldızHe 20 
bin Unı.lılç epılalcini kaybetmiş Erzin. 
çan posta ve telgraf memuru Rıza 
Can isminde bir felaketzede geldi. 
Arkasında bir asker kaputu vardı. Ba 
bası binbaşı müt@kaidi Hüseyin .Hiis .. 
nü Canın da Sirkecideki misalitha. 
nede bylunduğunu söyliyen bu zat. 
taşıdığı kaput ve çizmelerin kendisi
ne Erzincanda verildiğini, çizmele• 
rin 15 lira kıymetinde olduğunu söy
ledi ve buradaki alakadarlara mü • 
racaat eqerek bunların geri alınma
sını kendi işine yarayacak bir palto 
ve ayakkabı verilmesini ist~iğirıi i-
lAve etti ve dedi kl: · 

Haşet Sahibi Mahkemede 
Müstehcen mahiyette görülen b~ 

zı resimleri muhtevi mecmuaları ge
tirerek satan Haşet kütüphanesi m~ 
dürü Piyer Larison hakkıncta açılatS 
amme davası beraetle neticelenmişti. 
Müddeiumumilik tarafından temy~ 
edilen bu karar nakzen gelmiş ve Pi .. 
yer Larisonun muhakemesi birinci 
aııliye ceza mahkemesinde ba§lamış
tır. 

Yapılan isticvaptan sonra mt\ddef.. 
umumi iddiasında ısrar etmiş, dav• 
müdafaa için başka güne bu-alulımş
tır. 

~ ... · na 
Safie lıınasıİıin D~c:lmra-oauı-

masındeP. dqğan davaya dün qe dC"' 
vam edilmi§tir. 

ilk def~ isticvap edilen Türk Ti
caret Bankası hukuk işleri servisi 
memurlarından Sadık Taşlıca, Atıf 
Odülün, almadığı bir para için çe1' 
imza ettiğini, ve bu paranın Mali1' 
Kevkepte olduğunu söylediğini duy .. 
duğunu ve Malik Kevkebe gidere1' 
yanındaki paranın Ekrem llhamiye 
verileceğini söylediğini bildirmiştir. 
Odacı Abdullah çavuşun ifadesilB 

bu ifade arasınd~ki mübayeneti iıa
le için yapılan yüzleımede ~i taraf 
ta ifadelerinde ısrar etmiştir. 

Ekrem Ilhami de Atıf Odülün lll
madığı bir para için bir çek imza et .. 
tiğini bildigini ve gönderilen paranın 
sekiz tane be~ yüz liralık olduğunıı 
söy !emiştir. 

Bundan sonra dinlenen Jeram ıir
keti memurlarından Artin satı§ m~
amelesinia teferrüatı hakkında bit 
şey bilmiyorUJll, demi~. ve a~ı~an yüS 
de beş komisyonun yu~de ı~.ı !luç~ 
ğym,\n Atıf Odüle verlle~egını. I?u'" 
hendis Tamelden d"ydugunu ilave 
etmiştir. 

Mahkeme, suçlular tarafından g~ 
terilen müdafaa şahitlerinin celbi ı.. 
çin başka güne bırakılmıştır. 

Fırtına Kesildi 
Şiddetli soğuklar her tarafta ~e

vam etmekle beraber fırtına cieJUZ"" 
lerde sükunet bulmu§, lima11lara sı.. 
ğınan vapurların hepsi seferlere bllt' 
lam1şlardır. Karadenizdekı müte~d
dit iskelelerde biriken mallar bugun
lerde limanımıza nakledilebilecektir. 
Ege ve Akdenizde de fırtına dindiği 
için Alanya civarında karaya ot1!ran 
Tırhan vapurunun yüzdj,irülmesı fa"" 
aliyetine devam edilmelttedir. 

Milteaddit ustabaşı1$rl• tahlisiye 
levazımını hamilen Alanyı&ya hare
ket eden Erzurum vapuru vaka ye
rine "muvasalat etmiş bulunm~tadır. 
Fırtına çılunadığı takdirde vapuru!1 
bir haftaya kadar rüzdürülüp getırı .. 
leceği umuluyor. 

«- Vermiyor değiller, veriyorlar, 
}}em de 'bol ve çok veriyorlar. Fakat 
tevziat o kadar sistemsiz ki, kimine 
bohça dolusu eşya veriliyor, kimi 

T A K v iM }:>ir fanila bile alamıyor. Mesela ha- r 
bama bir fanila bile vermediler. O 
bala titriyor. Filvitki şu sırtımdaki 1 
kaput beni ısıtmıyor değil, fakat gö- ---------------• 
rüyorsunuz ki bu yepyeni bir kaput 1 16 Sonkanun 1940 
tur. Bunu sırtımdan alıp Erzin.cana S A L I 
iade etseler de bana da burada giye
bileceğim bir palto verseler daha iyi 
olmaz mı? Bu takdirde hem ordu
nun yepyeni bir paltosunu iade etmiş 
hem de üstümde asker paltosu, ba. 
şımda külah, ayağımda ütülü sivil 
pantalon ve ceket olarak garibüşşe
kil bir vaziyette dolaşmaktan kurtul
muş olurum..,. 

1 inci ay Gün: 31 Kasım: 70 
Arabi: 1358 R umt: 1356 
Zilhicce: 6 İkincik:lnun: 3 
Güneş: 7.23 - Öğle: 12.23 
İkindi: 14.51 - Akşam: 17.0:1 
Yatın : 18.41 - fmsı'ık: 5.39 



BUGÜN 
keşEf Uçuşlarının Felaketimiz 
t.'!Gna ve Mahiyeti .......................... s ı N 1 ı Karsısında; Dünya 

)'ı·::: ~;:~:ne:~~~: MMakcarlar ovyet er' orveç e Arcgtetlemnyez:aazyma;aa,: o~nu·n:dEaLb:lr=ırate-
de ısrar ile verdikleri haber- 05 ovaya 

ler, Almanya üzerinde yapılan keşil 1 B e N t v d • selli tarafını aramak lazım gelirse, 

;:::;ı:~~uı:n~~ bi~J!~~~ı:.iye~;.:ı; Teminat SVeÇe 1r 0 a er 1ı~~::~:y:eı~~::ıin~:ri~üt~i~ ~~.:::~ 
0~ce yapılan u!:uşlar, Berlinden ileri uyanmasına, daha doğrusu mevcut 
litnıedıği halde son uçuşlar, Avus.. olan sempatinin izharına bir feci ve-
llırya ve Bohemyayı da kaplamış, y d • ı sile teşkil ettiğini görerek, biraz ol. 
"~ İngiliz tayyarecileri, ziliri karan- er 1 er • • sun teselli bulmamak kabil olmu-
bga rağmen Viyanayı kolaylıkla teş· Mosk'ova-. Bu Notasında lskandinav Devletlerının 'Y?.r· Ge~~ck, b~ hailev! m~n~sebetle 
his etmişlerdir. . .. Moskova, 15 (A.A.) _ .. Tas,, !dunya yureklerande felaketımıze kar-
Alnıan kaynaklan, alkonre, bu u.. 1.. S k. d M k dak' ••d h 

1 
Ed k şı duy.u. lan sızlamaların geniş.iği şa-

fll I .. h 1 d·~· . i ,. on anun a os ova ı M h ı•f S 1 1 F• H b• M d ..§arın vu.kuundan şup e en ıguu 1 Macar Sefiri PotemkJn'i ziyaret U te 1 ureA er e lft ar 1ne U a a e ef(." yanı şukran ır. 
f°nsteren biı:,.ta~r. aldı, daha ~onra ~derek Venedik'te Kont Ciano T .,. ı Hatta Finlanda gibi müthiş bir 

tavrı degıştırdı ve U!;UŞUD '~u- ıle Kont Csaky arasında yapılan 1 •• •• düşmana karşı harp eden bir nıemle.. 
llııu kabul etme~e.~erabcr, çok~~ görüşmelerin Sovyetler Birliği a·ıtaraflıgva Mu··naf·ı Hareket Ettiklerini leri Suruyor ket bile kendi r~.lakct3ni, ~iz!m Y_:'ra-
•ekten uçan .Ingıhz ta!yarelerınm aleyhine müteveccih olduğuna jınız~ nıerheıı_ı surmege ma.nı telakki 
~l~ylıkla te.~hıs olundu.gunu .ve.yh·a· dair dolas.an cayialan, resmen t .. 0 .. K 1. b h d k :f koL ,elmıyerek, bıze yardım edıyor. 
•oek~t d kk ti t k d ld ... l " Moskova, 15 (Hususi) - Tas ajan. tedir. Bu hükU.metler, bitaraflık. 6•• un are 1 e.rza. ın a eş. · I Bu ı'n~anl1k tezahl"ıru"ne, btitün . ~ mm 1 a e a ıp e 1 ı0ın tekzip etmiştir. Sefir Macar bii- ihl ı l t f 1 t 1 tur Şark -hıldırd' ku sı Sovyet Birligwinin İsve" ve Norveç yasetinin kendi taraflarından a arı ve opçu ~a ıye 1 0 muş : . . !Türk milletinin cidden mu"trhassis 

. . ı.. , mE:tinin bu iddialan kat'iyet. '( 1 · h f d d Llomantsı ıstı 1 ı k kl Al ı ile olan münasebeti hakkında uzun edildiğini isbat eden had~.se erı ta- cep e~ n e, uşman . .. • oldug·unu sövlemekle, her ııınıftan 
lı ngı ız ayna an ıse, man arın le reddetmek lüzumunu hisset. ı H k t d t a gecmışse de pus " 

u u~uşlardan. p~~ te haberdar ol- tiğini ve herhangi bir devletler bir tebliğ neşretmektedir. Tebliğde,, mamile inkar etmemektedır er.. ~r ~: ın .. e .~arruz. · 1 d.. · bütiin ,·atandasların düşündüklerine 
!tıadıklarını, ~ünku bu uçuşlara kar. bloku teşkili meselesinin Vene. İsveç ve Norveçin Fin harbine mü. iki hükumetin bu vaziyeti tehlikelı- kurtll:~muşt~r. Keşü kol arı u1şm~n-ıtcrcüman olduğumdan eminim. 
§hı gelmek için hiçbir teşebbüste dik'te tetkik edilmemiş olduğu. dahale ederek Sovyet ·mrliğı ile a.. dir. Çünkü bu hal mezkur hükılmet.. ıa .. muteaddıt defa çarpışmış ~h_ır. Dünyanın, derin kederimize karp 
ulunmadaklarını, hatta bütün bu 011 be:van eylemiştir. ralanndaki münasebetleri bozmakta lerin İsveç ve Norveçi So~y~tler Bir. Du~man efra.t '!e malzemece ~u ım gösterdiği bu alaka, İngiltere, Fran· 

~der esnasında ancak bir yerde pro. Kral Karol ile Naip Paul oldukları ve bu suretle bir takım va. liğine karşı bir harbe suruklemeğe zayıat vermış~!r: 7 tan~l ~~:ıp ve ı'sa ve Yunanistan gibi müttefik•eri-
lektörlerle knrşılastıklarmı bildiri- J • b" ül' ~L- hlın ihtilatlara yol açmakta bulun. gayret eden devletlerin bu hareket.. 20 tank topu ıgtına~ ed~. mış 1~· miz nezdinde daha göze çarpacak 
Yorlar. • ara:ınua yem ır m W«1t duldan anlatılmakta ve matbuatın terine lüzumu kadar katiyetle mu. Sovyet tayyarele~ı, muteaddıt şe. bir vüsat arzetmekted:r. 

Bir tek bomba bile ahlmadığı, u- Biikreş, 15 (A.A.) _Kral Ka- Sovyet Birliğine karşı aldığı hasma. kabele etmediklerini göstermektedir. hirler üzerinde ye~ıd~.!1 u~uşlar Y~~- Bir tara.ftan Yunan Başvekili Ge.. 
tan tayyareler hi~hir mevkie karşı f rol'ün gelecek hafta sonunda ne vaziyetin boş olduğu izah edil. En fİdcledi hava hücumu mışlardır. Helsinkıde ~ç kışı, Laht t·a ncral Metaksas halkı Tilık fdaket-
faaliycte germedikleri, ve hiçbir f Yugoslavya Naibi Prens Pot ile mektedi~" Bundan başka, .~e~li~de İs. Finlandadaki bütün gazete muha. bir kişi, H~s~~aa~a .?ır, r~ı;;e~~~= zedelerine yardıma d

1

avet eder, bita• 
Yerde mukabele görmi~·erek, üsleri- görüşeceği hakkında Bükreşte veçte Fı!11.er hesabına. gonull~ .kay. birleri, dün yüzlerce Sovyet tayya. vada 10 kışı olmuştur. B rç . beler söylerken, diğer taraf lan lngi-
be geri döndiikleri halde, bu u~uş!a. venir'en rivayetler dolaşmakta- detmek ı~ın 47 as~e.rlık ~~1?.es~.nın a. resinin muhtelif Finlanda şehirlerini seler de ~araia:ımıştı~. Sov~etler bır liz eşrafmdan Lord f,loyd ta, Lon.. 
ta iki tarafın verdiği ehemmiyet ne- ı dır. Bu rivayetlere nazaran mii. çıla~~ bınlerce ~ış~yi gonullu ka~- bombardıman etmiş olduklarım be- çok .evlerı tahrıp etmış.lerdır. dra radyosunda bütün İngil"z!eri 
den ileri geliyor? takat, Romanya Kralının davet- dettıl?.ı .Ye .. İsveçlı General Lind~rı.n yanda müttefiktirler. Tayyareler. .Fıı~l8:'1da tayyarelerı, 50V?'e\Si~- "Müttefik Türkiyenin felakelzedele-

Bugünün en mühim tı:ımrruz !İ1a· 1i bulunduğu bir av esnasında bu .gonullulere kumanda etm~yı l!• Borga üzerine, Soki ve Rihimaki üze. mi:lerını bombardı!"an ... ~t~ış\~ tür. rine,, yardıma davet ediyor. Parala-
hı, şüphe yok ki, tayyaredir. Ve Al- cereyan edecek ve bu av Yu. zerıne aldığ!. ve bu hare~etl~rıı:! ~ı- rine 100 kadar ve Rapamaki ye 300 İJ? kızıl tayyaresı du~~r:ıLm .. ş .. rı, esya paketlerini nerelere verecek· 
lnanlaran ötedcnberi iddiaları, bu si- goslavya hududu yaklnindeki t~aflığ~ munafi olduğu ılerı suriil. den fazla, Karis'e 150, Aboya 2001 F~landal.ılarm cuma gun~ . d~şur- Jeriri'i bizzat izah eyli~·or. Bu asil a. 
lah bakımından bütiin hasımların. bir Romanya vilavetinde :vapı. mektedır. • • .,. bomba atmışlardır. Vas~ ş.ehri bii:yük d~leri bır Sovyet tayyaresının ıske- akalara kar~ı müteşekkir olmamak 
dan üstün olduklarıdır. Karsı tarafın laraktar. Maamafih, mülakat laveçın verdıgı cevap h~sarata. ~ğramış ve sıvıl aha~ıden letı bulunmu§tur. • nıiimkiin mü~iir? • 
ilk hedefi de bu iddiayı ,:ürütmek hakkında şimdiye kadar resnıl s B' l'ğ' f d l bı cok kışı telef olmuştur Bırçok Ş" h t k kın bir 8-)' hir bir ilan yapılmı.mısbr. ovyet ır ı ı tara m an yapı an r · Sovyet tebliği şudur• ııp e e ınıyorum ı, ya 
\'e biitün Alman topraklarmın, hava teşebbüse karşı İsveç Hariciye Ne. küçük kasabalar, tamamile harap Le . d k i · t k sı k~ ide bütün bu memleketlerden husu· 
Yolile yapılacak taarruzlar çerçeve. Yu6oılavyanın bir tekzibi zareti 10 ik.incikanunda cevabını bil. olmuştur. Finlanda dahilinde telefon ruh ~~gr~ d as ~r bl~ın d\ a. tf!r. a- i surette yapılan eşya yardlmlan 
ıi içinde bulunduğunu tebarüz et- BeJgrat, 15 (A.A.) - Avala dirmiştir N •zaret İsvıı>r milletinin hatları ve demiryolları hasara uğra. 1a4rk!yesın en. g~· ~ft Me 1 ınıaşnısrk. ve nemlckelinıizc ielıueğe başlıyacak• 
ti kt' ı\' b ld · - ' ..... . 1 . anunusanı unu, urm 

nne ır. 1ansı i iri:vor: Yugoslav hU. Finlandaya karşı matbuata da akse. mış erdır. Ukta ve Rapola istikametlerinde ke. tır. • 
L Bir müddettenberi iki tarafın bir- kumetinin, Yueo!llav arazisin- den hararetli sempatileri m~vcut ol. Harbin başlanstıcındanb:rt Finl~- ~Ü kollan faaliyeti ve bazı noktalar. Bu miinasc~etle. ufak hır noktay• 

irine karşı yaptığı keşli uçuşları- den yabancı ordulann ~eçmesi. duğunu kaydetmekte ve matbuatın danın maruz kalmış oldugu en §ıd. d hafif t''f k ve mitralyöz ateşi ol- şaret etmek ısterım: 
hın hedefi budur. ne müsaade ettiğine dair olarak serbestliği ~uiistimal ve ecnebı~- detli bombardıma•n budur. O:uştur. P~t~ozavodsk istikametinde Hariçten gelcc~k e~ya yardımlan· 

Alınan tayyareleri de birçok defa. huıriinlercfe bazı ecnebi srazete- let~tj _tahkır .etmeA! kaAııAen -:-~·· p;yade kuvvetleri arasında ufak çar. un memlekete ıthalı hakkında ~e 
lar İngiltere ve Fransa üzerinde ke- lerde ırörUlen haberler ~ tı-ü<rnrtiiünu !;>er,•~ ey!emektedır. Sovyet tayyarelerinin dün lsveç pısmalar yapılmıştır Kareli ber:za. ibi gümrük istisnası olduğunu bil· 
§if uçuşlan yapmış, fakat her defa- 1e vanlıs .ır• •sılaı:adır. Toplanan gonullu mıktan Sovyet ile Norveçin bitaraflıklarını ihlal et. hı d hafi.f t t · . t t' ed'lm' niyorum Hatta dışarıdan gelen ba-
sında mukabele go··rmu7 ve La -u- •• • •• •• • • • • ••• • •••• • • • • • • • hük' um· etı' tarafından bt'ldı'r1'len r"' t'ğ' b'ld' 'lm ktedir Cünk' .. s t n 8 opçu a eşı ea 1 1 ış · d 1 "k .. ••· . '.'.'. ı ı ı ırı e . u ovye ve keşif kolları faaliyeti olmuştur .ı ecza yar ım arınan gümru mua-
kabele yüzünden keşi uçuştan ln. Naı•p Pol k~mlara tetabuk et~~!l'?.ktedır Hu. tayyareleri Kallaks yakınında Lulea Sovyet tayyareleri müteaddit keşıf nelelerinden dolayı bir kaç gün çı· 
giltere sahilleri üzerinden püskur· kumet makamatı gonull~ toplanma. adındaki küçük İsv~ şehrine 10 ki. ucuşları yapmıştır. tarılamadığına c'air de bazı rivayet-
tülmüştür. sına yardım e~memektedır.r . lometre mesafede bombalar atmış. Cumartesi günü Botnia körfezinde er duydu?' .• Bunların doğru'uğu 

Bunun mônası, Almanya tarafın- ZaareDfe Cevapta netıce olarak orıadakı su. lardır. bir Rus denizaltısı tarafından torpil. ıakkında hıçhır kanaat beslemed.:n 
tJ9n ~JWtfi'ir~fferlifl;ı 'Y1l?ı\\ırd'J~ ~u ~fhh h~irejin 7~i1 nlacaiZı ümidi izhar Tc;vPI'!. nı:ücamlan. tahkikata rlri~ lenen Finlandanın Aura vapuru 5 ıatırlatınak isterim ki. nihnet bir 
taarruzun mühim veya kati bir ne. Belgrat 15 (A.A.) - Naip Prens 1 me ır: • m..işlernır. dakika içinde batmıştır. levlet şubesi olan gümriiklerdeki 
tice vermeden bertaraf edilebileceği- P?l. ve ~renses Olga, maiyetleri er. Cevap ıyı karfılanmaJı Kar fırtınaları sebebUe tayyarele. R e/.t'° b. • nem urlar, kendilerini sarih kanun 
d.ir. İnooiJizler tarafından yap·lan k.. kanı~e ?ırlikte dün saat 15,30 da, ri görmek mümkün olm9m1stır. ooaev ın " meaaıı ıe nizam hiikilmlerinin drs.ına ,.ıka-:.- ..,. r ak di Tas ajansmın tebli~!nde Norveç ~ 
tıf uçuşlarının hiçbir mukabele gör- e~mı zıyaret m sa ·ıe Zagrebe gel. ve bilhassa İsvec; tarafından verilen Son harp tebliğleri Mister Roosevelt, bugün kongreye ak saJihiyctte görmedikler'nden 
:neden başarılması ve bütün Alman nu~~;~!~·il Zvetkoviç de ayni trende cevaplnnn tamamile memnuniyet.. En son Finlanda tebliğine göre va. Finlandaya yardım için bir mesai lolayı. ~el~ d~; gelecek ya~d.ım pa-
opraklannın bu keşif sahnesine gir- b 1 bahs addedilemiyece~f kaydedilmek. zivet su merkezdedir• göndereceğ:ni bil.\"nniştir. Yardı. 'etlerını gumruklerde tutabılırler. 

inesi ise, f ngiliz tayyarecili~nin, u unuyordu. · · mın şekli bak.kında henüz malümat Halbuki devletin, felaketzedelere 
taa ..... ·- k '-'1' t' b k d .. t·· Misafirler, istasyonda Başvekil mu yoktur. ·ardım ic.in gelecek eşyadan resim 
ugiuıe delalet etmektedir. avını ve ırvat öylü partisi reisi e t-'onıyacağı bedihidir. Binaenaleyh 1 .... ·: ~ aoı ıye ı a ımrn an us un- · . H k B • G 
.Almanyanın tngiltereye karşı bü- Maçek, hükumet erkanile, Hırvatis- en z l n ve az Almanyanm Fin • Sovyet harbin- l~..ı. eşyalar henüz gelmeden evvel, 

hl h t k tan eyaleti valisi ile diğer askeri ve de tavassutta bulunacagı~ muhtelü bunların gümrüksüz ge~mesini te-r ava aarruzu vapa·a , m'"lki t t a! d k 
ngiltereyi bertaraf edebileceğine u zeva ar ın an arşılanmış, F e l A menbalardan tekzip olunmaktadır. min edecek basit bir usulün Veki-

dair ileriye siirülen iddialar, bu su- Maçek bir nutuk söylemiştir. ıqat arı rltı Finler yardım istiyorlar letçe hemen gümrüklere tamimi bil· 
l'etle cevap almıtı. avni zamanda Al- G~rın kapısı önünde ve bütün gü- Lo dr 15 (AA.) (R t ) tün tereddüt ve gedkmelerin öniine 
Jnan halkana, mukabil tarafın taar- z~rgabta, Prens ve Prenses iki yüz Lonnd ad, k" F·. 1 -d ~~ ~f.ıt.· i geçebilir. Bu da bugünün zarW"i JuL 
l'lız imkanlan hakkında da bir fi.kir bınden faz.la bir insan kalabaJı~ı ta· Ankara, lS (A.A.) - Yeni ~nzin 1 Benzin lit- Gazyağı KL i .. ra a.lıi d .. ın an ah't bçı ısın n jdığı bir tedbirdir. 
l'erilmi• oluyor. rafın~an şıddetle .al!tışlanmışlardı~. ve gaz fiyatlan hakkında Ticaret .. resi K. losu K. .> r mumessı unyaya 

1 
a en yap- ============== 

Bu k;<lİf uçuslannı, :v. alnız zımni P~ens~? ar~bası. mıll.~ e~.vaplarmı gıy 'Vekiletinden tebliğ edilmiştir: Anka... 19,- ,, tığı bir beyanatta yabancı memleket. -
Jn h ~ · mış, suvarı Hırvat koylu muhafızları . . İ bul lerin yardımını istemekte ve Finlıan-

a ivettt> bir tehdit saymak ta doğ- tarafından kuşatıl.m=ştı 20 'Jinden Petrol miıştaklan fıyatlarının bu-
1
stan 16,60 15,90 danın ancak bu suretle yaşıyabile-. 

h!ı değildir. Dunlar, harbin hiitiin fazla Hırvat köylü ve sfvil muhafız günkü ahval do~ayısile menşe mem- 1 zmlr 16,65 16,05 ceğini bi!dirmektedir . 
• nı aldığı sırada kıvmet ve ehem- şehrin başlıca caddelerinin •eş'dl L leketlerde yükselmiş olmasına bina.. ı 3 - A~ara, İstanbul, İzmir, Sam- Bu mümessil demiştir ki: 

~'Yeti teharii:ıı: edecek tecrn"elerdir. tig·i gu'"zergahta d' .1 i ti A.l • 5e en, benzin ve gazyağı azami satış sun, Mersm ve lskenderunda tene- Finlandanm karada kazandığı 

Bir Ecnebi Postası 

Radyo. Meşriyatımm 
•e 1..t t -· J 1 1 h •-'ki h h" ızı m ş · ay, a. · ılın · h kelı' b · gazy ğı azam• d ., 1 '"crU"e "r, aıı• ,..,.. ar ın int Mare kilisesi önüne gelmif. ora- fıyatlarınm arttır ası zaru~t1 a- . enzm ve a ı satlf parlak muvaffakıyetler sayesin e 
lıı1lkaddemeıi saymak hata olmaz. da başpeskopos Stepinatz ve kilise. sıl ~!muş. ve aşağd~ .Ya~ı~ fıyat1 ar f~yatlan: • harbi de kazanmak üzere olduğunu Mütemadiyen Bozuyor 
~ _ ___ nin yüksek erki.nı tarafından karşı· ! tesbıt edılerek 15 ikınc•~anun 194C ·• Çift bO- Çıft bfl- ":'ek kfl- zannetmek feci bir şey olur. Hal 
A- lanmıştır. Başpeskopos, hararetli bir tarihinden itibaren merıyete kon· yük tene- yük tene- çilk tene- .böyle değildir. Bizzat Finler. Suo~-
~erika, yeni Japon nutuk söylemiştir. muştur: ke benzin ke gazya- ke gaz~a- salmi zaferi gibi muvaffakıyetl;rı. 

ı - Benzin ve gazyaiflnın tstan- Kuruş lı kuruş ğı kururş nin ancak mevzii bir ehemmiyetı. ol-

k Prens ve Prenses, bundan sonra Anka 695 640 97 ı 
Qbl•nes·ını• ly•ı Karşıladı ruhi ayinde hazır bulunm d bul, lzmir ve lskenderunda depo fi- ı t brula 615 53 .. duğunu muhasamatın umum vazıye-

uş. ora an tl s an O 83 t' i .. · tesir edemiyeceğine 

.Nevyork, •15 (A.A.) - Nevyork 
'l'unes gazetesi yeni Jaoon kabinesi
~e reis olarak Amiral Yoani'nfn in-
1~~brnı iyi karşılamakta ve bunu. 
kerikava karşı uzlasıcı hir hare. 

et olarak tefsir etmektedir. Bu ga. 
2ete diyor ki: 

Herhalde Japonya, Alman,•a ve t
~lva arasında bir ittifak akdi tekli-

ne vaktivle itiraz etmis olnn AmL 
raı Yoani bunu realist b1r ~örüş ile 
Yat>rnıstı. Umumivetle Yoani demok· 
r~silere dost olarak tanınmrs ve va. 
:.vet ihtivatı ve temkini icap ettir. 
Ur~c;e daima ona milracaat edilmiş.. 

vilayet sarayına gitmiştir. Sivil ve ya ı.an: 'tzmir 615 HO 88 ır r. u~enne 
k .. lu·· muhaf f d .... d t . d"km l• -..! ~ K kanidir.er. oy ız e ra ınm, onun e op. Benzın o e ıtr~ı hı,35 • ~amsun 625 555 87 S tl uhtelif cephelere mu-
lanmış bulundu,ğu sarayda mebus . - Menin 635 580 88 ovye er m .. k h li 
Laburiç Naip Prensi Hırvat köylü Benzin çift bilyük teneke: 556.54 ,, l k · d 585 515 

azzam kuvvetler tfn~!"e tPd" ka. 
.. ' • .. s en enın 80. kalmamakta ve en fecıı şu ur ı, 

partısı namına selamlamıştır. Gazyağı dokme kilosu: U.69 .. Diğer yerlerdeki azami sattı, fiyat- d" bo b d an tayyareleri 
Pr~!1s Po~ burada hararetli bir nu. Gazyağı çift teneke: 498,39 " lan, yukarıda 1 numara altında gös. i s:ş::':de ı:v:{ar':1 hakim bulun-

tuk soylemış ve bu nutuk, yaşa ses. . tj!rilen depo fiyatlarına nakliyenin 1 Y + 
lerile v_~ sa~imi a~k.ışlarla .!ta~şılan. Gazyağı tek küçük teneke: 77•75 " fiıahalli resimlerin ve l'

1

stesi Vekô~ lm~ı:ı~;:-danln ikıbettnln yabancı 
mıs. muteakıben ~vil ve koylu m~ 2 _ Benzin ve gazyağının Anka· ,lete tevdi edilen yerlerde ise. satıcı 'memleketlerden ttelecek tayyare a
haf1Z. efradı prensın huzurunda geçıt ra. İstanbul ve lzmirde dökme ola· lkomisyonlannın ilavesi suretlyle ta- d ., bağ'.ı olduğunu söylemekle 
resmı yapmıştır. rak azami satış fiyattan: f yin ve tesbit olunur. :Ub:fağa etmiş olmuyoruz. 

HAD i S E.L ER i N . i Ç Y UZU 

Londra, 15 (A.A.) - Reuter Ajan
sı bildiriyor: Ankara radyo3urıda bu.. 
ızün saat 12.15 de yapılan ilk İngiliz
ce neşı:iyat. parazitten mütevellit ol. 
mıyan ritmik bir müdahale yüzün.
den İngilterede işitilememiştir. 

Yeni servis Ankaradaki İn~liz 
büyük elcisinin bir nutku ile a~ılmı.ş. 
sa da. elcinin sesi zorlukla duyul
makta idi. 

İnı?ilizce servisten evvelki n~ 
yat ise cok vazıh olarak isitilmistir. 

ANADOLU AJANSININ NOTU: 
Reuterin bu tel~af ında şikayet e

dilen müdahale maalesef Ankarada 
on beş ı.ı:ündenberi müşahede ve tes
bit edilmektedir. 

Beynelmilel radyo difuzvt\nU blr
li~nin teknik bürosu bir ecnebi pas
tanın Ankara neşriyatını. yabancı 
memleketlere ya:vılmasına mAni ol. 
mak icin, bozmakta olduAunu bil· 

• Tokyo, 15 ( A.A.l - 1911 de akde
~ılen ve 26 Kanunusanide nihayet 

.ulacak olan Japon - Cin - Ame. • Lorulra gauteleri Moa/ııoua ile Bertin araında ~ine hıgiliz gazetelerine söre Sovyet Birliği, Alman· dirmistir . 
'"aya, makine yerine tank ve mühimmat sipariş etmiş- Ö/h'endi~imize ızöre Ankara radyo 

rkan ticaret muahedesi hakkında. 

1 
•Don hükumeti Amerikava bir Mo. 

dus Vivendi proiesi tevdi c>tmistir. 

1 
Tokyo, 15 (A.A.) - Gazet~ciler 

to'Olantısında beyanatta bulunan 
~a~icive Nezareti sözcüsü kabine de. 
fsikliğinden dolayı Janon harici si. 

Y~setinin kativen de~'smlvece~ini 
hıldirmls. ve Cin hakk1nda da mer. 
k'.'~ veni bir Cin hükitmetirin tes· 
k~h ,hazırlıklanna memnnn1v'!!t veri. 
cı h1r tarzda devam edildiğini temin 
eyleıniştir. 

ifbirliğini takoiye igın yenı laalıyetlerden bahae- . <J su idaresi dostane olmıyan bu hare. 
tir ve Bitler bu alparif meselesi ile gelecek 5 Şubatta 1<ete nihayet vermek için şiddetli te. 

diyor. Bu malUnıata göre, Almanyanın Moakoua mewuJ olacaktır. Çtlnkü Bitler bet Şubat giinU. dört ı;ebbüslerde bulunacaktır. 
Sefiri Schalenberg, bundan böyle dofratlan tlof- yıllık plln meselesini maliyeciler ve sanayiciler ile Ankara. 15 <A.A.) - Ankara rad-
ruva Stalin ile müzakerelerde bulıınmok irin sa· ~ göriiteeektir. beri sörillen tahminlere göre llitler vosu. yabancı dillerle vaptıitı haber-" ~ a d k b 1 k t ler neşriyatma. bugünden ttibaren 
lahiyet temin etmiftir. EakUlen ba müzakereler ' Sovyet Birliğine ild heyet 1 n erere u meme e • fngilizce. haberler servisini de ilcive 

ten elde edeceii btifadeleri tetkik ettirmek fikrinde. aylemistir. 
M. Molotof vaaıtaıile vuku buluyortla. Daily dir. Almanya, bu fikrini izhar etmiş ise de. Sovyet Bir. Her ~n kısa dalıta AnkAra l!=taS. 
Slıetch' e göre, Naziaılerln Moakova Selareti ile Jiji bu noktai oazan kabul edemiyecğinl ihsas et. vonu ile Türklve saativleı saBt 14115 

'ie ve 21.15 de vao1lacak olan bu ser. 
Kremlin artl3ında hir tele/on hattı 11ücucl, ıeti•. "'Fa•:=:· Bitlerin bu d.R•flnceyl bir kere daha ileri ıür. vis bueün saat 14 15 d' actlmı~tır. 
rilmiştir. M;J Evvela Bavan Nermin Menemen• 

meal bekleıı1Jor. "'iol!°lu. fnııilizce haberler servi~i"in 
iki memleket araaırula ticari mü&aclele balaal en· ~aslıvacd"ını bildirmis. bunu müte-

Orduda Kardan no··rı Kişı· Öldu" büyük ehemmiyeti hah old .. ;;... veba balai. üze. • Almanycula gula rruuldeleri Jarlığına ülioeten "km posta ve tels.ı:raf u. Müdürü B . ..._.. b L._ı.._ • Musluo~lu kısa bir hıtabe irat evle. 
Ord 15 CA A rimlc uzan müzakereler vuku bulacağı tahmin S.tbaf H ayaltka 1 u111Uanı ela bafgöatermiftir. miş ve nihavf't İnl?ilt,.renin Ankara 

G b u, · .) - Mesudiyenin ed"ld. · • ın 6a 1uınaf luıu liiaım 81111C1 learfı gelmek ~in alınan tedbirler ayakka- büvük elcisi fnJrlliz milletine bir hi-
• e~~c nahiyesinde bir metre kar ı ığı '' a B6rülclQlll, ltab. rde bultınmuııtur. Bundan sonra 
~8"'~S. bu yüzden bir c;ok köv evle. •övleniu,r. lnların tamiri ifini resmi ruhsata bağlı tutrnalttır. 
,::n~~Ü§ w kadın ile üç çocuk öl. 1---.;.;.;.",;,;,;.;.;r;...;.;_ _________________________ ~------------------- İnsdliı ve Türk Milli Marılan calın-
-"'9ı.~ mış ve haberlere geçilmiştir. 



MACAR 
•• •• BU AKŞAM senenin en büyük 

TURKÇE SOZL-0 nüshası yalnız 

.......................... , 
filmi 2 büyük mfisamere olarak 

FRANSIZCA SÖZL'O nüshası yalnız 
Mimarlar Kongre 

Ankarada Toplan 

Şampiyonu 

Geliyor 

i PE K Sinemasında SARAY Sinemasında 1 Türk Yüksek Mimarları Birliği 
nelik kongresini pazar günü b 
rada akdetmiştir. Kongrede lstan 
lu Mimar Faruk Çimen, Mimar .N 
meddin Ateş, Mimar Reşat Solll 

BİRDEN BAŞLIYOR - Dünyanın en muhteşem Galası 
İngiliz İntelicens servisi • Fransı7. ikinci bürosu ile beynelmilel casus teşkilatı karşı karşıya 

VATAN SEVENLER VATAN HAİNLERİ 

Dün Fenerbahce - Galatasaray 
ldüplerimiz tarafmdan Bavramda İS
tanbula getirtileceğini bi.ldirdi,ğlıniz 
Macar Şampiyonu Hungor.ı?o takımı
nı Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi 
angaje etmiş ve 2500 liralık teklifi 
kabul ettiğini Macar klübüne bildir. 

Kadın Parmafı • Bir İspanyol Dansözü • Gizli Parolalar • Batan Gemi Jer - Boğulan Binlerce İnsan 

1 
mimar Muzaffer Tulon temsil 
mişlerdir. Felaket mıntakasında ~ 
bolan vatandaşlar ve bu sene o 
mimarlar için bir dakika ihtiraJJl 

miştir. 
Bölgenin yaptığı pro,ı?rama göre, 

Bayramın birinci günü Galatasaray. 
ikinci günü Fenerbahçe ve üçüncü 
J(iinü de Beşiktaş oynıyacaktır. 

kütu yapılrruştır. 
Bundan sonra kongre riyase 

Mimar Hüsnü Tümer seçilmiştir. 
Kongrede bilhassa Atatürk 

mimar odaları kanunu, mimari üc 
ler tarifesi, barem kanununda 
marların vaziyeti ve mimarların b 
ları hakkında yeni kararlar alm 
tır. 

Ankara bölgesi Macarların Ankn
rada maç yapmak hususundaki 
tekliflerini kaıbul etmemiştir. Bu su. 
retle Macarlar İstanbuldaki macları. B~ş ro1lerde: VlVİA:SE ROllAN'CE - ERİC v. STROIIEİ.1\f ROGER DUCHENE 
m yaparak memleketlerine dönecek- DIKKAT: Numaralı koltuklar bugünden aldırılmalıdır. Tel: İPEK -44289 - Saray - 41656 

Son zelzele faciası kongrede 
raretli müzakere mevzuu olmuş 
hükumetin emrinde çalışmak üze 
beş kişilik bir teknik heyet seçilın 
tir. Bu heyet zelzele mıntakaların 
yapılacak evler ve inşaat hakkın 
memlekette çıkan malzemeyi göz 
nünde tutarak etütler hazırlıyac 
ve bu işle uğraşan devlet teşkir 

lerdir. Bu film Cuma günü akşamı İzmirde Elhamra sinemasında da gösterilecektir. 

Ankara ve latanbul muhtelit/eri 
1 '-ı .-.. •••••- ••••••••• • •••-- ------- ------1

--------------·-' emrinde vazife alacaktır. 
bayramda karfılClflyor Ankara Muhteliti, İstanbul Muh. il' .. ___________________ ________ 

1 

_______ _ 
Kongrede umumi merkez ida. 

heyetine yüksek mimar Hüsnü 
1 mer, Abidin Mortaş, Hüseyin K 
! Bedri Uçar, Nizamettin Doğu s 

teliti ile karşılaşmak üzere Bayram- ı 
da İstanıbula gelecektir. 

Müsabaka Bayramın dördüncü gü. 
nü Taksim Stadında yapılacaktır. 

İstanbul Muhteliti ağlebi ihtimal 
Fenerbahçe - Galatasaray Muhteli. 
ti olarak sahaya çıkacaktır. Beşik
taşlılar Macarlarla üçüncü günü oy. 
myacakları için Mubtelite oyuncu 
vermiycceklerdir. 

Lig maçlan geri bıralıılı;yor 
Futbol Ajanlığı Macar maclan, İs

tanbul - An.kara Muhtelitleri kar
fl}aşması dolayısile önümüzdeki Pa
ur l{iiııü yapılması icap eden lig 
maclarnu tehir edecektir. 

Rumen takımı da Martta 
ıehrimize gelecek 

· Rumen Milli Futbol Takımı Türk 
Milli Takımı ile karşılaşmak üzere 
memleketimize gelecek ve milli mac 
2 Martta Ankarada yapılacaktır. Ay. 

ŞARK 

ÜM MÜ 
B ÜLBÜLÜ 

GÜLSÜM 
ün 

Hatırası Ebediven silinmiyccck en büyük filmi Ask - Fedakarlık -
Heyecan ve ihtiras - Ses ve san'at filmi 

YILD I Z 
SİNEMASI 

Yann matinelerden itibaren bu 
mevsimde gösterilen en giizcl 
film 

UYA NIŞ 
1 

1 LK 
Sevimllartist 

DEANNA DURBİN'in 
en çok muvaffak olduğu film. 

. Gençlik, müzik, dans ve Aşk 
filmi ayrıca: 

TEHLİKELİ KADIN 
TALA BlREL - SESAR 
ROMERO tarafından 

Bu C UMA dan itibaren 

Sinemasında 

. '=================== 

TAKS İ M 

miştir. 
Başta Milli Şefimiz Ismet Inô 

olduğu halde devlet büyüklerin 
Türk yüksek mimarlarının taziml 
rini ve daima milli birlik etrafın 
büyüklerimizin emri altında vazi 
almıya hazır olduklarını bil · · 
lerdir. 

ÖLÜM 
93 senesi mebuslanndan, 

eşrafından 
Sinop mutas 
fı merhum Om 
Şevki Paşa m 
dumu ve Bilec' 
mebusu Pro!es<ı 
General Dr. 
sim Omer Akal 
ve Agah Omer A 
kalın ve Macid 

rıi takım İstanbul ve Ankara muht.e
litleriyle de temsili mahiyette ola- ı .._ 
rak karşılaşacaktır. .,. ---------••••••••••••----------------•-itıllll' 

1 TiYATROLA R - ~ehir Tiyatroau 
Tektaş'ın büyük biraderleri sab 
Preveze mebusu Bursa valiliğind 
mütekait Azmi Ömer Akalın irtiha 
etmiştir. Cenazesi yarınki Çarşamb 
günü saat onda Kadıköyünde Modıl 
da 10 No.lu Ağabey sokağnıdak.i 
vinden kaldınlarak. Sirkeci Vap 
isk . lesine nakil ve Beyazıt Camisin 
de öğle namazı kılındıktan sonra 
Merkez efendideki aile makberesin 
?ttfmufü@f"'bf~r. ~~uı.w AJ!alruı. 
sabırlar temenni ederiz . 

TEPEBAŞI • D A A M .. KISMIND..cı 
Bu akşam 20,30 da 

BA'.\'AT BİR aüYADm 
- ... --- ---··----..--------_. , , Mayisner Paşanın Vefatı 

Şehzadebaşı Kaptan Blod ..• Keşü alayı... Türk Yüksek Mühendisleri Çarşıkapı 

A ZAK • FERAH Vatan Kurtaran arslan filmlerinin kahramanı Birliği İstanbul Şubesinden: 
EROL FLAYN nin Harikalar filmi Memleketimize ve mesleğimize 

•• Demiryollar sahasında yarım as~ 

Komedi Kramı lıtiklil caddesinde 
Bu ak$ıım saat 20.30 da 

e BiR KAVUK DEVRiLDi 0 
2 Sin~mada a:ıvni ~..,..h~-~~._ÇALINAN TA_Ç TURKÇE) ~~ .. ~~~;~~f.Lll~ ~~~ .. ~~ıjJ },~ı~:,_r!JJŞ 

YARIN MATİNELERDEN İTİBAREN Avn·ra MALEK DENİZCİ Rac;tan ha<ıa hhlcpha 'ılerind~n MAYISNER PAŞA vefat 

LI 11 .1' 

.. •••••••••••••••••••••İmllİll•İlll•••••••••••••••••lii etmiştir. Müteveffanın 16.1.940 Salı günü saat On birde Feriköy Protes-

Bu Aksam 9 da 
eAZAKDAO 

Bilyük müsamere. -ZOZO DALMAS. Şehir - -Bugün sıcak yuvamızda bayramımızı 
kutlarken, binlerce vatandaşın, bizden 
yardım beklediğini unutmıyalım. 

-------------------------------------- ıtan Mezarlığı Kilisesinde tedfin me
rasimi yapılacağından meslektaşlan-

,---•••••• ••••••••••••••••••••••••••• •••••••'. mızın h~zır bulunmalarını rica ederiz 

Tiyatrosundan Hailde, Muammer ve 
arkadaşları tarafından (K0?>'1EDİ) 

Halle Opereti (MODERN KIZLAR) 

1914. 1940-

BİR HARPTEN DİGERİNE .... 

BİR DANSTAN DİGERİNE .... 
• 
Aşk danslan ... Çılgın Danslar ... Dans Kral ve Kraliçesi .• 

FRED ASTAIRE ve GINGER ROGERS 

Yann Akıam SÜMER Sinemasında 

BUYUK DANS 
filminde bütün Modem danstan yaratacaklardır. 1 

LA MAXİXE - CRİOLLO TANGOSU - FOX • TROTT - TKES • MOUTARDE - BOSTON ve ONE • 
STEP Dansların büyük tarihçesi... En büyük Aşk romanı... Yerlerinizi evvelden aldırınız. 

~---------------------------------------------' 
BiRiNCi KISMIN HULASASI 

............,~--,________________ ' 
M E L E K Sineması BAYRAMDA DAtMA EN GüzEL FfLMiNt. GösTERiR .. FAKA'l' nu ı 

DEFA Y.ı\HIN AKŞAM GÖSTERECEGİ 

~ ~ 
Baş rollerde: TYRONE POWER - ALİCE FAYE -

Filmi sizlere BÜYÜK CAZ ve BÜYÜK VALS'I unutturacaktır. Yalnız bu filme mahsus ol. 
mak üzere önümüzdeki Çarşambadan itibaren her gece suareler için numaralı biletler şim
diden ayırtılır. 

nuştuğunu görünce gülümsediler. 
- M r.şallah, maşallah, hastamız gözünü açmış. 
- Bır şeyim kalmadı doktor, müsaade ederse.uz 

eve döneceğim. 
- Tabii kızım; fakat evvela şu yarayı bir defi' 

daha görelim. 
Yanrtı saat sonra iki genç kız otomobilde evle

rine doğr:.ı giderlerken konuşuyorlardı : 

DoktoraSlnı hazırlayan Ayse denilebilir ki, Ünivers!te
llin en ciddi kızı idJ. Onun takındığı vaziyet karşısında hiç 
bir erkek ona yan bile bakmıya cesaret edemiyordu. Suat, 
Ayşeye meftun olduğu halde gerek kendisinin mahçup ha
li ve beceriksizliği, gerek kızın ciddJyeti karsısında daha 
ileriye gidemiyordu. Yalnız bir gün yolunu beklemiş, ar
kadaşı Fikreti bekliyor hJssinJ vererek. ona birlıkte sine
maya gitıneği rica etmiş, fakat Ayşe bermılt.ad bu teklili de 
reddeylemiş, Beyazıt meydanına doğru ilerlemişti. Fakat o 
sırada esen ~ddetli bir rüzg!r şapkasını uçurm111, Ayşe bu
nu almak üzere karşıya geçmek isterken kırmızı boyalı hu
susi bir ot.omobilin sadmesine maruz kalmış, alnından ha
tif surette yaralanmakla bu kazayı geçirmiş ise de başı. 

beli ehemmiyetli surette ağnmıya başlamış ve gelen polise 
de kabahatin kendisinde olduğunu, kimseden ~ayetçi bu
lunmadığını söylemişti. 

Yazan : MUAZZEZ TAHSiN BERKAND No. 2 

- Artık onun nezaketinden şuphe edemezsin ya 
Belkis! Beni müşkül bir vaziyete ·düşürmemek için 
kendisinm benim aile dostum olduğunu söyleyip 
hastanane parasını bile ödemiş. 

Belkisin hala kaşları çatık, sesi, somqrtkandJ. 
- Ne yapsa nafile; onun yüzünden yaralarur.ış 

olduğ•Jnu aklımdan çıkaramıyacağım. Hem bütün 
masraflan görmesi de kurnazlığından.. Aleyhuıde 
dav':l açarsın filan diye korkmuştur. 

Kırmızı ot.omobildeki erkek bu vaziyete çok müteessir 
olmuş, derhal bir taksi tutmuş, beraberinde olan ailesini 
kendi otomobilile göndermiş, fakat kendisi Ayşenin koluna 
girerek onu taksiye yerleştirmiş, kendi de yanına oturarak 
civardaki hususi hastanelerden birine &ötilrüp yarasını sar
dı.rm.ıştır. 

• - Yarayı biraz daha derince temizlemek icap 
etti yavrum; fakat katiyen tehlike yoktur. Yarın sa· 
baha kadar bir şeyiniz kalmıyacak .. Yalnız doktor bu 
geceyi hastahanede geçirmenizi münasip göriıyor. 
Bana adresinizi veriniz, ailenizi bizzat gidip haber. 
dar edeceğim. 

Genç kızın yorgun gözleri yarım &çıldı: 
- Aileme haber vermiye lüzum yok. Bir arka

~~""nla birlikte Beyazıtta bir pansiyonda. ot:ııııyo. 
rum. LOtfen ona bildirirseniz tetekkür ederim. 

- Peki yavrum. Şimdi siz istirahat ediniz. 
Birkaç dakika geçti .. Genç kız vakit vakit sıcak 

bir elin almnı tuttuğunu hissediyor ve müşfik bakış. 

Iann yüzünde dolaştığını duyuyordu. Fakat o ka.d:Jr 
halsizdi ki gözlerini açacak kuvveti bulamıyordu. 

Yavaş yavaş ortalık karardı, kapalı göz kapak
larının ar&sından kızıl bir otomobil geçti .. Sarışın bir 
kadın, küçücük bir kız gölgesi bulutlar arkasınc.a 
kayboldu. Kumral bir baş yatağına doğru eğildi' ve 
koyu lacivert bir çift göz yüzünde ısrarla, sevgile 
dolaştı, s;cak bir ses kulağına bir nefes gibi fısıldadı: 

- Münire! 
Genç kız birdenbire son bir kuvvetle çırpındı. 
- Ben Ayşeyim .. Münire benim annemin adı ..• 

Demek iç1n dudaklarını açtı ama bu sözleri söyliye
bildi mi? 

Gen;ş bir e1 başında, saçlarında dolaştı ve Ay
ıe derinlere gömülerek uyudu. 

• 
Ertesı sabah gözlerini açtığı vakit yanınd1 Bel-

kiş vardL En sev..gili dostu ve pansiyon arkadaşı Bel
klıı ... 

İlkin genç kız nerede olduğunu hatırlıyamıya.. 
rak arkadaşına gülümsedi. Her günkü gibi onu ya
nında bulmak o kadar tabii bir şeydi ki ... 

Fakat birdenbire etralım gördü ve hatırladı. 
- Başın a2rtyor mu Ayı,e? 

- Hayır kardeşim, hiçbir şeyim kalmadı. He
men kalkıp bucadan gideceğim, faka.t senin rengin 
neden bu kadar uçuk? 

- Öyie korktum ki, bilemezsin. Dün gecedenbe
ri başında bekliyorum. 

- Dün gecedenberi mi? 
- Evet, seni çiğniyen o adam gelip haber verir 

vermez buraya koştum. 
Ayşe yorgun yorgun gülümsedi: 
- Mübalağa ediyorsun Belkıs, beni o çiğneme

di; eğer vaktinde otomobili durdurmasaydı ~endi 
dalgınJığım yüzünden parçalanacak:tım. Ona teşek. 
küre bile borçluyuz. Ne naz'.k ve kibar adamı 

- Evet bir de teşekkür edeceğiz değil mi? Se.. 
ni yaraladığı elvermemiş gibi ... 

- Demek eve kadar gelip sana haber verdi! Za. 
vallıcığın başını belaya soktum. 

- As.ti o senin başına beli kesilecekti. Bir de 
Beyazıda kadar gelip bana haber vermesini fazla 
görüyorsun. 

Ayşe, arkadaşının üzüntü ve uykusuzluktan hır. 
çmlaştığını anladığı için fazla ısrar etmedi. Esasen 
o sırada içeriye doktorla hastabakıcı girmişlerdi. 
Gene kızın yatağı üzerinde oturmuş arkadaşile kc-

• 

- Saçmalama Belkis, adını sanını bıtmedt~m 
bir adam aleyhine dava açabilir miyim? Kabahatin 
sade bende olduğunu bir tarafa bırak, öyle Kibar ve 
sevimli adam ki .. 

- Bu ne hararet, bu ne müdafaa Ayşe! Halbuki 
ben onun kendisinı tanıttırmamasını da bir nevi ne
zaketsizlik ve kurnazlık addetmekte ısrar ediyorum. 

Bu sözlerinin haksızlığını takdir ettiği haide b.i. 
Iiitıt'yar söylüyordu, fakat öğleye do~ro beya? ızül. 
lerle sfü:!enmiş bir sepet ic;-inde o me<'hul a.iaııı•n 
kartını gördüğü vakit hafifçe kızarmaktan ttendini 
alamadı. 

· Ay~e geçirdijti kazavı unutmu~tu. Arkad:ısını 
üzmek için bilhassa ~eve7.elik edivordu: 

- Nezaketi gördün mü Belkis? lstemiverek se. 
bep oldu~ bir kazadan sonra bana hem çiçek vollu. 
yor, hem de kim olduğunu bu vesile ile söylüyor: 
(Mühendis Mehmet Tunç.. Derin hürmetlerini tak
dim eder.) Artık bir diveceğin kalmadı değil mi? Sen 
de bana hak veriyorsun. 

(Devamı var) 
~ 
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Milletlerarası poı:ta ittihadına dahil 
0lırııyan memleketler için abone 
bedeli rnildJet surasiyle 80, 18, 9, 
l,5 liradır. Abone bedeli Desindir 
Adres değiştirmek 25 lrurw,tur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
Dul ilAvesi Ulz1mdır. 

GÜNÜN MESELELERi 

'elcSketzedelere 
t aptlan Yardımları 
Gen!şletmek 'için 
D iio, okuyuculamnızdan aldığı. 

mız mektuplardan birisi, tat.. 
bikini çok yerinde bulacağımız bir 
teklifi ileri sürmektedir. Mektubu t•zan vatandaş, teklifini şu cümle
-.:rle hulasa etmektedir: 
_._"- Zelzele felaketzedelerine ha
:~ten ve dahilden yardım edenler, 
~ insanlık yarışına girmiş gibidir. 
. r, Hemen bütün memlekt, e. 
~den gelen her fedakarlığı 
IOsterınektedir. Fakat bu hususta ne f •Pılsa, azdır. Ve biz, bu fevkalade 
.elflketin acısını ancak, fe,·kalade 
ltdakirbklarla dindirebiliriz. 
• Zelzele felaketzedelerine, daha ne 

f.~i. yardımlarda bulun~bileceğiı_ıllzi 
Uştinürken, aklımıza, ınhi'>at' ıda. 

l'enıiz, posta idaremiz de geliyor. A· 
taba, mesela, inhisar idaresi, bir, ve. 
l'!i iki ay müddetle, bilhassa pahalı 
~~ara, ve içki fiyatlarma, zelzele fe. 
oUJtetzedelerine verilmek üzere, bl. 
ter, veya ikişer kuruş zam yapamaz 
Itır? 

Ve acaba, posta idaresi, yine fela. 
~etzede vatandaşlara bir yardım ol
~~ üzere, seri halinde, hatıra pul. 
OCll'J çıkaramaz mı?,, 
L Okuyucumuzun sullerine, her ma. 
115;11} dimağın: 

"- Yapabilir ... Çıkarabillr!" ce
l'abını vereceğinden şüphenıi11 yok. 

'Vakıa, bu suretle elo geçirilebile
'ek meblağ ehemmiyetsiz sanılabilir. 
Fakat dikkatle hesap edilirse, kolay. 
lıkla anlaşılır ki, sade bu iki küçük 
teklifin kabul olunması bile bir çok 
:.\.JG.kçt.:.c.d..J ..... ıu J\:urtarllma.sına yetı. 
itebilecek miktarda para toplanılma. 
aını temin eyliyebilir. Hem, bu tek
lİ!in kabul edilmesi de, hemen hiç 
hır vatandaşa, katlanılmaz bir mad. 
d! külfet te yüklemez: Hatta araya 
ghıl'ecek fark, onu ödeyecek olanların, 

elki farkına hile varanuyacakları 
derecede küçüktür. Bunun icindir ki, 
alakadarların nazarı dikkatinl, oku
Yucumuzun teklifi üzerine davet et
llıeyi faydalı buluyoruz. 

o 
Mektepsiz kalan yavrular -----· 

Bundan bir kaç gün evvel, ~-
lelerde, Erzincan faciası yüzünden 
llçıkta kalan talebelerin, her istedik. 
!eri mektebe yerleştirileceklerine da. 
•r sevindirici bir havadis intişar et. 
tl Dün, matbaamıza gelen bir zat, 
b11 havadisin verdiği limitle maarif 
llıüdüriyetine, İstanbul vilayetine 
başvurduğunu, ve Erzincan ortao
kh!Jlundan açıkta kalan yavrusunun 
ır mektebe yerleştirilmesini istedi. 

iinl söyledi. 
Kendisine, ç~uğunun ancak, ne. 

bari olarak kabul edilebileceii bil
dirilmiş. 

Halbuk.J, Erzincan faciasından. ev
aiz, barksız kurtulmuş olan vatan. 
daşlar için, daha fayda Vflrebilecek 
bir fedakP.rlık gösterilebilirdi. Ve, 
büyük bir yektin tutmıyan o zavallı 
~ocuklar, mekteplerimize "leyU -
nıeccani,, olarak kahul edilebilirler. 
di. Bize öyle gelir ki, ancak bu tak. 
dirdedir ki, biz, o vatandacıların lıi
Yıkıyle miistefit olabilecekleri kil. 
~ük bir fedakarlık göstermi~ sayılır. 
dık. Ve bu noktanın nazan itlbare a· 
lınmasını dilemek te, bizim en sami. 
nı.i temenniJerimizden biridir. 

'Küçük Memleket Haberleri 1 

KONYADA: 
Botse köyünde bir akşam dağda ka
lan hayvanlara kurtlar hücum et. 
miştir. Uç beygir, bir manda, beş yüz 
koyun ve keçi parçalanmıştır. 
* Ankören köyünden Mehmet 

oğlu Osman Ozcan, üzerinde 2300 
kaçak çakmak taşı bulunduğu için 
tevkif edilmiştir. 

• 
Zonguldak, 15 (Tan Muhabirin. 

den} - F:rıncılarla belediye arasın
da bi.- ihtilaf çıkmıştır. Bu yüzden 
bir haftadanberi şehir halkı ekmek 
sıkıntısı çekmiştir. 

Günde yüzlerce kurban veren millet
lerden örnek alarak, harp ve sulh tçiİı 
iyice hazırlanmamız U.zımdır. Kurban
lanmw Hava Kurumuna venn bu 

N E Y 1 

Büyük . devletlerin Balkanlarda çarpışan siyasi n üfuzlanna en fazla maruz bulunan ikinci devlet 

Yugoslavyadır. Bu makalede, Yugoslavyanı n bugünkü siyasi vaziyetini okuyacaksınız. 

Sanat hayah : ------
Güzel San 
Akademisi 
Resim Ser 

o o o 

Yugoslavyanın Bugünkü Yazan 

Senelerdenb 
hakkında 

de ekseriya "G · 
resim" ve "hisl" 
nif yapıldığına 
mem ki böyle 
içinde eserin m 
çölü bir şekild 
sin. Sanat ese 
şuurlu bir fa 
Terbiye de her 
bir takım pren 
vetli resim der 
mesi teknik iz 
dik~e bir mana 
resim neye ve 
dir? Bu da bi 
Hisli resim biz 
uzaklaşan ve ş 
yan, ton kuvv 
lere verilen bi 
hir ölçü olama 

BALKANLARDA çarpışmakta o. 
lan üç büyük devletin siyasi nı.i ... 

fuzlarına maruz bulunan ikinci 
devlet Yugoslavyadır. Malumdur 
ki, Yugoslavya ırken tamamı ile 
Slav ve dinen ortodoks olan Sırp
lar, katolik olan Hırvatlar Ye 3lo
venler ve Müslüman olan Boşnak
lardan, Gega Arnavutlardan ve 
Türklerden terekküp eder. Maa:na.
fih Almanya hududundakı Al:nan. 
lar ve Banatta yaşıyan Macarlar i
le Makedonya vilayetlerindeki 
Türkler, Bulgarlar, Arnavutlar ve 
Rumenler nüfusça ehemmiyetsiz 
kalırlar. Coğrafi mevkii itibarile 
Almanlar, Bulgarlar, Macarlar, 
Rumenler ve ltalyanlara komşu. 
durlar ve takriben 240 bin kilo
metre kara arazisi ile 15 milyona 
varan nüfusunun miktarı, sevkul
ceyşi vaziyeti ve anasırı teşekküli
yesınin askerlikçe olan kıymet ve 
meziyeti dolayısile Balkanlarda bü. 
yük bir ehemmiyeti haiz olan Yu. 
goslavyada da, Bulgaristanda ol. 
duğu gibi büyük devıetlerin siyasi 
nilluzlan çarpışmaktadır. Yugos.. 
lavyanın Balkanların s~lh ve mü
salemeti bakımından haız buluııdu
ğu bu ehemmiyete binaen oradaki 
nüfuz galebesi şanslarını tetkik e
deceğiz: 

YUGOSLA VY ADA siyasi nfüuz 
galeebsine çalışan büyük dev. 

letıerin birincisi Almanyadır. Al. 
manların Yugoslavya üzerinde nü
fuzlannı istinat ettirmiye çalıştık. 
ları esaslar ( 1 ) lktısadi, ( 2) Coğ
rafi ve (3} Fikri olmak üzere üç 
asla irca edilebilir. 

1 - lktısadi vaziyeti itibarile 
Sırbistan ötedenberi Avusturyanm 
nüfuzu ve hatta denebilir ki vesa
yeti altında bulunuyor idi. Vaktile 
Sırbistanm ihracatı sırf sığır ve 
domuzdan ibaret olduğundan canlı 
olarak bu hayvanların transit su
retile A vrupaya gönderilmesi için 
Avusturyadan geçmesı zaruri idi 
Bugün Alınanyaya ilhak edilmiş 
olan Avusturyamn mevkii tamamı 
ile Italyaya intikal etmiştir. Yugos. 
IAvy~ b11giin Almanyanın değil, 1 .. 
talyanın iktısadi tesiri altındadır. 

2 - Hudut komşuluğu ve Al. 
man hudut mıntakalarmda takri... 
ben yarım milyon Almanın yaşa
ması dolayısile Almanların Yugos
lavya üzerinde icra edebileceği 
coğrafi tesir; hudutlarının vüsati 
ve Arnavutluğun işgali üzerıne 
Adriyatik denizinin artık bir Ital
yan denizi olmuş bulunması itiba. 
rile, Italyanın bu husustaki tesiri. 
ne nisbetle pek hafü, ve ehemmi. 
yetsiz kalmaktadır. Filhakika Al.. 
manya, daha ziyade Alman mede
niyetinin tesiri altında bulunan 
Hırvatlarla Slovenleri Sırbistan
dan ayırmak tehdidi ile Yugoslav
yayı tazyik edebilirse de, Hırvat
lar ve Slovenler küçük milletlerin 
Alınan istilasına karşı olan mu. 
kadderatını kendi ihtiyarı ile Al
man boyunduruğuna girmiş olan 
ırkdaşları Çekoslovakların 8.kıbe... 
tinde görmekte olduktan için Hır
vat Köylü Fırkası ile diğer muhalif 
fırkalar aralanndaki ihtil8fları bı
rakarak birleşmiştirler. 8u sebep-

Siyasi 
Vaziyeti 

Y ugoalavya S..Jt4nat Naibi Prem Paul ltalya Kralı ile beraber 

le, bunların Alman propagandası. 
na kapılmalarına ihtimal yoktur. 
Kaldı ki, Yugoslavyanın birliğini 
muhafaza etmek kehdi menfaati 
iktızasından bulunan Italya da bu
na müsaade edemez. 

3 - Almanların bu son zaman. 
larda (Mitel Avrupa) namı altında 

.ortaya attıkları (Hayat sahası) id
dialarına temel olmak üzere orta 
Avrupa milletlerlliin Alman har
sının tesiri altında inkişaf etmiş 
olmalan ve Almanyanın onların 
toprak mahsullerine ve onların da 
Alman büyük sanayiine muhtaç 
olmalan davası, Almanlar için bir 
dereceye kadar manevi bir şans 
teşkil ederse de, bu şans, Italya
nın iktısadi ve maddi şansları önün. 
de hemen hiç derecesinde kalan si. 
yasi bir şanstır. 

VUGOSLA VY ADA siyasl nüfuz 
1 tesisine çalışan ikinci devlet 
Rusyadır. Rusların nüfuzu da: (1) 
Irki, (2) Siyasi ve (3) Fikri esas. 
lara istinat edebilir: 

1 - Irk bakımından Yugoslav. 
lar S!avdırlar. Fakat cenup 
Slavları her zaman kendilerini 
hars bakımından pek çok sonra ta. 
rihi hayata ayak basmış olan Rus
lardan pek çok yüksek görmüş ve 
Ruslarla aralarında tarihi hiçbir 
münasebet bulamamışlardır. 

2 - Siyasi bakımdan Sovyetler 
Lehistanda işgal ettikleri memle-

ketler dolayısile cenup Slavları ü
zerinde bir tesir yapabilirler. Fa. 
kat Lehistan ve Çekoslovaky.ı.ıda 
takriben 40 - 50 milyonluk bir Slav 
kütlesine dayanmış olan Rusların 
Yugoslavyada her ne şekilde olur. 
sa olsun filli bir tazyik yapmasına 
Almanya herkesten evvel mani o.. 
lacağı gibi, Rusların Balkanlara 
hakim olmasına gerek Balkanlar ve 
gerekse Boğazlarla alaka51 bulu
nan Italya ve diğer Akdeniz dev· 
letleri müsaade edemezler. 

3 - Son zamanlarda Rusların u
mumi siyasetlerini istinat ettirmek 
istedikleri komünizme gelince, Y~ 
goslavyada büyük sanayi inkişaf 
ve büyük sermayeler tessüs etmiş 
olmadığı için komünizmin ciddi 
bir terakkiye mazhar olmasına mü. 
sait zemin yoktur. Bununla bera. 
ber Sırplarda milliyet fikri pek zi.. 
yade inkişaf etmiş olduğundan o
rada komünizm hükumetin şitldetli 
takıbine maruzdur. 

Gerçi Sovyetler Lehistanda iş
gal ettikleri yerlerle Estonya, Le
tonya ve Litvanyada şimdilik ko
münistlik tesisine teşebbüs etıne
mişlerdir. Fakat Yugoslavlar, Sov. 
yetlerin bu hususta samimiyetleri. 
ne inanamazlar. 

VUGOSLA VY ADA nüfuz tesisine 
1 çalışan üçüncü devlet Italyadır. 
Bugün Yugoslavyada hemen he
men teessüs etmiş olan siyasi nü· 

AFRODIT HAKKINDA RESiMLi ANKET: 4 . 

.öuyUK şaırllllJZ İ anya Ae
mal Beyatlı'nın görüşüne gö
re, Afrodit nasıl olmalı? 

Sevimli ve tombul şairimiz 
anızdan geçip parmak hesa
bını sevmemekle beraber Af
roditin batın için parmak 
veznile şu karşıdaki şiiri söy
lemekten kendini alamamış
tır. 

Hadiselerin çokluğundan 

ve yerin azlığından anketi
mizi yann keseceğiz.. ÖLür 

şiiR: 
Afroditim canımdır, 
Bir saraylı hanımdır: 
Feracesi fodrah 
Ak yaşmağı kolalı, 
Yan hotozu oyalL 
Kıskandı Bay Konyalı! 

Afrodite aşk yarar 
Uğrumda dağlar yarar 
Beni sevdi seveli 
Oldu bir zınop deli 
Semih basıp yayalı 
Kıskandı Bay Konyalı! 

fuz Ttalyanlar lehine olarak: (1) 
lktısadi, (2) ideoloji, \3) Siyasi ve 
( 4) Coğrafi esaslara istinat etmek
tedir. 

1 - Italyanlar Yugoslavyanın it.. 
halat ve ihracat ticaretine istinat 
eden iktısadi münasebetlerini en 
müsait şerait altında inki!)af ettir
mektedirler. Bugün Bulgaristan 
gibi Yugoslavyanın toprak mahsu. 
18.tı ne hayvani gıda maddelerini 
Italyanlar satın almakta ve onla. 
rm silah, mühimmat ve makine ilı
tiyaçlannı Italyanlar temin etmek
tedir. Ticari ve mali ltalyan mü
esseseleri bu inkişafı en ziyade eh. 
ven şerait ile himaye etmektedir. 
ler. Avusturyanın. Triyeste ve Fi. 
yume gibi mühim san.ayi ve ti~a
ret merkezlerinin de Cıhan Harbın
de Italyanların eline ~eçmiş olma_
sı bu hususta kendilerınP ayrıca bır 
rüçhan temin etmekte~. . . 

2 - Bugün kuvvetlı ve brrl.ık 
müselliıh bir millet vücude ~etır
mek istiven Yuı.?oslavlar. ideoloji 
bakımından memleketleri !çin en 
muvafık Italyan sistemini bulmak. 
tadırlar. Me~leketin kahhar ekse. 
riveti her ne kadar Slav ise de 
daha ilk günlerden~r1 Hırvatlar. 
la Slovenler bir tarafta ve Sırplar 
diğer tarafta olmak üzere bu ana.. 
sır arasında pek derin milli ihti
laflar vardır. Bu sebeple, Yu~os
lavya. ne komüni7m ve ne de tam 
bir demokrasi tatbikine cesaret e
dememiş, totaliter devlPtler siste. 
mini tercih etmistir. Bilhassa ltal. 
yanın idare sistemi onlar için bir 
örnek teşkil etmektedır. 

3 - Siyasi noktai nazardan iktı. 
sadi, coğrafi ve ideolojik ~ruret
lere istinat eden siya'ietlerınde 1-
talvanlar Ruslarla Almanlara nis
bet1e pek mutedil ve müsamaha
kar davrandıkları içindir ki. bun. 
lar. ne Ruslar ve ne de Almanlar 
gibi Yueoslavlan ürkütmemek. 
tedirler. İtalyanlar da Romalılann 
Cümhuri:vet devrindeki emperya. 
liım siyasetini takip etmektedirler. 
Dostlarım ezmeylp onlan kuvvet
lend'rmek. ledelhace dü'lmanlart. 
nı onlara ezdirmek eski Roma em. 
peryalizminin üssülesası idi. 

4 - Italyan nüfuzunun Yugos
lavyada teessüs etmesine hizmet 
eden coğrafi esaslara gelince, Ar. 
navutluğun işgali üzerine Adri.. 
yatik denizı artık bir Italyan deni.. 
zi ve Italya da bir Balkan devleti 
olmuş bulunduğu gibı, kara ve de
nız hudutları itibarile Yugoslav
ya, Italyanın kucağ·na düşmüş gi
bidir. Onun Avrupa ile olan bütün 
kara ve deniz münasebetlerinde ha
kim mevkide bulunan devlet, hiç 
şüphe yok ki, ltalyadır. 

VUKARDANBERI yapmış o1du. 
1 ğumuz tahlillerden anlaşıldığı 
üzere bugün Yugoslavyada Italyan 
nüfuzu hemen hemen nihai bir su
rette teessüs etmiş demektir. f)na 
ne Alınan ve ne de Rus nüfuzları. 
nın galebe etmesine ihtimal yok. 
tur. Demek oluyor ki. Yuı.?oslavya 
cihetinden de elyevm Balkanları 
kazanmak istiyen üç büyük devlet 
nüfuzundan nihai galebenin Ital
yanlarda kalacağı anlaşılmaktadır. 
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••• Rüya Peşinde 
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şah öldükten sonra cümle alem çe. 
kildi, haremağalarına varıncaya 

kadar herkes çil yavrusu gibi da. 
ğıldı, gitti. Kala kala bir ben kal. 
dım. Ora belediyesi bana bir oda, 
bir de lokanta gösterdi. Gel gele. 
lim dilini, huyunu suyunu bilme
diğim insanlar ortasında bunaldım. 
Yol parasını da yine onlardan a. 
larak kalktım buraya geldim Al. 
lah selamet versin, Mussolinı iyi 
adam .. gönlümü boş etti. 

- Artık affedildin, neden mem. 
lekete dönmüyorsun? 

- Param yok bir, yüzüm yok 
iki, kimsem yok üç, daha sayayım 
mı? 

- Özlemiyor musun Kayseriyi? 
- Hayır.. Aklıma bile gelmi. 

yor .• 
- İnanmam .. Ya kendini aidatı. 

yorsun, ya .... 
- İnanmazsın, hnkltsın, çünkü 

gözünü sarayda açmış, sarayda 
büyümüş insanı tanımazsın da on. 
dan. Ben İstanbulda iken bile bir 
yolunu bulup. kırk sene icinde bir 
kerecik olsun Kavseriye gidemC'
miştim. Hoş fstanbulda gezebilir 
miydim ki? .. Bizim için dünya sa
raydı. Loş dehlizleri. sessiz salon. 
lan. ıssız bahçesi, sayısız odalarilc, 
gülmesini unutmuş çehrelerile, iir. 
kek, korkak, vehimli insanların, 

birbirini sevmiyen bir kalabalığın 
toplandığı saray .. fşte vatan da !)u 

idi, millet de, dünya da! 
Şimdi o alemden uzaklac;tıktıın 

sonra her bir benim icin. Elverir 
ki dilimi anlıvan, derdime kulak 
asan, ve bir kacleh içki ikram ede
cek kadar cömert insanlar bulun. 
sun etrafımda, bu yeter bana. 

- Çalışsan da içki paranı ken
din kazansan ... 

- Bana saraydan cıkmtş ta ca
hşıp kazanmış bir mahluk göster. 
sene a benim gozunu sevdiı(m be
yim .. Hani bir kişicik bulup ta 
gösteri versene? .. Yoktur, olamaz 
böyle adam! Saray da bil' tekke, 
bir koca tekke idi, oradan çıktık 
yine tekke arıyoruz. Biz artık baş_ 
ka türlü edemeyiz. Alın vazısı bu! 

Tütüncübaşı şükrünün bu nokta
da da hakkı vardı; ben, gezip do. 
laştığım yerlerde tesadiif ettiitim 
saray adamları içinde, hakikaten 
bir baltaya sap olmuş, alın terile 
gednme yolunu tutmuş tek insan 
,gö:-medim. Bunlar, hatta hudut 
dışındaki bazı açık gözler gibi. ha
li vakti yerinde, zengince bir kız 
alıp bir köşeye çekilmesini bile 
becrememişlerdir! 

Ya ne yaparlar? .. Onu hic sor
mayın, söyletmeyi~ daha iyi' 

Tütiincübaşı Şükrüve hır gün 
laf olsun diye şövle dem1ştim: 

- Bak burada senin gibi garin 
kalmış, sen yaşta bir adasın var. 
Bari onunla başbaşa versen, bir
likte çile doldursanız .. 

- Allah etmesin, diye yakasım 
silkti, o daha ölmeden mezara sok. 
tu kendini. Derviş midir. keşiş mi
dir bilmem ki nedir? .. Hem bizim 
başunızı derde sokan da onlar de
ğil mi? Meşrutiyet senelerinden. 
beri daha şehzade iken Vahdettin 
Efendiye sülük gibi yapıştılar, ağ. 
zından girip burnundan c1ktılar, 
o da varsa "Hürriyet ve İtiliıf, yok
sa Hürriyet ve İtilaf,, dedi durdu, 
kapıldı bu imansızlara, taaa.. ba. 
şını taşa vuruncıya kadar. Sonun. 
da o da anladı, o da kazın ayağı 
kactir belledi amma, atı alan cok-

nna karşı duyulan bir imreni~ diye 1 
anlatmak isterim. "Ne ekersek onıı 
hiçeceğimb:i .. , hatırda tutarsak kısa 
bir zamanda hu neticeye vnrahilmek 
icin yapılan fedakfi.rlıklarm mahiye. 
tini idrak edebilmek o kadar güç ol. 
mıyacaktır. 

fstanbuldan yaptığı peyzajlarını 
gördiikten sonra Lcopold • Levi hak. 
kında yazdığım bir makalemde ken· 
disini "j)k defa Türkiye~ i Piyer Lo
tinin gözüyle görmiyen bir Avrupalı 
ressam.,, diye tavsif etmiştim. Bu 
defa çok kıymetli bir hoca oldu~unu 
da kaydetmeden geçmek elimden 
gelmiyor. 

Ayrı ayn şahısTar üzerinde dunnı. 
va imkan bulamadım. Zaten buna 
İüzum vok. Profesör onlara meziyet. 
leri kadar zaaflannı da söylemi!itir 
ve onlar teşhir ,ıettikleri hu resimler. 
le bize öğrendiklerini pek giizel haz:-
mcdebildiklerini ve içlerinde yanan 
bir sanat ateşini göstermis oldular. 
Artık vannki Türk resminin kurtul. 
:ınus oİduğlbıa inanabilirim. 

tan Üsküdan geçmişti. Hatta Sul
tan Vahdettin, TalB.t Paşa Berlin
de vurulduğu zaman bana şöyle 
demişti: "Yazık oldu Talat Paşa
ya .. Biricik Sadrazamdı doğrusu .. ,, 

- Sen de buralara düşılnce ta
bii tekke, imaret, namaz ve niyaz .. 

- Yok, namaz ve niyaz yok .. 
Sarayda alışmadık böyle ~eye biz. 
Padişahla M.altadan, Sen! Hüse
yinin daveti üzerine Mekkcye git. 
tiğimiz zaman orada Arzı Mukad
destir, ayıp olur, diye oruç ta tut
muştuk. Hatta o sakal da bırak
mıştı. San Remoda ne oruc kaldı, 
ne ibadet. Hünkar "seferdcyiz., 
der, daldırıverirdi pek sevdiği 
mahallebiye kaşığı .. 

Yanımıza sokulan bir dilenciyi 
şöyle bir süzen tütüncübaşı, sa,ğ e. 
linin baş ve şehadet parmaklarını 
biribirine sürerek maliım akçe işa
retini yaptı ve çocuğa güldü: 

- Fülus var? Fi .. Fi?.. Yok 
mu? .. Tırhallı hep bir halli.. 

Ve birden köpürerek bağırdı: 
- Ruh .. Ya veled! .. Ruh ... Sar. 

mota ... Kelpl .• 
Ve bana döndü: 
- Bereket versin bize böyle ba. 

ğırmıyorlar. Nezaketle atlatıyor
lar, e<leole, terbiye ile yol RÖSteri
yorlar. Eh .. fırsat düştükçe ben de 
bunlardan hınç alıyorum. 

- Arapcayı da maşallııh hayli 
ilerletmişsin ... 

- İşte hensi bu .. Ha, bir de; ke
yif halek .. Ehlen ve sehl,,n, var. 
İtalyanca da bilirim: l\foc;solini... 
Lira.. Boncurno.. Santamarya .. 

- Kavserililer zeki olurlar. On 
altı sen~e bütün öğrendiğin bu 
mu? 

- Anlatamadık gitti bevime .. 
Ben Kayserili mayserili değ: I, sa. 
raylıvım , saraylı! 

Sarayın tarümar etti.iti zavallı 
adam dirseğime yapışarak; 

- Çok konuştuk gozunıı sevdi
ğim beyim, dedi, bu akşam artık 
sendeyiz .. Haydi actır bakalım Şİ
şevi.. Dizdir bakalım mezeleri! 

Ynrt d1~da ~ ~eh1 Röy , 
ağzı sulana sulana her sofrs ba
şında cektiği tesbih akhma ~eldi: 

- l\'lidye dolması.. Kall{an ta
vası .. Çiroz salatası, lakerda. us
kumru ıskarası .. Topatan kavunu .. 

- Sus .. Sus ... dive doj{ruldu, ah .. 
sus dünyayı zehir etme şimdi ha. 
na .. 

Ve silik bir gölge gibi k:ılabah. 
Rrn arasında kavbolurken, burun 
buruna geldi_ği fırka reisi Sükrü 
ile kol kola girerek, sendelive sen
deliye uzaklaştıklarını gördüm. 

Rüya Peşinde 
Q nu, Hk defa, Harbi Umumi-

de. Medinei Münevvcredc 
bir hastane ko~uşunda; serildiği 
yatakta kendi kendine, sessiz sa. 
dasız Kur'an okurken görnı.üstiim. 

Basmdaki burusuk. bol takkesi. 
yana~rını da, c:enesini de doldura. 
mıyan seyrek sakalı ile onu bir 
neferden ziyade cömeze benzet.. 
mistim. Göğsünden, omuzundan, 
kalçasından ve dizinden yarahy. 
dı. Kac defa ameliyat olmuş, fakat 
bir defa bile. ne operatör masasın
da. ne oradan dösefüne kucakta 
getirilirken, ne vatarken. ne kaL 
karken bir kerecik bile of!.. deme. 
mis, ağzından (Allah) tan haska 
laf çıkmamış ve elinden Kur'an 
düşmemişti. 

Yaraları kapanınc1ya kadar 
haftalarla yattı. İyi olunca da, to
palladı~ı icin gayrimiisellaha ay. 
rıldı ve hastanede kaldı. 

- Memlekette medresede mi o
kurdun sen .. Süleyman onbaşı? 

- Rencberdim efendim,. Am
ma. arasıra miiezzinlik te ederdim 
köyün camiinde .. 

- Elinden kitap, tesbih düşmü. 
yor, basın secdeden kalkmıvor da .. 

- Fahri Kainat Efendimizin 
rüvama sı:irdiği j{iindenberi ... 

Süleyman onbası bu rüya için. 
de yaşıvordu. Hastanedeki işini bi. 
tirir bitirmez soluğu Haremi Se. 
rifte alıyor, ve orada Merkadi Ne. 
bevinin j{iimüş parmaklıklarına 
sarılıp uzun uzun dua ediyor, son
ra bir sütun dibine cöküyor, göz. 
lerini yumuyor, kendinden geçi. 
yordu. Artık; molla, seyh, hacı, ha
fız, hoca .. olmustu. Vaızlar, hatip
ler. imamlar, müezzinler, kayyum
larla düsüp kalkıyor, onlardan 
dersler alıyor, dualar ö~reniyor, 
geliyor gizlice hastalan okuyordu .. 
Nefesi her derde birebir .. diyenler 
bile vardı. 

Bütün bir harp böyle gecti. En 
sonunda Süleyman onbaşı da ar. 
kadaşlariyle beraber üsera kafile. 
sine karıştı, Mısırı bovladı. 

(Devamı var) 

mış bulunan lngiltere, kendilerHe 
akdettiğimiz siyasi anlaşmadan son
ra bizimle ticari münasebetlerini in-
kişaf ettirmiye muvaffak olamadı. 
Hatta iki sene evvel açtığı 6 milyon 
Ingiliz liralık ticaret kredisinden is
tifade etmek bile mümkün olama. 
mıştı. 

Fakat iktısadı siyasetten ayırmak 
mümkün değildir. Bir memleket ik
tısaden başka, siyaseten başka bir 
devlete bağlanamaz. Iktısadi hakimi
yet o memleketin siyaseti üzerinde 
tazyik icrasını kolaylaştırır. Balkan
larda ve Tuna havzasında Almanya. 
nın iktısadi hakimiyeti, bu memle. 
ketlerin siyasetleri üzerinde de mü
essir olmuktan hali kalmamaktadır. 

Yine bunun içindir ki, Almanlar, 
Ingiliz ve Fransızlarla sıyasi ve as
keri bir ittifak akdetmiş olma. 
mıza rağmen, bizimle ticari ve iktı. 
sadi münasebetlerini idame için el
lerinden geleni yapmış, Türkiyeyi ik
tısaden Ingilizlerle anlaşmaktan men 
için propagandaya azami derecede e
hemmiyet vermişlerdir. Alman ga
zeteleri, Berlin radyosu, Almanyanın 
memleketimizdeki ajanları mütema. 
diyen Ingiltere ve Fransanın Türki. 
ye ile iş yapamıyacaklarını iş~e ede: 
rek Türk - lngiliz - Fransız ıktıs:ıdı 
anlaşmasının tahakkukuna mani ol. 
mak istemiştir. 

Fakat bütün bu propagandalara 
rağmen, siyasi mukadderatını ln

giltere ve Fransanın mukadderatına 
bağlamış olan Türkiye, bu iki garp 
memleketi ile iktısadi ve ticari bir 
anlaşma imzalamıya muvaffak ol
muştur. Ve bu suretle Almanyanın 
iktısadi vesayetinden tamamen kur-
tulmuştur. .. . . 

Yalnız bu anlaşma Turkiyenın ık. 

(Başı 1 incide) 
bazı tedafüi tedbirler alınacağım bil
dirmiştir. Hükumet erkanı ile askeri 
şefler her gün toplanmaktadırlar. 

Alman kıta1armın Holanda hu
dudunda da Gronau mıntakasında 
toplandığına dair haberler gelmiş, 
aske:ri makamlar bunun üzerine hu
dut mıntakasındaki bazı mıntakala
rın tahliyesine ve askeri tedbirlerin 
teksifine karar vermişlerdir. 

Dün gece Holandada bazı kıtaat 
hareketleri vukubulmuştur. Fakat 
şimdi müdafaa tertibatının yerli ye. 
rinde olduğu söylenebilir. Bütün 
memlekette sükunet hüküm sür
mektedir. Bununla beraber Belc;ika
ya doğru bir Alman istilası halinde.' 
hassaten tehdide maruz bulunan 
Limburgda az çok endişe mevcut 
tur. Bu vilayette ve Braband mınta
kası dahilinde askeri makamlar kar
naval şenliklerini menetmislerdir 
Groningue vilayetinde bombalarla 
yapılan bir talimde iki as1t:er ölmüş 
ve dört asker de yaralanmı!itır. 

Havasa göre vaziyet 
Havasın Paristen bildirdiğine gö

re, vaziyet şu merkezdedir; 
u Holanda ve Belçika hudutlarında 

tahaşşüt etmiş olan Alman orduları 
derhal harekete geçmiye hazır bulu
nuyorsa da, bu yeni bir vaziyet de
ğildir. Çünkü Alman tertibnh daha 
teşrinisani bidayetinde tamamları
mıştı. Alman tahşidatının o .la.man
dan beri hissedilir derecede d12ğişme
miş olduğu müşahade ediliyor. Arı. 
cak. Alman orduları 24 _ 48 saat i
çinde derhal harekete geçirilebilirler 

Binaenaleyh bugün mevzuubahis 
olan şey iki aydanberi mevcut vahim 
askeri tedbirin diplomatik vollarla 
Almanya tarafından teyidinden ba~
ka bir şey değildir.» 

Hadisenin dünyadaki akiıleri 

• 

pek yakında Holandayı istila edecek
lerine kani bulunmaktadırlar. Stok
holmda beyan edildiğine göre, eski 
Holanda Başvekili Colijn, geçen haf. 
ta Romada bulunduğu sırada Musso
lini kendisine Almanyamn Holanda
yı istila etmek tasavvurunda oldu -
ğunu bildirmiştir. ıı 

lngiliz askerlerinin mezuniyeti 
Belçika ve Holandada askeri ted

birler alındığı sırada Fransadaki In
giliz heyeti seferiyesi efradının me. 
zuniyetlerinin ilgasına müteallik o
lan karar da nazarı dikkati cclbet
miştir. 

• 
Ingiltere bütün tayyare kuvvetle-

rınde mezuniyeti ilga etmiştir. Fakat 
bilfiil verilen mezuniyetler bu karar
dan müteessir olmıyacaktır. 

Gayri resmi mahafil, Ingiltere ta
rafından ittihaz edilmiş olan kararın 
Belçika ve Holanda tarafından a Lın
mış olan askeri tedbirlere karşı bir 
ı Sempati jesti l olduğu mütaleasmda
dır. Ayni mahafil, bu kararın pvzar 
günü öğleden sonra Fransada veril. 
miş olduğunu, almış olduklan haber. 
lere atfen beyan etmektedirler. 

Garp cephesindeki harekat 
Londra, 15 (Hususi) - lngiliz tay

)·areleri bugün bir Alman tahtelbn
hirine hücum etmiş ve anlaşılan bu 
tahtc lbahiri batırmıslardır. 

Londra. 15 (Hususfı- Inglliz tayya 
releri dün de şimali garbi Almanva 
üzerinde bir uçuş yaptığım Alman 
kaynakları bıldirmcktedir. Bun<!an 
başka Viyaııanın l Kömür tasarrufu 
için) zifiri karan Irk içinde kalınası 
kararlaştırıldığı bildirıliyor. 

Garp cephesinde Almanlar uzun 
menzilli topları cepheye getirdikleri 
ni ve Fransızların cephe gerisinde 
oıı mil mesafedekı köyleri tahltye 
ettiklerini haber veriyorlar. 

tısadi hayatına yeni bır veçhe ver. 
meğı icap ettirecektir. Şimdiye k'.1rlar 
beynelmilel ticarette bızim kabul et
tıgımız kliring sistemine bır nihayet 
vermek ve serbest ticaret es':lsma 
gore yeni beynelmilel bır ticaret i>JS

temi kurmak lazım gelecektır. logıl
tere ve Fransa ihraç mallarımızın 
çoguna talip çıkacak ve bız de ihti
yaçlarımızın çogunu bu ikı :nemle- M. Daladier, bugün Belçika sefL·i_ 
ketten temın mecburiyeti karşısında ni kabul ederek bir müddet görü:;
kalacağız. müştür. Amerika gazeteleri Holand::ı 

Beynelmilel ticarette serbest döv:z ve Belçikaya karşı bir tecavüz ihtı
u"ulune ecmek, daha bır çok ıktı-f malinden bah"ediyor ve buna dair 
sa ı ve m a ı"t'Cö15lrmr-aımamızı z.anı- muhım neşrıyattaouıutlUyorıar. 

Fransızlar. Fransanın şimalinde 
bir keşif uçuşu yapan Alman tayy~
resini düşürmüşler ve tayYarenın 
mürettebatını esir almıslardır. 

Cumartesi günü öğleden .s~n~~ c:e-
__ ,_:. ı.~:.ı-.- -..1-t-L .A-.l ___ .....:.._;ı ...... .-9'.a.. 

ri kılacaktır. Herald Tribune diyor ki: 
kampında haşgöstermiş olan ~an~m 
hakkmda yapılan tahkikat netıcL·sın
de yeraltından kaçmağa tesebbiis et. 
mek üzere esirler tarafından kazıl
mış bir dehliz meydana çıkmıştır. 

Bu sebeple Türk - Ingiliz ve uBelçıka ve Holandaya karşı taarru7 
Fransız iktısadi anlaşması Türkiye. cırna\ arca bir tf'Cnvüz tc,:;kil eder. Z aten 
nin iktısadi hayatında bı.iyük bır de- Belçika, Almanynya geçen hııtbl kaybet
gışiklik vilcude getırecektir. Ticari tırmlş bulunuyor. Yeni bir tecav'lız. ona 
hayatımızı bu yeni icaplara \!yJu- bir harrı daha kııvbc.ttlrir.n . . 
runcıya, ve ithalatçılarla ıhracatçı- Londra gazetelerınden Daıly Maıl
larımız bu yeni vaziyete . uyu~cıya in Stokholm muhabiri şu malümatı 

• Bir Norvec vapuru Simal den1zin-

kadar kısa bir istihale devrı geçırmı- veriyor: ~ 
ye mecbur olabiliriz. Fakat lngıliz ı<Ecnebi müşahitler, Almanl.ırm 

de mayine çarparak batm1ştır. Ki.i.c~k 
bir Ingiliz gemisi de Fransız sahılın
de kumluğa çarparak batmışhr. 

ve Fransız pazarlarının zenginligi, ----------------------------
ihracat maddelerimizin derhal mtiş.. 
teri bulabilmesi iktısaden daha sü
ratle inkişafımıza hizmet edecektır. 
Bu istihale devrini mumkün ::>lcluğu 
kadar kısaltmak ve iktısadi hayatı
mızı bu yeni inkişaf zemini üzerinde 
hızlandırmak, hem hükumetin c;ürat
le alacagı tedbirlere, hem de tüccar
larımızın göstereceği intıbak i{abili
yetine bağlıdır. ___ _,.,____ 

POLiSTE: 

Evvelki Gece Üç 

Karmanyolacı Tutuldu 
Istanbulun muhtelif semtlerinde 

fırınları bulunan Istilakinin katibi 
Andiryanus evvelki gece saat ·n de 
Kurtuluşta yangın yerinden geçer
ken 3 meçhul şahsın tecav.üzütıe uğ
radığını ve 465 lirasının cebren e. 
linden alındığını iddia etmiştir. 

Bu işi karmanyolacrlardan L?tz Ah
met ile arkadaşları Mevhit ve Tsma
ılin yaptıkları anlaşılmış, üçü. de ya
kalanmış, üçü de suçlarını ltıraf et
mişlerdir. 

Galip Efganiye Mühlet Verild~ 
Hudut harici edilecek olan Galıp 

Efgani zabıtaya müracaatla, Ingilte. 
reye gitmek üzere Ingıltere konsolos
luğundan vize alacağını bildirmiş
tir. Galip Efgani vizeyi almaga mu
vaffak olursa Ingiltereye gidec~ktir. 
Aksi takdirde Bulgaris\an hududun
dan dışarı atılacaktır. Bunun için ken 
disine 3 gün mühlet verilmiştir. 

Şileli İbrahim Yakalandı 
15 sene ağır hapse mahkfını iken 

geçenlerde Usküdar hapishanesinden 
kaçan Şileli lbrahim yakalanmıştır. 

Arnerikada Muazzam Bir 
• 

Tayyare Yapılıyor 
Vaşington, 15 {A.A.) - Douglaf; 

fabrikaları halen muazzam bir bom
bardnnan tayyaresi inşasına teves
sül etmişlerdir. Tayyarenin boyu 61 
metre, ağırlığı 70 ton olacaktır. Tay. 
yarenin faaliyet sahası 11000 kilo
metryi p;cçecektir. 

Verilen bazı malumata göre bu 
tayyarenin planlan çalınmış fakat 
polis tekrar ele geçirmiye muvaffak 
olmuştur 

Milli Koruma Anlaşman an 
Kanunu ı Esasları . 

ı Haşı ı incide) 1 (Başı, 1 ~n~ide) . 
encümenin adliye. bi.itçe, iktısat, mn- ı pıyasaıarı y~r~.umuzdan .muhım mık
liye, milli müdafaa ve ziraat em:Lİ- tarda kuru .uzu~, kuru mcır, fındı.k, 
menlerinden ayrılncak dörder - zadan badem, cevız m.ub~yaa edeceklerdır. 
teşkili kabul edilmiştir. Istanbu.l ve .ızmır pıy~s~larına ilk sa-

Muvakkat encümen, derhal tetkik- tış teklıflerı de gelmıştır. 
lerine başlamıştır. Dün salahıyettar zevat ile görüşen 

Bu tetkikler yarın akşama (bu ak-
1
1 bir arkadaşımızın aldı~ı malumata 

şam) kadar tamamlanacak ve proje, gore, istikraz haberı pıy.asalan~ıızın 
çarşamba günü meclisin umumi he- ı e~ c.an~~ n:ıevzuunu teşkıl etmış ve 
yetinde müzakere edilecektir. buyuk umıtler uyandırmı~tır. oı; beş 

milvonluk altının, devletın malı va
Grup Komisyonunun raporu ziy~tini bir kat daha yükselteceği ve 

1• " nemızi inkişafını tak-Parti grupu komisyonu, proJenın ma ı muva:.e . n t . . . . 

adını (Mıllı Koruma Kanunu) ıuyi- vıye ed~cegı bılhas~~ tebar~z e~tırıl. 
hası olarak degıştırmiştır. Parti •rn. mektedır. Bu me~lagın mal ıle oden. 
mısyonu, hükumet tarafından hazır- ~es~ k.eyfiyetı~. pıyasalarımıza canlı 
lanmış olan projeyi milzakereye e.:ıas hır ıstıkbal muJ.delemekte ye bun~ 
tutarken, parti programını, ve teş- dün~a pıy~salarıle serbest t.~c~ret sıs
kilatı esasiye kanununu birinci dere-ı temıne do~ru at~lmış en ~uhım ~ir 
cede ve ıtınalı bır tıtizlikle gozi.ınun. adım oldug~~a ışaret edılm~kteı.~~i 
de bulundurmuştur. Bunun yanınrla Bir kısım tucc~rl~rımız ~a Jmu. 
mıllet varlığında birıncı derecede 1 Harpten evve.lkı. dunya pıyasal~rı ıle 
müessir olan hayatın akışını ve bu münasebetl~_rımı.zın. normal _ ~ıc.::ıret 
akışın ceLrettiği amel ve ıhtiyaçlar1n sistemine gore ınkışaf ~deC';gmı ve 
karşılanması zaruretini mühim bir kliring gib.~ a~ormal şekıU;rın kaldı
unsur olarak tetkik etmiştir. Parti rılacağını umıt etmektedırler. Ihra
komısyonu bu kanunla hükumete ve catçılar. lngiliz ve Fransız kurla:mın 
rilecek ge~iş salahıyetlerin, tabii za- Türk parasın.~ ve dii!'ya . pi~a:a 1 ~:1 
manlarctakı iktısadi rejim ile vatan. fiyatıa:ına gore tesbıt edıle~~1 1~~'( da lara temin edilen tasarruf ve say ne ve ıhracat mallarımızın boy t ı .t-
eş amel serbestliği haklarını takyıt le bu piyasalarda serbestçe ~atıln~:>ll

;deceğini şüphesız görmekte ve şu mesi imkanlarını kazanacaf ~a ı~a~ 
mütaıeada bulunmaktadır: ret ediyorlar· Bu tedbirler n tıC':sın · 

Vaki veya yakınen muhtemel ':ıir de takas fiyatlarının muvazene!~ k~
harp halinin pek çok tenevvu arze- lacağı, Umumi Harpten evvelkı P1

-

den maddi ve ruhi bütün ihtiyaçları- yasaların yeniden kurul~us .olacağı 
:1 · ·· .. l ektedir Büyuk fırmala nİ kavrayıp karşılıyacak tedbirler a- ı erı s~ru ı:n · -

lırken bütün milli vasıtaları vatanın rımız şımdıden hazırlı~lara. başl~m~r 
emrin~ ve hizmetine tahsis etmek ve lar ve mütte~ikler~mizın pıyasa.arı e 
istismarcı unsurlarla şiddetli bir su- temasa geçmışlerdır. 
rette mücadele etmek vecibesini ih-
mal ederek, bu takyidattan ictinaba 
imkan yoktur. 

Yapılan takyitler, yalnız ikinci 
maddede zikredilen fevkalade halle
rin hüküm sürdüğü zamana mahsus 
ve muvakkat olacaktır. Fevkalade va 
ziyet geçer geçmez, bu kanun tatbik 
mevkiinden kaldırılacak, normal za.. 
manların iktısadi rejimi avdet ede
cektir. Diğer taraftan, parti komisyo
nu, içinde bulunduğumuz günlerin 
te$irl altında yapılacak olan bu ka. 

nunda, devlet hayatına bağlı bir da
imilik görmeyi ve onu, zaruret zail 
olduktan sonra tatbik mevkiinden 
kaldırmakla beraber, fevkaladelik. 
lerin husulünde tekrar tatbik mev
kiine konmak üzere bir milli ko
runma silahı gibi kanunlarımız ara
smda saklamayı lüzumlu görmüştür. 
Tıpkı milli müdafaa mükellefiyeti: 
örfi idare ve istiklal mahkemelerı 
kanunlan ibi. 
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Amerikada İhlı 
Hazırlayan Bir 
Nazi Şebekesi 
Nevyork, 15 {A.A.) - Federal. 

bıta direktörü Hoover, (Chrıst 
Front) azasından on sekiz k~~ 1 «hükumeti devirmek ve diktatot 
tesis etmek maksadile bir ihtilal 
karın.ağa matuf tahrikatta bulu~ 
olmak ithamı» ile tevkif edilmıŞ 
duklarını beyan etmiştir. Mumaıle 
zabıtanın Nevyorkta 'fesatçılara 
ufak bir imalathane meydana çık 
mış olduğunu ilave etmıştir. 

Hoover, yapılan tahkikatın fesi 
çıların polis mudı.iriyetı binasına b 
balar atmak tasavvurunda bul•.ınd 
larını ve (ambargonun kal~nlı:n8 
kanunu lehinde rey vermiş oldult 
rından dolayı kongre azasından 
kişiyi ortadan kaldırarak diğer 1zB 
ders vermek hususunu münakaşa 
miş olduklarını meydana çıkarrtl 
olduğunu söylemiştir. 

Fesatçılar, l diktatör) diye ta"5 

ettikleri Hitler diktatörlüğiine 
zer bir hükumet vücude getirJ!l 
tasavvurunda bulunuyorlardı. 

Hoover, bu teşkilatın binlerce az 
olduğunu beyan etmiş ise de :rakB 
söylemekten imtina eylemiştir. 

Tevkil edilmiş olan 18 kişi, mutJ' 
savver ihtilal için insanlara antre~ 
man yaptırmakta ve Amerika .hu.it 
metine ait silahları çalmakta ıhtısİ 
kesbetmiş gizli bir teşekkül olan ~~ 
(Spor klübü) ne mensup bulunnw 
ta idiler. 

Hoover'e göre fesatçılar, biit 
Yahudileri ortadan kaldırmak, unl 
mi binaları, elektrik, gaz, su ku 
panyalarmı, tramvayları ve büt 
nakil vasıtalarını ele geçirmek tasa 
vurunda bulunuyorlardı. Fesatçıl 
Jevsh Daily Horvard gazetesi bür. 
!arına bombalar koymak, gümrük .pi 
nalarını, Nevyork postahaneleı:ı 
Amerıkanın federal bankalarını 
milli muhafızların kışlalarını zapte 
mek nivetinde idiler. 

Tevkif edilenler arasında bulun . 
iki liderden biri John Cassidey, 
ğeri Villiam - Herald .~ishop'~ur· 
Cassidey'e taraftarları Fuhrer d1y~. 
lardı. Zabıta. bombalar, bir çok tt.l 
fekler ve binlerce kurşun rnüsadeıi 
etmiştir. . 

Hoover, bu teşkilôtın Pcnebi bit 
memleketle münasebeti bulunup bJ1' 

lunmadığı meselesini mıinaka~ada11 

imtina etmiştir. Bishop, 39 yaş~nd• 
olup Viyanada doğmuştur. Berlınde 
doğmuş olan 30 yaşında Claus - Gull' 
ther _ Ermeckc adınd!1ki fesat~ı ~s 
Amerika ordusundan ıhraç ~dı]mıŞ 
·o1up Amcr1k11n rımıu ,, ... .,. ... ..ı" .. ~.ı 

Geniş teşkilat yapmışlar 
Nevyork. 15 (A.A.} - Ho?,V~~ 

Nevyorkta tevkif edilmiş olan kuçu 
ihtilalciler grupunun Amerikanı~.~~! 
tarafına şamil geniş bir. t~şekkulu 
nüvesi olduğunu söylemıştır. Zaoıtaı 
bir çok yerlerde tahkikat yapmakt~ 
ve gizli silah depoları araştırmakta 
dır. 

• 
Meksika, 15 < A.A.) - İyi bir men

badan öğrenildiğine göre Cardena.Sı 
gizli zabıtayı nazi ajanl~rının •ım~ .. 
mi karargahlarını Meksıkoda tesi.S 
etmiş olduklarına ve oradan kun • 
dakçılık hareketlerini Birleşik Ame: 
rikaya tevcih et~ekte bulundukları. 
na dair olan sayıalar hakkında tah 
kikat icrasına· memur etmiştir. 

İngiliz Parlamcntos~ı 
Bugün Toplanıyor 

Londra, 15 (A.A.) - Reuter: İn· 
giliz parlB.mentosu yann toplanacak· 
tır. Hore Belişa'nın Avam Kamara
sında Harbiye Nezaretinden istifası· 
na dair hususi beyanatta bulunması 
bekleniyor. 

Chamberlain son haftalar zarfın
daki muhtelif hadiseleri ,gözden ge• 
cirecektir. 
Mili Müdafaa İçin 25 Milyon 

Liralık Tahsisat 
Ankara, 15 (Tan Muhabirınden)

Milli müdafaa için 25 milyo~ liralı~ 
fevkalade tahsisat verilmesıne daır 
laviha meclis ruznamesine alınmıştır. 

Orhangazide Biı 
Dükkan Yandı 

Orhangazi 15 tTAN) - Goce saat 
12 de, bakal Şükrünün dükkanından 
yangm çıkmıştır ... Y.~~~ı!l geç fark.e
dilmiş, canavar dudugu ıle halka bıl
dirilmiş, herkes sokağa fırlamıştı.~· 
Bütün halkın gayretile. yalnız ~u d~
kiı.n yandıktan sonra ~an~ın sondu
rülmüştür. Zarar beş hın lıradır. 

Tokyoda Büyük Bir Yangın 
Tokyo, 15 (A.A.} - Bugün Tokyo

nun 100 mil uzağmdaki Sizuonnda 
müthiş bir yangın zuhur etmiştir. 
Yangın hususi bir evden çıkmıs. rü~ 
gar sebebile derhal büyümfü:tür. Pos. 
tane, gar ve diğer bazı resmi daireler 
de derhal yanmıştır . 

Şimdiye kadar 150 ölü ve ya~alı 
vardır. Şimdiden 1000 kadar hına 
yanmıs bulunmaktadır. 

Posta İle Gönderilen 
Maddelerin Müdafaa Pulu 
Ankara, 15 CTan Muhabirındenl 

Posta ile harice gönderilen rnürası 
maddeleri ıçın gümrük idareler: 
ibraz olunacak evrakın müdafaa p 
lundan muaf tutulacağına dair Jay 



Jdell 102 

Zelzele ~ ·'· ıntakasında Muvakkat 
UN 

inşaat lçir;;1 Bir Komisyon Kuruldu 
(Da91 1 int'id~ ' tektonlktlr. Yani, anımızın sulp ha-

tarlhindenberi ecnebi memlekeBt ler. line gelen kışrındald muhtelif da-
dı:n gonderılmiş ve gonderılecek lan hiU departmanlarında muvazenenin 
her turli.ı eşya malzeme erzak v va. bozulmasile meydana çıkan enerji 
ııtalar mezkur tarihten itıbaı:e n bir merkezlerinden intişar eden mevce-
ıene muddetle gümrük resm't

1 ıe hı?r lerin tevlit ettiği sarsıntılardır. Bu 
tlirlü vergi ve resimlerden v e bele- sarsıntılar, merkezden uzaklığa ve 
dıye resimlerlle devletçe \d1 ıre edil. yakınlığa göre hafif veya şiddetli 
lnekt olan limanlarda liman ücret ve hissedilir. Sıvastaki zelzele de: asıl 
resımlerinden muaf ~utulac... ı~tır. mevcelerin merkezi olan Erzincan ve 

Erzincanda ve Erzıncan Y~ ~ ~r sar - onu takip eden Kelkit vadisinden 
IJntısından muteessır olan ~ abR!ıcr. yüzlerce kilometre mesafelere kadar 
de sahip ve zilyet bulundı Jğu veya uzayan bir saha üzerindeki enerjı 
kira ile oturduğU evi yıkılı,-nış veya menbaından ileri gelmi$tir. Yaptı. 
içinde barınılamıyacak derecede ğımız tetkikat, bu neticeyi göster. 
'blahv ve harap olmuş bul~rt anlar na. mfstlr." 
tnına mezkur mahalle varıc at defter- l•kan edilen lelaketzeJeler 
lerince zelzelenın vukuu t arihine ka· Ankara, 15 (Tan Muhabirinden) -
dar tahakk11~ d.t 1 ~l.':ı-. t.q., .e ııenuz tahsil Dün Merzüona Erzincan felaketze
edilmemic- " olan kazanç, iktısadi buh- delerinden bir kısım yurddaş gelmiş 
?an verg ılerile ruhsat ve unvan tez.. ve derhal iskan edilmislerdir. 
keresi Vl • vergi karnesı harçları hay. Tokada 90 felaketzede 2elmiştir. 
\'anlar a razi, bina, buhran. muanıele, Bu~üne kadar Tokatta tedavi altına 
Jnuhtelif maddeler istihlak, veraset. alınan yaralıların sayısı 856 dır. Ma-
\'e intikı:' ıl, yol vergilerile biliuuum nisaya 38 kisilik bir feliketzed~ ka· 
belediye vergi ve resimleri "e ~am- filesi J?elmiştir. Bunlar bir 2ece kal. 
lan terki .n olunacaktır. dıktan sonra Balıkesir ve Bandırma 

Zelzell •nin vukuu tarihine kadar ekspresleri ile Manisadan aynlını~ 
olan zam ana ait h~nüz tarh ve.~- }ardır. 
hakkuk t ~ttir~l~e~ı~ ol~n vcrgııer İzmite. şimdiye kadar 28 yurtda~ 
tahakkuk ettırılmıyecektır .. " gelmlı:: ve iskan Pdilmirtir. · 

Ekici i le alıcı aras~da tutun alm Yeniden zelzeleler oldu 
'\'e satışı1 un .denk halınde yapılactğl .. _ 
hakkmd ki kanun hükmü bu mma- An.kara, 15 (TAN) - Son uç ~~!'1-
kalarda 939 mahsulü alım satımn. de Zıl:de ? zelzele olmuştur. Butun 
da tatbi edilmiyecektir. Bu mı na. 1 ~'!e ~olıtesınde de f asllah ve muhte. 
ltd.ıa '""\'~diler Heyetince tesbit eJi- lıf şıddette zelzeleler olmaktadır 
lecektir ~velkf ııece ve dün şehirde iki ha. 

• • fıf sarsıntı hissedildi~i gibi Ceşmede 
Ankara. 1:> (A.A.) - ZelzP.le '!T'n- oldukça sfddetli iki. Alacatıda hafif. 

takasına tıııalluk eden mütenevvi ı;e- çe bir. Foçada Rece varuından sonra 
rin temerküz ettirilmesi lçın Ba~e. ş!ddetlice ve saat 1.30 da hafif ol. 
k8.let müsteşarının riyaseti &ltır:fa, mak üzere iki zelzele hissfMHlmiı:tlr. 
Dahiliye. Sıhhat ve içtimai Mu11re- Tirede evvelki ııece 22.25 ve 22.28 
net Nafıa vekaletleri müsteşarlam- de üstüste iki $1ddetlJ zelze!e olmuş. 
da~ ve ıttıılay mlimessilinden nü- tur. Zelzele yer altından .ıürültü ile 
rekkep b\) merkezi kom~sy~n ~ek~l karışık baslamış ve halk korkusun. 
edilmiştir.su komisyon, ıskan ışerı, dan sokaklara fırlamıstır. Tirede zel. 
zelzele rrıhtakasının muhtelif hl· ıele fasıla ile sabaha kadar hafii ha. 
yaçları, f\ıvakkat inşaat ve tal'l"rat fif devam etmhrtir. DikUlde de ev. 
işleri gi'ol meselelerle meşgul >la- velki gece 23.45 de dört sanive sü. 
caktır. ren bir zelzele olmuş ve bunu 6 sanı. 

S x.& lı d ı ye devam eden orta ılddette Udnct 
05"'1a aTfl yar un ar bir zelzele takip etmlstlr. Dün saat 

Şarki brahisar, 15 (A.A.) -De. tı de Dikilide yenfden 6 saniye süren 
vamlı ça'ınalar neticesinde E~ıbel bir zelzele daha olmuırtur. 
geçidi a'ılrak münakalat temı e- Dün gece Zon!tuldakta da saat 21 
dildiğind şehrimize birçok lhhi de kuvvetli bir zelzele olmuştur, ha. 
levazım ~air eşya muntautıan sar voktur. 
gelmeğeaşlamıştır. Felaketzeelc. Ankara, Amasra. E,-etlt. Bayburt. 
re yardı için fstanbuldan geln e- ta da zelzele kaydedilmiştir. 
kip ile kımızda müte ekkil yır.hm • 
l.omi:.Clü<.~rikt mesai ederek ela. 
ket.J.n acnnı gidermek için de~'lllı Roma, 13 (A.A.) - Buf!{in öğle-
bir sure çalışmaktadırlar. den sonra Palenno ve Sicilya.fa zel-

Gere~ribel geçidinin açılıası zele olmuştur. iki ölü ve bir 'kaç ya
ve gere\! yardım heyetleriniı ça. rah vardır. Bir çok büyük binalar ve 
lışmala~yesinde artık kazamz i. kiliseler yıkılmıştır. 
çinde a• açıkta kimse kalm~ış. • 
tır. İlk 1ımların böylece yap!ma. İzmit, 15 (A.A.) - Enkaz kaldır. 
sı ve Unlanmı$ olması üztine. ma işlerinde calısmak üzere zelzelf' 
şimdi byetler felaketzede hlkın mıntakasına aitmekte olan 65 mah. 
kışa katorunması için icap ~den kum dün lmralı adasından lzmite 
tedbirl\lmakla meşgul bı.ıunu. gelmiştir. 
yorlat'·lkü, barakalardaki titün Bunlar fmralıda bulunan 40 mah. 
felaketler dört gündenberi em- kum tarafından felaketzede kardes
sali ~ilmiyen soğuklaraına. terimize teberrü edilmls bulunan 15 
ruzdu·~öylere 300, mahaHierc bin kilo fmralı soitanı ile l 72 cad1r1 
100 bilye dağıtılmış, iaşe nev. mahallerine sevkedilmek üzere fz. 
cuduni, köylere makarna. bsul- mit Yardım Komitesine teslim et. 
ya, 11<\eker, ekmek tevzı edil. micılerdir. · 
ıniştir Kay•eridelıi lelalıetzeJelerin 

Nİtlar yardun utiyQo uimleri 
Nilq (Tan Muhabirindlh) -

Zel:ıebceti, Erzincandan •:ıonrn Kaysert. 15 (TAN Muh1tloıMn. 
en ço\ıa tahribat ve zayiıtn se. den) - Erzincan felAkPtzedelerln. 
bep C.Zr. Kasabamızın l::OO e. den şehrimize 2elmi~. otellere ve ev. 
vindeden fazluı tamamın yı. lere yerleştirilmif olanların lalmleri 
kılm1 u harap olmuo, 100 ü -;unlardır: 
ınuh\ir hale gelmiştir. ıalnız KAmll oğlu Yusuf Atabey ve est. KAmfl 
53 4\j dairelerden de lükü. oflu Ethem Felek ve etf, Abdullah otlu 
Jnf e~Jağlam kalmıştır. 3Ql den Ahmet ve Qç nilfus ailesi, Ali otlu Tahsin 
az-,ı, mağaza, han, h~mam Baldırak ve eşi, HallJ oilu Sıtlo TopkD
~~ 1~.ncak 74 tanesi stglam rek ve Qç nütus allcsl. Sfileyma:ı oğlu Rı
.,..:::r ıa Celin Abdullah ollu Ali. Mustafa ollu 

tl 
91 köyünden 72 sinde Nurettin. Ertan ve iki nüfus allt'St. ôJO 

za azladır. Köylerde 2145 SUleyman eşi Vestle, Hüseyin oğlu Musta
~v yıkılmış, 1262 si maıli fa Karamanlı ve iki nnfus ailesi, Mehmet !f hale gelmiştir. Sağlam oğlu Akit Sabeı ve e$1. Kadir oğlu San 
~-~ina kalmnmıştır. Biri ve dısrt nütus ailesi, Mehmet oğlu Ahmet 
&&•ü{,t k "" l Yapıcı ve Qç nüfus ailesi. Kahrıımıın ollu 
kılı? un oy mektep eri yı. Karakaya, Sadık oflu Hilseyin Üzüm ve 

Va.tıamızda zelzeleden 2500 ~leri, ZültlkAr otlu Hüseyin Baynıkdar 
. ve İsmail oğlu lbrahim Karslı Ue tıdşe.-· 

raıtıüştiır, 1200 kışi de ya. nntus aileleri. Salih oilu İbrahim Sevfill 
ha aamafih, ayın dokuzu. ve dört nilfus ailesi. Mehmet otlu h::ras 
;Jit edilmiş olan bu raka. Kılıçkaya ve iki nüfua ail-' SaUhıttln 

J ihtfmali vardır. -
açıkta kalmıştır. Bun. Saçu ve iki niltus ailesi, Mehmet oflu ö-

kıQ2 santim kalınlığındaki mer Arkan ve beş nilfua ailesi, Mehmet 
barınmağa çalışıyor. oğlu Mu tafa Alp ve ne nilfus ııllesl, Meh

onu, yapabildikleri ba. met oğlu Halit Catak ve dört nüfus ııUesl. 
ızılayın gönderdiği ça. ısıa Ahmet eşi Ayşe. ölO Abdullah e$i Zey-

1...1;miştir. Bilhassa koy. nep, Mehmet oğlu Halis Kıh( ve Qç nflCuıı 
""""ki i d l l ailesi, HOseyin otlu Hasan Cetin ve eşi. 

izfo er n en yapı abi en ısın Cemtı Ali esi Nalla İrkel ve iki nQtu! 
hjıktan ölmemeğe çalışı. ailesi, tehlt yQzba11 Halt eşi !!mine Gen

bif~ ~~lıkta~ vefl~atın ö. 
c:bfı ıçın sen ve vasi yar. 

\'ardır. 
t1f1 bir kısmı Tokat has
~rilmiştir, fakat mühim 
ı4assa köylerdekiler. ve. 
~nden açıkta kalmış.. 
letihan vapmış ve olüm. 
1uştur. 

yaptığı tetkikler 

U
) -Kandilli rasat. 

muavini Kemal ile 
Süreyya, Su~ehri ve 
etkiklerini bitirmiş. 
nda fWl}an söyle. 

zelzelenin kar 

$81 ve çOCUfu, ölQ yüzbaşı Hulılsl eti Sa
biha Geı;ay ve Oe nüfus ailesi. ölQ Tahir 
esi Perihan Esan ve ~Ilı. TltkıclolJu 
Hasan Ercanbaz ve bet nüfus ailesi. lsmatı 
ollu Cemil Can ve Ud nQfus ailesi. başkl
Up Ali Rıza $enol ve 0( nüfuı ııllesl. öJO 
Yakup eel Hatfce. !!ntncanlı oflu Mehmeı 
$ehlrkalp ve Mehmet otlu Mum Araa. 
ile Ömer oğlu Nuri GOnırör ve dörder nO· 
fus aileleri, Faik oğlu Mehmet !Sair ve bet 
ntitus ailesi. Şaban o~lu Ahmet San ve 
eşi, ısın İbrahim ~ Vesile ve Qç nüfus 8 • 

ilesi, kaymakam Yusuf esi Fevziye. ve alb 
nütus ailesi, Ömer LOtfl ollu Cemil Gür
kan ve Oç nüfus atıesl. ısın Aziz eşi Naflıı 
Göksu ve eocutu. Molla Osman zade Sfl· 
leyman cılJu Bacı Ahmet. Osman 

lu Abidin, Mehmet oğlu Sfileyman ve ço
cutu. Mustafa oğlu Mahmut Diler ve iki 
nüfusu, Kadir oğlu Murat ve eşi. Ntyul 
otlu Necat Saylak. Dursun oğlu Onur, 
Ahmet oğlu İbrahim, Süleyman oğlu Ke
mal ve dört nilfusu, kütüphane mcmurı.ı 
Hamdi eti LOl!iye ve bee nüfusu. lsmall 
Mahmut Veııku ve alb nüfusu, Ahmet oğ
lu k6mll Kııradoaan ve beş nilf'ısu. Dur
sun oitlu Halli Kut ve iki nilfusu. Salih 
oğlu KAzım ve Oç nüfusu, Mustafa oğlu 

Bilrhanettln ve Tapukoz oğlu Nuri lltı 
dörder nilfuslan, Ömer otlu Bekir SRlon
kaya ve Klımll oğlu Salih ile üçer nnfus
lan, Tosun otlu Rasim Yakıskan ve E
min oğlu Mehmet SllsilpOr Ue beser nü· 
fuslan, Miko oğlu Yusuf Albayrak ve iki 
nilfusu, Aliye Bayban. B~.hznt On zevcesi 
Emine, H. Mahmut oğlu Şerif Özkan. H 
Hüseyin otlu Mehmet ve altı nilfıuıu. İbra
him oğlu Ahmet Çakan ve Uç nUfusu. 
Remzi Vural ve beş nüfusu. 

72 ailede 2S2 nüfustan ibaret olan bun
lardan H. Mahmut oğlu Şefik Özkan, Ccy
hana gltmlstlr. 

Hcutaneye kaldın!anlar 
Erzincanda yaralananlardan Kay. 

seri memleket hastanes1nde tedavı 
altma alınan lann isimleri sunlardır· 

Halis ottlu Nihat. Ahmet oğlu CelM. HU
aeytn oğlu Mustafa. Osman oğlu SU!ey
man, Salih o!lu Hasan, Nuri oıtlu Cemal. 
Ahmet oğlu İbrahim. Mustafa oğlu Ya15ar. 
İsmail kız.ı Firdevs. Mehmet km Hediye, 
Halil kızı Halime. Nuri kızı Ayşe. M:ıhmu~ 
kızı Nevzat. Nuri kızı Ayşe. Mahmut kızı 
Nezahat.. Osman kızı Behiye, Mehmet ot· 
lu Süleyman. Demirci Ziya otl•J Mehmet. 

Kolordu haataneainJekiler 
Kayseri Kolordu hastanesinde te. 

davi edilmekte o1an Erzincanlı ya. 
ralılar da sunlardır: 

Rençber İs.mail oı1u Kamer, S<?lAmt ma
hallesinden Dürüstem ollu Rıza. Abb:ıs oıı
lu Rıza, Aştler oğlu Mehmet. Yusuf otlu 
Veli, Balbel köy Hasan oğlu Hasan. MJtrıı 

köyden Retaylt oğlu Mlkayil. Eskl,,ehlr 
mahallesinden Sabit oğlu Kadir. Sehltbey 
mahallesJnden Salih otlu Hamdi, Odaba., 
mahallesinden Mehmet oıtu BUAl. Molla· 
trüzel mahallesinden tsmall oğlu Mehmet, 
Pltarlş klSyflnden lsmail oğlu Arif, otlu 
Ziya, Atlete mahallesinden Halil o{11u İb
rahim, Karaağaç mahallesinden Arlt oğlu 
Bekir, Halllefcndl mahallesinden Yusuf 
oğlu Ahmet ve Taşçı mahallesinden Bur
han oğlu Kfızıın. 

o 
Halil kızı Esma isminde bir fela. 

ketzede. Kayseriye getirilirken yol. 
da ölmüştür. 

Hari~ten yapılan yartlunlca 
Ankara. 15 CTAN) - VerilP.n ma. 

llımata göre, Haşmetlu Birinci Zogu 
Reisicümhur İsmet İnönüye ııöndcr
di~i bir tcl~rafta hareketiarz felaketi 
dolavısiyle taziyede bulunmustur. 

Bhopal Nevvabı da Reisicümhur 
tsmet lnönüyc telerafla teessür ve 
taziyelerini bildirmlstir. 

Londra büyük elciliğimiz İrıı~iltere 
hükumeti nezdindeki kordiplomati. 
"in harcketiarz felaketi dolnvısiyle 
elcili~im;ze taziyede bulunduklan vP 
bu arada Belrika ve Arjantin büvük 
elcilcrinin ff'1iıketzdelerc bil" vardım 
olarak onar fneiliz lirası tPbcrrü ev. 
lemis bu1unduklarını bildirnıekted'r 

Ötrendi~imize göre f svtt Harici. 
ve Nazın ı:rönderdi~i bir ,,.,•ktuola 
Stokholmd l t kordiplomatik İlzas• 
da bizzat Stokholm elc'litimizi zi
varet ederek hareketian felaket! kar 
~sında duyduktan teessürü blldir. 
misler ve taz~vede bulunmuslardtr. 

Verilen malumata ııöre. hareketi
arz felaketzedeleri kin Tahran bü 
vük elcilii{im~ze teberrü edilmis olan 
·syalardan bir kısmı Karakose yolu 
ile Erzuruma srönderllmiştir. 

Tahran büyük elçilie-imize yapıl 
makta olan para teberrüatı ise 
t 10.000 liraya bali! olmustur. 

fnıı;liz büvilk ekill~i tnıııJız Sark 
ordulıtn tarafından ııönderilm,.ktf' 
olan 800 cadırın yo111 "ıkarılmı$ oldu 
~undan Hariciye Vekaletini haber. 
da ... etmiştir. 

Buraya gelen haberlere ı{Öre. fela. 
1<etzdelere vardım icfn Kahire elcilf 
ğimize eşya teberrüatı devam eyle. 
"Tlektedir. 

Kah;re elrllivimiz. havırs~ver Mı 
•nrlılar t11rı:ıfından veniden vauılmış 
olan t:SOO İnefliz liralık tebcrrüat• 
r:la Milli Komite emrine ~öndermls 
'lUlnnma ktadır. 

Anadolu hareketiarz felAketzede
leri kin Yueoslavyada bir cnk havır. 
sever şahsivetler tarafından vapıl. 
mış olan 46.370 dinar ve 1 l fnaılız 
'irast teberrüat B,.lgrat büvük elcili
'limiz tarafından Milli Yardım Ko. 
mitesf emrine eönderilmlstir. 

İkinci İcra Memurluğundan: Bir 
borçtan dolayı haciz altında olup 
paraya çevrilmesine karar verilen 
$avrule marka 1123 plaka numara
lı kapalı siper otomobilinin 26 ikin. 
cik~nun 940 cuma günü saat 13 den 
15 ~ kadar Taksimde Mezarlık So. 
kağında 35 numaralı şrarajda arttlr
ma sureti1..e satılacaktır. 
Kıymetini bulmadı~ takdirde 2 

net arttmnuı 31 lkinciklnun 940 
çarşamba gilnü ayni ma'.lalde 
ve tayin edilen saatte icra edilece
tlnden isteklilerin mahallinde hazır 
b 

-- .. -···-

rrşn;ın.l' 
ANKARA RADYOSU 1 

TBrktve R•dvndifOnon PMtelar 
?Ur.kiye Radvoso Ankan 81ıd7osı 

n.ı .... """"'".,, 
Salı, 16. 1. 1940 

12.30 Proıram ve memleket uıt ayan j 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12.50 
Türk müziği. Calanlar: Vecihe, Ruşen 

Kam, izzettin Ökte. Re~t Erer. 
1 - Okuyan: Muzaffer lıkır: 
l - SeıtAh oeşrevt. 2 - S . Kaynak: Se

aAh şarkı (Hicranı elem ılnel pür hunu
mu da4lar), 3 - Kaptan Z. AU Rıuı · 

Hilzzam sıırkı (Hasta kalbimin derdini) 
4 - Faiz Kapancı: Sedh earlo (S'!nl at5r
d0 o safakl, 5 - Sqlh prlu (E7 cefacu 
dadellnden). 

2 - Okuyan: Radife Erterı: 

ı - Lemi: Hicaz sarkı (Sorulmıısın ba
na yeıılm). 2 - Tanburt Cemil: Hlcac eıır
lo (Heo saye! vaslınla ıönUI). S - Şevki 

Bey: Hicaz ıark1 (Flrakınla zalim\, 4 -
Sadettin Kaynak: Hicaz tOrkO {El~ ı;ıö7.le

rlne kurban olduluml . 13 80 - 14.00 Mü· 
dk: Karışık hatlf müzik (Pl.). 

18.no Proırram ve memleket ıısııt ayım. 
18.M M(lzlk: Cazband (Pl.). 18,40 Konuş
ma CCiflçlnln saati). 18.55 Serbest saat 
19.10 Memleket saat ııyan. a1ans ve me
teoroloji haberleri. 19.30 TOrk mQ7Ji!f 
KIAslk prouam. Ankara radvnsu ldlme 
~eli ve saz heyeti, İdare eden: Mesut Cemil. 
ıo.lS Knnusma Cİktısat saati). 20.30 TOr1': 
mOzlil. Cılanlar: Kemııl N Sevhun. Cev
det Kozan, Cevdet Cafla. İzz.etUn Ökte 

Okuyan: MOıı:eyyen Senar: 

1 - Serlf İçll: Mahur '8rlc (Alıımıım 
<loimııru desti !'mele). 2 - Şevki P.ey: Hl
raz şarkı CBatlıınıp zUlfO hezııran tabı

na). 3 - SadetUn Kayn11k: Hlraı $8rkı 

<Hıızan ile ırecti), 4 - Sükrü: Uşşak sar
kı (Gezer dolaşırsın ırönilldel. !! - Halk 
tnrkfü•O CA F11dimem hadi senle kaçalım) 
6 - Bursa türkilsD. 21,00 Tfirk müzlll 
Halk tilrklllerl. oyun ve kll$lk navıılan 

Sadi YR!ler Ataman - Ali !!rba15, 21.15 Kon
!er takdimi: Halil Bedii Yönetken. MOzfk· 
Radyo orkestnı11 (Şef: Hasan Ferit Alnar)· 

1 - O. Nlcolııl: Vlndsonm .ten kadın
lan uvertüril. 

2 - C. 'M. Weber: Preefosa ııvertOrQ. 
S - Joh. Strauss: Gece kueu operetin

den uverUlr. 
4 - A. Malllard: Les Dragond de Vll

lara uvertOrQ. 
5 - M. Glinka: Ruslan ve Ludmllla 

uvertürü. 
22.15 Memleket saat ayan, ej;ına ha

berlerL ziraat. eııham - tahvllAt. kambiyo • 
nukut borsası (Fiyat), 22.35 M07.lk: Mo
zart - Kilı;-Ok bir ~ muı;!klsl (T'l.). 22,!l:i 
MQzlk: Cazband (Pi.). 23.25 - 23,30 Ya
rınki program ve kapanıe. 

, 
""' 

BORSA 
15 - 1 • 140 

Lnnd.-a S.2l 
Nevyorlc 12').28 
Parla 2.95 
Mlllno 6.8S7S 
Cenevre 20.JOS 
Amsterdam 69 235 
Brüksel 21.82U 
Atına O.DıB 

Sot1a ~ U92:S 
Madrld 13.311 
Buda peşte 2a.5s2s 
Sükree 0.065 
Belir ad ' 3 .1S7S 
Yok ohama an.915 
Sıokholm 80.82711 

ESHAM VE 'l'ABVILAT 
Sıvas-Erıurıun I 19.02 
Sıvaa-Erzurum lll 19.22 

.... ~ 

K 

DERHAL 

DEVAKa 
'lfer eczoneck arqxını~. 

inh~~rlar Umum ·Müdürlüğü Ha 
Cinai 

Muhtelif eb'atta çıralı kalas ve tahta 128 M3 
Yuvarlak başlı cıvata ll/SX200 m.m) J 
boyunda, yuvarlak ba~lı cıvata) 24000 adet ) 
3/8X120 m.m boyunda ) ) 
Demir pul 23000 • ) 

I - Yukarda yazılı malzeme ı>azarlıkla satın alınacaktır. 
il - Pazarlık 17-1-940 çarşamba günil n lzalarında gösterilen ıaatl 

Levazım ve MObayaat su besindeki alım k omlsyonunda yapılacaktır. 
ııı - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saaUerde $ 7,5 

larlle birlikte mezkılr komisyona gelmelrrl. 

• I - Şartnamesi mudblnce t adet plAnya tezgAh1 patarlıkta sabn 
n - Muhammen bedeli 886 lira ınuvak kat teminatı 68.45 liradır. 

111 - Pazarlık 19-1-940 cuma ~ilnO aut 10 da Kabal.a$ta levuım 
$Ubestndekl alım komisyonunda yapılacak br. 

IV - Şartnamesi her giln sözü geçen ısu beden parasız ahnab111r. 
·v - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gUn ve saatte 7o 7,5 

larlle mezkılr komisyona gelmeleri. 

.. .. 
) 

! 
• 

POKF.R Traş 
Dünyanın 

bıçakl 

Traş bıçaklan geldi. Her 
lunur. markasına dikkat 

Deposu: Jak Dekalo ve Şur. İstanbul Tahtakale N 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden : 
40 Ura maaşlı muamelAt 15enill ve 3!'> lı ra maaşlı kütüphane memurl 

baldlr. Muamellt feflitt için mali ve hu kukJ mevzuata ve kOttlphane 
lein bir ecnebi Usamna Aşina olmak ve b er lk1 vazife için de en aı 
bulunmak IAzımdır. 

İateklllerln 18.1·940 tarihJne kadar vesikalarını birer dilekçeye bat 
racaaUan. (39~) 

lstanbul Defterdarlığından : 

S1ra 
No. 

MUkellefin 
adı ve so. 

yadı 

25 Recep otlu 
Recep 

25 " " 

81 Sarafim Ke.. 
çecl oğlu. 

&65 İzak Mitranl 
ve A. Bahar 

944 Mustafa D~e 
Hayri. 

339 V uil Yorgi 

331 " " 
339 " .. 
T19 Ali Rıza 

'779 ,, 
" 

'779 " n 

2183 Aşuva ça.
Tı96 nkçı. 

775 Zeki Yqu 

Mahal1tal 

Şeyh Gey. 

" 
-., 

R. P. 

~ Çe. 

A. Çe. 

·- ~ 

" " 
; .; 

R. P. 

" "' 
" " 
A. Ce. 

a pafa 

Adresi 
sokak / 

No. 

Vezir ilk-
lesi 27 

" 
Hamldiye 
Cad. 
Taşçı!ar 
21. 
Karakol 
So. 12 
Lonca So. 
8. 

' "' 
" 

.Ranrcılar 
Cad. 14 

., 

.. 
Balıkpazar 

48. 
Huırcılar 
6. 

Matı-ahı 

180 00 

135 00 

80 00 

12 00 

80 00 

420 00 

39·00 

35 00 

35 00 

35 00 

35 00 

.ıO X 100 

Muhtelif 

Hava Zam 
Kazan~ Bah. Mu. Ku. Ceza 

12 60 3 60 4 86 

d 45 2 70 2 30 

5 60 - 7 45 1 60 ı 47 

84 24 10 

:5 60 1 60 72 

29 40 8 40 11 34 

2 73 

6 04 

29 40 

19 60 

7 3S 

19 00 2 00 

'5 9S 

78 

1 72 

35 

78 

u40 1140 

5 60 !3 20 

2 10 2 85 

1 10 

13 12 6 08 

1 

1 

93 
8 
93 

Eminönü Maliye fUbesl mükellefi rindeıı yukanda adı i'1 ve ticaret atlreısf vazıı1 şahıslar terJQ tiea 
le yeni adreslerini bildirmemif ve tebUğt. salihiyetli bır kimse göstermemiş ve yapılan arash 
bulunamamıt olduklanndan h1u 



Sıhhat ve Güzellik 
Sağ1am ve güzel 

Dişi ede 

Sağlam ve güzel diş!er do 

RADYOLI 
İle temin edilir. 

Dişlerinize 

Çok Dikkat Ediniz. 
Baznn en üstnd doktorlnnn bile se. 
hep ve menşeini bulamadıkları bir 
ha talığın di iltihabından ileri gel
diği pek çok tecrübelerle anlaşıl. 
mı tır. 

Gafotanın en işlek yeri olan Ter. 
snne caddesinde 231 numaralı tuha
fiye ve manifatura mıü?azası de.vren 
satılıktır. 

35 modeli Bu.ik marka az lrullnnıl
mış kapalı bir otomobil de ehven 
fiyatla satılacaktır. Arzu edenler yu. 
ltanki adrese müracaattan. 

• ">r. SUPHI SENSE~ 
ı W •drar yallıın hıurtalıklan mQtf•hıı"'' 1 
1 ! qeyn41u Yıl<'h7 !l~n-r•uı !lı knNııı:l tnım· 

vay dıırıı~ Leklcr aoartıman• 

Tef! 41'" i 

ıl ::~ ~~.~.~~ .... ~!.~: 

GR 

BAŞ, DIŞ, 

Nezle, Grip 

• 
1 N 

ROMATIZ.MA 
' NEVRALJİ, 

KIRIKLIK 

S bah, Ö"'le ve Akşam Her Yemekten 

Sonra Günde 3 Defa 
1 
D ğJt!Cleo onra Beyu~lu Ağacruı 

; _.,Cl·ş11ı•m•,,•n•N•o•l•3:•~•r•e•ıe•t•o11n•:4113•~•' il ve bütün ağrdarı derhal keser, icabında günde 3 kaşe anabilir. 

,----=--------------------------,! 

Kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz. 
... - •, ·• -~ . ,. : . . ~· . - ,.; .. . . . . . ,. . ~ 

l. lı.1!.N t;Llli. 

2. GÜZELLİK 
3. SIHHAT 

f stc yüksek bir kremdP arana· 
bu meziyetlerin hep ini ize 

KREM PERTEV 
temin edehllr. 

l - KREM PERTEV: Bir tuva
let mQstnhzıırıdır. İnce bir 
iUna ve yapılıs•ndakJ husu
siyet itibarile yüzdeki çl7.rı 
ve buruşukluklann tesekkQ
lOne mfınl olur. Deriyi gene 
ve gergin tutar. 

2 - KREM PERTEV: Bir gtlzeJ
Hk vasıtası:hr. Genlşlcmif 

mesamab ukıstınlrak clld· 
deki pilrtOk ve kabareıklan 
giderir. en ve !..?keleri izale 
eder. Teni mat ve fieila1 bir 
hale getirir. 

3 - KREM PERTEV: Bir clld de· 
vnsıdır. Deri guddclerlnln 
ifrazatını dtlzeıtlr. Sivilce ve 
siyah noktal nn tezabQıilm 
mAnJ olur. Cild adalesinı 

b<!Sliycrek lruvvetlendirlr. 

. 1 Kuru cildler için yağlı. 
ve yağlı cildler için yağ-

~ız hususi tüp ve vazo- ı 
lan vardır. 

.............. ._ ......... ._ ............ ,ı 
Devlet Denizyolları İşletmesi 

Umum Müdürlüğü ilanları 
İdaremizde mllnhal bulunan 150 lira ~lı gemi tablbliklerlne doktor ah

nacaktır. 

Seralti CS~ck fluTe evrakı resmiyelerlle birlikte Umum MlldClrlfik: ZAt İş-
leri MOdürlllğüne müracaat etmeleri lilzwnu llfın olunur. (324) 

.. em ........................................ ~ 

: Oeylet oeini~olları ve-limanlari iş.letme u. idaresi !larilaiı 

Devlet Demiryolları Sıvas Atölyesi 
İçin Elektrikçi Arayor. 

D. D. Yollan Sıvas cer ntclvcsfndc calıs tınlmnlı: Ozere tccrilbcll elcldrtltcf usta
larnuı acele ihtiyaç vardır. Yuksck tevett Or sebckestnde. motör montaj ve tnmfnı
tında. mOtemadl ve mOtenavfp motör sargılarında calısmıs tscllPTilE'n talip olan-
ların a Paşa garınd:ı birinci IMletme mO dOrlOğünc müracaat etmelerL (303) 

* Abonumnn karbnı hAmD 8.!"erf on kişilik tnl~bc gnıplanna- refakat edecek yol-
culara da tenzllli abonuman kartı verilir Bu tarife ~ll 1-2-1940 tarihinden iU-
baren mcr'idlr. Fazla tafsilfıt için istasyonlara müracaat edilmesi (226) (397) 

İstanbul Ormnn l\lüdürlüğündcn : 
1 - şnenin Konıcnda Devlet Orma runuı A ve B serlsfnden 50!i2 kental Me

ve 2791 kent.al karışık kl>milr açık artbrma Ue satılacaktır. 

2 - Arttırma 27 - 1 - 940 tarlhinc mil.sadif Cumartesi gQnO saat 10 da ya
pılacaktır. 

3 - Mcşo kömllrllnOn mubanµnen bcdell 16 ve kanşık kl>mllriln k~talı 12 
kuruştur. 

- 4 - Muvakkat teminat 87 lira 65 kunıştur. 
s - Sartname ve mukaveleruıme projelerini sikmek isteyenler !stanbul Or-

man MQdurlQğüne mOracaat edeb.lirler. (369) 

Türkiye Tiftik ve Yapağı 
ihracatçılar Birliğirı:den : 

Ellerinde Tiftik ve Yapağı ihracat vesikasını hamil olanlann Birli. 
ğimize kayıtlan hakkında mukaddema yapılan ilandaki kayıt müd
detinin görülen lüzum üzerine İkincikiinun 1940 nıhayctine kadar 
temdit edildiğini ve alakadarların kayıt için İstanbul Ticaret ve z~. 
hire Borsasında Birlik Umumi ka tipliğinc müracaat ederek knyıtları
nı yaptırmaları, aksi takdirde ihracat yapabilmelerJne kanuni imkan 
olmadığı ilan olunur. 

.... mil ...................................... .. 

Başvekalet Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü İstanbul 
Bölgesi Başkanlığından : 

ı - Bölgemiz Taksım bahçcsl ycnl ca Wıosu karşısında nizami §ekllde Qç adet 
tenis kortu yaptırılacaktır. 

2 - Yapılacak iş pazarlık usullle elcsll tmeyc konulmu~tur. 
S - Muhammen keşif bedell 1620.- liradır. 

4 - Proje ve keşli hulfısası hakkında lznhat Taksimde Ay yıldız palas ııpart
maru 3 numarada bölge merkezinde verilecektir. 

6 - Açık eksiltme 18 iktncikanun 1940 tarihinde saat 15 de bölge merkezinde 
yapüacaktır. 

(1 - Muvakkat teminat 122.- liradır. 
7 - İsteklilerin bu işe benzer fş yaptıklanna dair ellerinde mevcut veslkalarllc 

birlikte bildirilen gün vo saatte Bölge merkezinde mevcut komisyona mQraca-
atları. (449) ......... .-..: ................................. ~ 

T. iŞ BANKASI 
1940 Küçük Cari Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 
Keş:delcr: 1 Şubat. 1 Mayıs. 1 Ağustos, 1 İkincitcşrin 

tarihlerinde yapılncnktır. 

Kumbnl'nlı ve kumbıuasız hesaplarında en a2 elli lirası bulunanlın 
kuraya dahil edileceklerdir. 

~ı; ~~· 1940 IKRAMIYELERt •--
1 Adet 2000 liralık = 2000. - Lira 
3 ,, 1000 " = 3000.- ,, 
6 ,, 500 " ,, 11 

,, ,, ,, 1 

Ticaret Vekfilcti Teşkiliitlanılınna Başkontrolörlüğünden : 1 
Çay ve Kahve İthal Eden Tacirlerle Komisyonculara : 1 

Çay ve kahve ithal eden tacirlerle komisyonculardan mOesseselerl lstanbulda 
buhınanlann 20 ikinclkdnun 940 ve tasra da bulunanlann 31 fklncikAnun 940 tari
hine kadar Slrkedde Liman harund:ı teş.d lfıUandırma b::ışkontrolörlQğQne veslka
larll müracaat ederek kurulıın birlik Um ltede &imle talebinde bülıınmalan lil-

12 
40 
75 

210 
,, 
,, 

250 
100 
50 
25 

,, 

c== 3000.
c:= 3000.
c== 4000.
c:::s 3750.
c= 5250.-

,, 

" l 

Türkıye Jş Bankasına para vatırmakla va!nız para biriktirmi& 

C'l'maz avnı zamanda taliiniZl de denemis olursunuz. 
zumu Wn olunur. (382) '~-----•• __________________ , 

[ 

I 9 • f ' ,.-. , __ .. ~· I·. ·•• • • '• '' • , • 

TURKiYE CUMHURijTi 
ZiRAAT BANKAI 

Kuruluş Taıihi: 1888 

Sermayesi : 1 oo,oo•,ooo Türli Lirı 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her ne,i banka muamelelez4<u .. 

Para Biriktirenle;e 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Zirnnt Rankasıncfe kumbaralı ve llııarsız tasarruf hesnplnMnds 9 

az 50 lirası bulunanlara senede 4 df!as çekilecek ku.r'a ile d~f,fldald 
plana göre ikramiy dnğıtılncaktır. 

' ' ' 
Adet .. 
• 

1.000 Urah.k f,000 • 
600 • 2.000 
zso • ı.ooo 

• . 
• . 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • -1 • 5.000 • 
120 • 40 • 4,800 • ,. 
160 • zo .. 3.200 • 

OIKKAT: He.~planndakl paralar br sene ,~inde 50 liradan asa!J 
düşmıyenlere ikramiye çıktığı taKdı~ % 20 fazlasiyle venıeeektir. 
Kuralar senede 4 defa. l EylC11, 1 Bı.ri-cikiinun, 1 L\tnrt ve 1 (lıtı.ll&!ı 
tarihlerinde (ekilecektir. 

f ' .. .. • • t ti:.. .... ,, • ~ ..... : ... 

Üsküdar • Kadıköy ve Havalisi Halk 
Tramvayları T. A. Şirketinden: 

f 

Slrkellmlz için clll mubtclif clns evrak ~'ı açık eksiltme surcUle rnUnakasayn 
konulmu:ıtur. 

Milnnkasa 26 kllnunusanl 1940 Cumn gOnQ saat 14 te Şirketin l1;ı larbaşındn 
kitin İdare Merkezinde yapılacaktır. 

fsteku matbaacıların tarihi nandan itibaren tatil günleri mnsıesnn olarak her
ıün saat 10 dan 16 ya kadar Şirket Merkez.inde Mağaza ve Levnzııtı ııadürUlğQne 
mllracaatle §artname ve nllmunelerl göreblltccklcrl flfın olunur. 

Deri ve Barsak Müzayedesi 
Türk Hava Kurumu Mustafakemalpaşa Şubcsindeıı : 

Kurban bayramında şubemiz mıntakası nda toplanacak (1800) ilA cıoon) tane 
koyun dcrisfle (1000) DA (1200) tane barsak açık arttırmaya konmuştu<· 17-1-940 
çarşamba günü saat 15 de ihalesi yapılacaktır. Tnllplcrln fiUbeye tlltlracaat-
lan. (445) 

"'·· Ticaret Vekaleti Teşkilatlandırma BnşkontrolörJügunden : 
Demir ve çelik çubuk, boru, lıdl ve gal vanızıı ı;aç, kalay, teneke, ~atın, çinko. 

bakır, san, aleminyum, tutya, metal, nfk el, fosfor, ve bafon fthnlAt t Clrıert ile bu 

maddeleri kullanan fabrika ve lmalfıtha ne mıhlplerine: 

Gerek fabrika ve lmaJ!ıthanelerlnde mevadı lpUdalye olarak ıtull n ak ve qe
rek mağazalannda satmak Qzere ~ukardn ki maddeleri ithal etme1' ~;~acındJ bu
lunanlardan müesseseleri tstanbulda bulunanların 20 kllnunusa11I h Ye ta$rııda 
bulunanların 31 kAnunusrınJ 940 tarihine kadar Sirkecide Llıtı 1111 

1 
llııınd:ı tt-«ki

ltıUnndırma başkontrolörlüği!nc mürncnat ederek bu maddeleri itha •in kunılan 
birlik llmltetlere girme talebinde bulunmaları IOZ1Jmu tebllit ,,wnur. <377) 

===========================================~ ~~ 
Sahibı ve Neşrıvaı 1üduru Halil Luttu UOIU>ll t. O l.•fl~lt·ı ıl ı. .t 

Neşriyat T t... Ş Basıldı{?J ver T A N "1ııtha ı 

Necati Yerli· Aspirin Değildir. Esası hariçten ~etirilmiş. tablet şek- Bahçe kap 1 
line konmuş ve Avrupn mamulfıtınm 

fevkindedir 
Salih c 

-


