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TELGRAF: TAN. ISTANBUL 
TELEFON: 24310. 24311. !4311 
BEŞİNCİ YIL - No. 1604 

5 «URU$ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

"'TAN" m yent kitap serflerlnt almak tetn bu 
.Ulaymız. On bet kuponla ancak bir 9e 
aht~iltmntz. 15 kaıt0n rretfTen• hfy -rl "tc: ... llııiıilf'-

lstanhulda 250. Posta he 300 Kunısa v 

Chamberlain Dedi ki: 
Cephedeki Durgun 
Vaziyet Ansızın 

MALI VE iKTiSADi ANLASMALA 
Kliring Hesaplarını 

Tasfiyesi için de 

Nihayet Bulabilir Esaslar Konuldu 

1940Kati1 
Harp Yılı 

Olacaktır 
Yamn: M. Zekeriya SERTEL 

H itler yı1bqı tatilini geçirmek ı ~ 
üzere çekildiği Berchtesgaden l 

deki vilihından Berline dönmüş, ve 
döner dönmez erkanıharbiyesini ve 1 
JMlZI §eflerini toplıyarak, 1940 sene
mndıe takip ve tatbik edilecek siya
aet ve plin etrafında istişarelere baş
lamı§tu'. 

Bu Borçlar 
20 Senede 

Ödenecektir 
----0-

Chamberlain, Kamarada 

Beyanatta Bulundu 

~l 

Holantla .ahillerimleki müJalaa tertibatından bir aö 
Bu içtimalarda varılan karar he

nüz malfun değildir. Fakat İngiliz 
bynaklan Almanyanın 1940 ilkba
har veya yazında kati bir aettce al
mak içiD harekete geçmeje mecbur 
oldutu kanaatindedir. İngiliz Başve
till Camberlain de geçen hafta irat 
ettiği nutukta, İngilizlere daha çetin 
harplere intizar lazım geldiğini söy. 

Londra, 16 (A.A.) - Bqve-
kil Miıter Chamberlain, bugün 
Avam Kamaraamdaki beyanab 
ııraamda Türkiye Hariciye U. 
mumi Katibi Numan Menemen
cioğlunun biT müddettenberi 
Londrada ve Pariste yaptı~ ticaret 
müzakerelerinin üç mi11et araSTnda 
ticari ve mali bir muahede akdi ile H il d 
neticelenmiş olmasından müt~vellit o an a 
:ferin memnunfvetini bildlrmis vt- ve Belçi 

ll'-oü- 1itar~ye iiazuı~· b~. 
İnjilizleri bu kanaate sevkeden 

•bepler müteaddittir. 
lnglllz ricalinin kanaatine göre, Gepnlenle 6ir Alman zırhlınm batıran Umıla lnııU~ 

Almanya tecavüzi bir harbe bir se- denizaltuuaın lıanuıntlanı lngilteretle ütikbal edilirken 
ne, tedafüi bir harbe iki sene daya- 1 • ı • 

1 3 
A 

:~~.::~r~ç:Uc~=~~ ngı iZ er , imanlar 
için ileri aürdükleri"'ffbepler fU.Dlar-

=~üd~mı:!'!ı.:..,.~: da Yeniden 2 Denizaltı 
byt kalamaz. Hitler Alman milleti. G • • b 
nl IDefgul etmek ve efkin umumi- K tt•ı 
=~;i~e;~;!;.bu!:~= emısı ay e ı er 
Mayin ve denizaltı gemileri ile yap
tılı taarruzlar beklenilen neticeyi 
vermemiştir. Hitler 1940 aenesı için
de üçüncü bir tecrübe yapmıya mec. 
bmdur. 

lngiDz Baıvekm, "Belki ı·irkaç Hafta, Belki 
Birkas Saat içinde insanlığın Bütün Tarihini 

SarsabDecek Hcidiseler Olabilir 11 Diyor 

bu muahedenin 8 Kinunusanide Pa
riste imzalandıA'tnı söylemiştir. Ba~ 
vekil, muahede hakkında şu malu
matı vermiştir: 

"Rıı mu11hede hükümlerine eöre 
İngiliz ve Fransız hükumetleri Tiirki 
veye, Fransa ve İngilterden harp le· 
vazımını mübayaası icin 25 milyon 
lnJ(lltz Iırası i«raz etmektedirler.· 

Bundan başka İngiltere ve Fran. 
sa, Türkfyeye: 

.. Altın olarak 15 mllyon İnd]iz li
rası, 

fnRflfz lebfndE>kl kltrinJ? ht'saplan 
baJdvesinin tasfiyesi için de iki miL 
yon f neiliz lirası. 

Ve Fransa lehindeki klirlnR hesap 
lan bakiyesinin tasfiyesi için bir 
milyon İn.ziliz lirası ikrazda bulun. 
mıya muvafakat etmektedirler. 

25 milyon İngiliz lirabk istikraz 
vüzde 4 ve diier fst;knı7.lar vüzde 3 
faizli olacaktır. Bu borçlar yirmJ ae. 
nede ödenecektir. 

Faizler ve sPrmayeden itfa edile
cek kısımlar Türk malı ve bilhassa 
Türk tütünü mübavaası ınırctiyle 
Türk lirası olarak ödenecf'ktir. 
İn~iz ve Fransız hükumetleri 

harbin devam1 müddetfnce Türkiye
':le_n 2 milyon İnJrlliz liralık kunı ye. 
mış satın almavı taahhiit etmicılerdir. 

(Sonu; Sa: 1: SU 3) 

Aldıkları Tedbirl 
Hen üz Gevşetmedili--..::a-..... 
Alman Kıtalarmın Bilhassa Belçika Hududun 
Hareketleri Kesif Bir Tarzda Devam Ed 

Londra, 16 (Hususi) - Mister 'net ve itidal ile karplamalarmt 
Chambcrlain bugünkü nutkunda Bel betmiştir. 
çika ve Holanda hükumetleri tara- Gerginlilı bira Wi/,.. 
fından alman tedbirlere işaret ede- U · -€.ti ıa-ıd ..... _ 
rek b ed . . mumıye e an ~ ı8.._ 

. ut bır~erin boz~~ tedbı~ de. ginlik hafiflemiştir. Fakat bir 
ğil, fakat basıret tedbın oldu.,,unu t - ttef'kl d'ı. + .. _,._ ... - ı mi iki lek ti d' an mu ı er, ı6er --....., 
so~ e ş ve mem e . n ken ini landa ile Bel ika aldıktan 
mudafaaya muktedir vazıyctte ol- . ç . 
duklannı ilave etmiştir. Mister tedbirlen gevşetmemişlerd.ir. 
Chamberlain daha sonra .. İki mem- re ile Fransa. Holanda ile Bel 
leket hudutlan üzerinde büyük Al- bir tecavüze ~ğraması ihtiınal 
mar. kuvvetlerinin tahşit edıl:fiğinl ~a nazarı dıkkate almakta 
görüyorlardı. Buna karşı yapılacak gore hazırlanmış b~un~ 
şey. mukabil ihtiyat tedbirlen al. Fakat gerginliğin halın 
ms.ktı,, demiş ve Belcfka ve HoJan- rağmen vaziyet henüz nornıal 
da halkının alınan tedbirleri sükü- (Sona; Sa: ı • 

Son Resmi Rakamlrı 

Almanya tmparatorlutu 1914 har
bine dön sene mukavemet edebildi 
Çünkü o vakit ihtiyaçlanru bitaraf 
devletler vasıtasile temin edebiliyor
du. Almanyaya karşı hakiki abloka 
ancak 917 senesinde tatbik edilmeie 
baflannuttı. Halbuki §imdi abloka 
harbi gayet tiddetlidir ve Almanya
mn deniıa§Jn memleketlerden hiçbir 

CSona Sa: ı. Sil: l.J 

Londra, 16 (Hususi) - İngiliz Amiralliği tarafından neşro
lunan bir tebliğe göre, Uncline ve Starfish, Seahorse, adlı İngi
liz tahtelbahirleri üslerine dönemedikleri için bunlara kaybol
muş nazarile bakılmaktadır. Bu tahtelbalıirlere son derece teh
likeli bir vazifenin verilmiş olduğu da tasrih ediliyor. Bu üç tah
telbahir İngilterenin harp çıktı çıkalı düşman hareketile kay

Ş. Saracoğlu 

r>. Grupunda Reşadiye Kazası Ha 
---------------------.--.,bettiği ilk tahtelbahirlerdir. 

Buna mukabil kırk Alınan tahtel. 
bahiri batırılmış ve son kırk sekiz 
saat zarfında biri İngilizler, diğeri 
Fransızlar tarafından iki Alınan tah. 
telbahiri imha edilmiştir. Undine 
tahtelbahiri 540 tonluktur. Diğerle-

izahat Yerdi Tokat Viliyetinded_,.._ 
İSMET İNÖNÜ 

Yazan: 
Yusuf Ziya Ortaç 

M illi Şefimizin hayab, hakiki 
ve milli bir pref ve kahra. 

manlık destanıdll'. 

Bu büyük kahramanlık destanı, 
olgun bir nasir olan Yusuf Ziya 
Ortacın kaleminde, en müşkülpe.. 
aent ' 'atandatlann bUe derin blr 
rdebl ve milli hilz du~·arak oku
yacaklan kudretli bir eser kema
line kavuımaftur. 

Bunu, Bayramerteslnden itiba
ren TAN ıütwılannda n91re bq. 
lıyorua. 

Ankara, 18 (A.A.) - C. H. Partisi 
Meclis grupu bug{in 18-1-1940 saat 
15 de reis vekW HilmJ Uranın riya
setinde toplandı. 

ri 640 tonluktur. Celsenin açılmıwnı mnteakfp kfir-
Alman tebliğinde yalnız iki fngi. silye gelen Hariciye Vekili SUkrO 

Uz tahtelbahirinin tahrip edilmiş ol. Saracotlu; bizi uzaktan, yakından 
masından şu şekilde bahsolunuyor: alAkadar eden son dünya tıAdlseleri-

Alman körfezinde İngiliz Stafish nl ve bu meyanda hariciye umumi 
ve Undine denizaltılan Alınan mü. kAtlbf Numan Menemencloğlunun 
dafaası tarafından tahrip edilmiş ve riyasetinde Lond.ra ve Parise gidip 
mürettebattan bir kısmı kurtarılınış. bu defa avdet etmiş olan heyetin 
tır. hilkQmetlmJze izafeten İngiltere ve 

Claamberlain'in b•yanatı Fransa hilkQmeUerile akdetmiş ol-
Mister Chamberlain de bugün A- dulu mukaveleler muhteviyatını izah 

vam Kamarasnda harp vaziyeti hak. etmiş ve Hariciye Vekilinin izahatı 
kında söz söylemiş, hava kuvvetleri- anıp wnumı heyetince tasvip olun-
nin, bava bozukluğuna ve sislere mUftl.ır. 
rağmen keşif hareketlerine ve Al- Buridan 110nra gQnQn ruznamestne 
man tayyarelerini karşılamağa çık. dahil bulunan Beykoz fabrikası ma-
tıklannı, Şimal denizini ve Balt1k mQlAtı ile buJf(ln işlememekte ollln 
denizini daima yokladıklannı ve ~ Yalvaç den fabrikası vaziyetinin tet-
vusturyaya kadar uzanan ke~if se. klklne dair olan takrir üzerine ıe-
ferlerini muvaffakiyetle yaptıklannı şekkill etmiş bulunan parti komlsyo-

5523 OIU T esbit Ed· .. 

anlatmıştır. nunun raporu muhtelif haUplerle İk· 

1 

Daha sonra mayin harbinden balı. tısat ve MlW Müdafaa VekDlerinln ~~ 
setmiş ve masum yolcularla mürette. ~anabnı mDtealdp tasvip edildi ve ~C>ı. , 

bata, balıkçı gemilerine karşı açılan ~ hWUUnete tevd.IJ.ne karar Zelzele neticainJe üt lruunlarc tamamen harap olan .. ..f.,""~~~ 
harbin medeni muharipler tarafın. ... _uua. ·~ 

................. (Sona; Sa: ı: Sil: 5) \, ,J (Yama alblleı aayf~ 

Bayram Ertesi 
TAN Sütunlarında 



Kendimizi 
Sıhlldt 

Yazan: NACI SADULLAH 

S aym Bay M. Zekeriya Scrtel'e; 
Bir tarihte, bana, "TAN" 

gaaet•inin, memleketin en mimev. 
ver oku) ucularına hitap etmek emc
lınde oldugunu sÖl lemiştiniz. Sahibi 
buhınduğunuz gazetenin bu gUzcl 
pı:ensıpını, takdirle karşılamamak 
kimsenin elinde değildir. Fakat "en 
münevver,. oku) uculara hitap ede- t 
bilmek, en ufak gafletlere bile müte- j 
hammil olmı) an bir marifettir. Çiln
ku munevver oku) ucunun gozünden 
en kuçuk hatayı kaçırabilmek, mem
leketten dovız kaçırmaktan zordur. 
Mesela, dun, Dan) al Sarıoğlu adın. 
da munev,; er bir zattan bir mektup 
al4J!m. Bana, "rüş' eti kelftm,, kabi. 
linden haylı teveccuhte bulundulctım 
sonra, ıu satırları l azı) or: 

GVNVN RESiMLERi: ... -· - ·- __ ,. ____ _ .. 

- iNGiLiZ 
Malları Dçin 

) Tahsisat 
--o--

İki Gündür Gümrükteki 

ingiliz Mallarının 

ithali Durduruldu 

"- E r, arada sırada, (TAN) ga
zete ını de tenkit niyetıle gozden ge
ç mıek bitaraflığını gosterırsenlz, is
tifadeye pyan mevzular yakalıya
catuıızdan eminim: Mesela, bılnıem 
12 - l - 940 tarlh, ve 1599 nuınnrulı 
Tan ıazetesinln beşinci sayfasında 
ve altıncı ıütununda intlpr eden ) a. 
zıyı okudunuz mu? 

Dün akf11111 Ehbba Oclcuıncla yapılan 
Dif Tabipleri Kongresinde bulunanlar 

Yüksek Ticaret ve lktısat Mektebinin 
51 nci yılclönümünü lrutlulayanlar 

İngiltere ile aramızda aktedilen 
ticari ve mali anlaşmalar netıcesi o. 
larak, hükumetimizin İngiliz emtia. 
sının mübayaası için ayrılan tahsi. 
sat miktarını arttıracağı öğrenilmiş. 
tir. Hükumet bu karara intizaren, iki 
giin evvel verdigi bir emirle, güm. 
rükteki İngiliz mallarının ithalini 
durdurmuştu. Onun için iki günden. 
beri İngiliz eşyasının ithali durdu. 
rulmuş bulunuyordu. Bugün ikinci 
bir emirle ithalata tekrar müsaade 
edilmesi beklenmektedir. 

c. 

lı 
s 

ma 
T 

laf 

BuıUne kadar, hali bahsetmedi
M_m_z• ı re, "Mannerhelm kımdır?,, 
lr~ını taJ yan bu yazıyı, ya 

lötDMtdlnlz, yahut da, gorm mezlik
fd-,.ldlniz. Halbuki, bu yazı, tam 
ılatn aradığınız cınstendi! 

• O yazıyı yazan zatın verdiği ma-
11lmata ( gore, bugun y tmış kusur 
1aıındı bulunan Fın mareplı Mnn
nerhaiın vaktile Sovyet ordusunda 
yet mlt, Rus - Japon harbine iştJrak 
etmif; ve geçen bUyuk harp sırasın
da bir Sovyet (!) suvari alayının ha-

da bulunmuş da, hayrete değer 
mahıy tte muvaffakiyctler kazan. 

ş Hele bilhassa 1916 da, Transil
ya Karpatlarmda, çok buyuk iş

lel' ba armış! 
'Tan , da çıkan bu yazının serlev

aası uzennde, şu kelımeleri de uku
mu tum: 
•- Meraklı şeyler',, 

Yazıyı g zden geçırdikten sonra, 
ok l m lerın ılave olunu unu çok 
haklı buldum: 1916 da, Karpatlarda, 
bir Sovyet ordusu ... Ve Sovyet oıdu-
ıunda Mannerhaim! 

Dogrusu, bunlar, hakikaten çok 
m raklı şeyler!,, 

e d rsiniz Ba.) 1\1. Zckerb a Ser
tel. Okuyucumuzun 3 erden goge ka
dar hakkı 'ok mu? 

Bılinıni~ kı, "TAN, ın Fransızca 
tercilmelerinı ek eri.) etle ben, iııgi. 
lizce tercumclerinı de, .) a Ömer Rı. 
za ahut ta sız .) aparınnız: Okulu
cumuaun hah ettıgı 3 azı tarafımdan 
te lime olunınadıgı için, derhal siz. 
lerı hatırladım. Onıer Kıza, kendi i
ne erdıııın mektubu oku3unca, ag. 
layaca ına guldu. Ve, hana ha3 re 
veren bir soğukkanlılıkla: 

'- Bu yazıyı ben terciime ettim!,, 
dedikten sonra, o yazının, kendisin
den (bk daha komik olan maceraın
nı, beni hala gtilduren §U cumlelcrle 
anlattı: 

' O yazı) ı tercüme edeceğim sı
rada yanımda, genç bir lise mezunu 
vardı. Gazetecılığe he\esli olduğunu 
5oylıyerek 'TAN,, a muracaat ctınilj 

kal bulunan bu delikanlı, ara sıra bana 
B ri • ardıma P l• ordu. Ben, bazı la. 
likte sılerımı gazet btecrtibe olunan hu 

eoea a dıkte c ·~ ~rdum. o l azıyı o
silk Da dıkte etmi , \ e doğrudan dogru) a 
tu aıürettıphane) e goudermiştim. Sek-
dir nter de, dizilmiş bir halde gördugu 
baş )'azının tarafımdan ) azıldığını bildl. 
gil ı ji ıçin, miıhim bir hata ummamı ; 
beri ve nısbetcn hafif bir dikkatle gözden 
Efena geçlrmi, olacak. Fakat ertesi glin 
zında ı yledıklerimin bu mektupta ) azıl. 
o da DU olan ıarip şekle girdiğini gi>rı.in. 
sa H ce, derin bir teessUr ve hayret duy. 
kapıl eluın .f>erbat musveddeleri buldur
şını t 41umı Ve gordum ki, hata, heveakar 
da o c delikanlıdadır. 
kactır Ktındiıinı çajutarak, benim ıöy
- Wlklerimi niçin değiştirip bu hale 

80ktaiunu sorunca, aldığım cevap, 
na kı -1 o kadar &üldürdil ki, delikanlı. 
nlatm J'• luunak imkanını bulamadım. 
içece Ç8D1dl eocuk: 
lr zarr " Efendim ... dedi, bana bu yazı. 

dikte ettitiniz &iln, bizim sekreter 
daılara: 

ı acık .ı.- Badema, diyordu, Sovyetler 
t tar Blrlltlnden, "Rusya,, diye bahsetmi. 

"'rduk 7ellm. Çünkil, bueiln, beynelmilel 
ında dünya siyasetinde, ' Rusya,, adında 
i ini bir devlet yoktur!,, Halbuki, sizin ba
nin & Da dikte etti._ıniz aatırlar bu sözlere 
ssam. ,-wmuyordu: Çilnkil siz mütcmadl-

ef a çok 'Çarhk Busyaaı", ''Rus ordula-
a kal tlbirlerini kullanıyordunuz. Ben, 
imi) or btını için, hatanızı yüzünüze 

dun, ve sekreterin lizlerine 
diye, ıuulcacık, he,...U dü.. 
• Siz "R111,, declinis, ben 

• k d yazdım, slz ' Rus,. dediniz, 
n a a ~ het., yazdım, ala Bua ..• ., 
~nla~ ~ inin hAlA farkına varmamıı 
bı% \ • ~~ biltün bunları, gizli, masum 

et ~- •~ arla anlatarak benden tak-
iı' I"'~°' a, teşekkür ve minnet bekli-
rti 7 ·e delikanlıyı susturdum, ve 
uş olifu 

• 

TİCARET 
Mahkemesinde 

Eski Mebus Ali Kılıç 

Aleyhine Bir Alacak 

Davası Açıldı 
Eski Gaziantep mebusu Kılıç Ali 

aleyhine dorduncu Ticaret mahke
mesinde tucar Hilsnü tarafından a. 
çılan davaya dün de devam edilmiş
tir. 
Davanın mevzuu, evvelce Ankara

da tcsıs edilen "Hamdi Emin ve şü
rek sı kollektif şirketı , ortaklann. 
dan Kılıç Ali Salih Bozok, Hasan 
Cavidin muştereken Ankarada bele
diyeye ait bir sınemayı işletirken çı
kan yangından sonra belediyeye 
borçlarını odememeleri ve bu para
nın kefil Hiısntl tarafından tediyesi. 
dir. 

Kılıç Ali. on bin lr.a tutan hnrrn 
ödemeyi taahhüt ettıgi halde, bu pa
rayı bugune kadar tediye etmemiş 
ve tüccar HusnuyU zarara sokmuş
tur. 

Mahkemeye, Kılıç Ali gelmemiş, 
avukatları Celal Saıt ve Baki Tan 
ile davacı Husnunün avukatı Suat 
Tahsin Ttirk hazır bulunmuşlardır. 

Maznunun avukatı, Kılıç Alinin, 
şirketten çekilmiş bulundugunu ve 
bu borçla alakasının mevcut olma
dığını söylemi tir. 

Mahkeme bu çekilme vaki ise, bu 
cihete muteallik siıbut evrakının ib. 
razına karar vermiş ve davayı başka 
gune bırakmıştır. 

Ticaret Mektebini11 

57 nci Ylldönümü 
Yuksek fktısat ve Ticaret mektc. 

binin 57 nci )'lldonilmti dtin mektep 
binasında kutlulanmıştır. Merasime 
saat 15 30 da İstiklal mar ile başlan. 
mı tır. Mektep müduru Nihat söyle. 
digi nutukta, mektebin 1883 senesin
den bugune kadar geçirdigi tekamül 
safhalarını izah etmiş, Cumhuriyet 
devrinde mektebin tam bir inkisaf 
devresine girmis olduğunu anlatm.ıs. 
tır. Bundan sonra profesör Mekki 
Hikmet bir nutuk sbylemiştir. 

Müteakiben mektebin muhasebe 
profesörü, ve talebelerden Nevzat, 
Yaşar, Nejat ve eski mezunlar namı. 
na İstanbul defterdar muavini beh
çet birer nutuk söylemişlerdir. 

Merasimden sonra davetliler, su. 
reti mahsusada hazırlanan büfeye 
davet edilerek izaz ve ikram eililmiş. 
lerdir. 

Bir Kaçakçı Tutuldu 
Bir kaçakçılık suçundan dolayı 

2685 lira para cezası ile 11 ay hapse 
mahkı1m olan, fakat kaçtığı için bu. 
lunamıyan kaçakçı Mustafa Oğlu 
Mehmet dün yakalanmış, Müddeiu
mumiliğe teslim olunmuştur. 

Cenabı Haktan, bu hatayı &izlemesi. 
n1 diledim! 

Fakat, ıörilyorum ki, maalesef, 
duam kabul olunmamıı!,, 

Ne deniniz Bay Zekeriya! Bana 
sorarsanız, en münevver okuyucu
lara hitap edelim, fakat bunu yapa. 
bilmek için, bidm Ömer Rızaya, hiç 
olmana Etem İzıret Benlee'den daha 
aklı bapnda bir kltlp bulalım! 

Maamaflh, o dikkatli okuyucuma 
da tavsiye ederim: Gözüne ilişen o 
hatalara, ıaşmasm, hattl, tabii gör. 
sün: Çünkü okuduğu o yazı ... "tari
hi,, bir yazıdır!. 

TAN Okuyucularının 
T eberrüleri Kızılay 

Veznesine Teslim Edildi 
G,:ızetemizin açtığı yardım listesi j nesine yatırılmasını, keyfiyetin de 

yekunu 15194 lira 50 kuru§a yüksel. milli komiteye bildirilmesini beyan 
miş bulunmaktadır. Bu yekuna kon. etmiştir. 
serlerimizden hasıl olan 2632 lira 25 Diln de muhtelif zelzele mıntaka. 
~uruş da ilave ~ılince _yekun 17826 larına birçok giyecek eıyası gôndf"
lıra 75 kuruşa yukselmış olur ki va. rildiği gibi bugün hareket edecek o. 
tandaşların TAN vasıtasile yaptık. lan Aksu vapurile Giresuna 250. Or. 
lan bu yardım cidden kayd;ı şayan. duya 500 sandık çivi gonderilmek
dır. TAN'daki bu teberrü yekununa tedir. 

TAN müessesesinde çalışan yitze ya. F elaketzeclelerin yerle,tirilmesi 
kın arkadaşın maaşlarından yaptık. 
ları teberru dahil dcgildir. Komite bir taraftan da zelzele 
TAN kıymetli karilerinin hariçteki mıntak&larından ~ehrimize gelen fe. 
yardımlarından başka gazeteleri va. liketzede muhacirleri de yerleştir. 
sıtasile yaptıkları bu büyük yardım. mekle meşgul olmaktadır. Komite 
dan ilk parti olarak 13 bin lirasını dün de Erzincandan şehrimize gelen 
Kızılay veznesine tevdi etmi~ bulun. j 15 felAketzedeyi Sirkecideki misafir. 
maktadır. Konser]Prden hasıl nbn t haneye s.eykettirmiJı v• hun4ır..ııı av 
2632 lira 25 kuruş da Kızılav tara. tedarıkı ıçın a akaaarıara emır ver-
fından tahsil edilmiştir. MUtebaki ~is~ir. Böylece şimdiye ~a?ar şeh
parayı da yardım listemizi kapadığı. rımıze gelen ve kısmen mılli yardım 
mız gun Kızılaya tevdi edeceğiz. komitesi marifetile iskan edilen mu. 
Okuyucularımızın milli felaket hacirlerin miktarı 321 kisiye hali~ 

karşısında gosterdikleri hassasiyete olma!tta?ır. Bunla~dan ~7 kişi ~.aralı 
ve uluvvücebana burada teşekküru oldugu ıçin tedavı edıl~~k t~zerc 
borç biliriz. muhtelif hastanelere gonderılmiş 

B L 1 el l bulunmaktadırlar. 
cu11a yer er en yapı an Bu muhacirlerin ihtiyaclarile me"-

yarclımlar gul olmak üzere misafirhanede teş. 

EVKAF 
Dava Edildi 

Defterdarlık. Alman 

Dostluk Yurdu Arsasmm 

P arasmı istiyor 
İstanbul Defterdarlığı Evkaf ida

resi aleyhinde Asliye Beşinci Hukuk 
mahkemesine yeni bir dava ikame 
etmiştir. Bu davanın mevzuu şudur: 

Evkaf idaresi Belediyenin karşı. 
sında apartman yapılan arsaların 

hepslnı kendi malı gibi parça parça 
halka satmıştır. Halbuki bundan bir 
müddet evvel bu arsaların bulundu. 
ğu mahaldeki bir cami ile avlusu 
(Türk • Alman dostluk yurdu) bina
sı yapılmak üzere hiıkumet tarafın
dan istimlak edilmişti. İşte bu istim
lak işi tapuca tescil edilmemiş oldu. 
ğundan Evkaf dil7er arsalar meya-
nuı\Xll -..aııı ıı aı :ı~nıı-.Jd. ::.auuı;ı ~ c: 

parasını almıştır. Bu arsanın bugün
kü kıymeti binlerce lirayı bulmakta
dır. Defterdarlık bu paranın E\'kaf
tan istirdadı için dava açmış bulun
maktadır. 

Saldıraya Martta 

Sancak Çekilecek 
Yabancı memleketler de yardıma kil edilen tali komite de gelen fein- ı Almanyadaki Krupp fabrikaları 

devam etmektedirler. İngilterede te. ketzedelerin fütiyaclarını tcsbit et- ı mühendislerinden dört kişilik bir he. 
şekkul eden yardım komitesi: gon- miş, kendilerine lazım olan eşyaları yet dun sabahki Avrupa ekspresile 
dereceği eşyayı Yataklı Vagonlara vermiştir. şehrimize gelmişlerdir. Mühendisler 
raptedilecek bir furgonla Kale'den burada, Almanyadan getirilen Saldı-
İstanbula kadar meccanen sevkede- Deniz Ganimetleri Hakkında ray ve Haliçte yapılmakta olan Ati-
ceğini yüksek komiteye bildirmiştir. lay ve Yıldıray tahtelbahirlerinin 
İngilteredeki komite, eşyadan başka Yeni Bir Proje fenni tecrübelerini ve teçhizatını ik-
maddi yardım da temin edecektir. Ankara 16 (Tan Muhabirinden) - mal edeceklerdir. 
Gelecek eşya için gümrüklerde ko. Milli Müdafaa Vekaleti deniz gani. Saldıray tahtelbahirinfn sancak 
laylık gösterilmek üzere Kızılay, Ya. metleri adli bir kanun projesi hazır. çekme merasimı martta yapılacak
taklı Vagon Şirket11e temasa geç. lamıştır. Bu projede bir harp zuhu- hr. 
miştir. runda kaçak eşya taşıyan gemiler 

Almanlar ilaç gönderdiler hakkında yapılacak muamele ile ka. 
Alman Kızılhaçı tarafından gön- çak eşyaların zapt ve musaderesi, G. Efganİ Hakkındaki 

derilen ilaçlan hamil tayyare muha. deniz ganimetleri mahkemelerinin 
lefeti hava dolayısile Bulgaristanda sureti teşkili ve çalışma tarzları, 
tevakkufa mecbur kalmıştır. Tayya. bunların temyiz mercileri, ganimetle. 
rede bulunan 10 sandık ve ikı koli rin tahsis yerleri hakkınla hükı.im
ilaç Bulgarlstandan trenle sehrimi. ler vardır. 

-0-ze sevkedilmiş ve Kızılay tarafından 
teslim alınmıştır. 

lıtanbulun teberrü yekunu 
İstanbul milli yardım komitesi dün 

de yardım kaydına devam etmiştir. 
Pazartesi günü akşamına kadar ko
mitenin topladığı para 856.045 lira 53 
kuruşa baliğ olmuştur. Komite fa. 
aliyetinln bir yardımcısı telakki et
tiği baro, ticaret odası, zahire borsa. 
sı gibi müessesata da birer mektup 
gondererek şimdiye kadar buralarda 
toplanan paraların umumi yekfına 
ithal edilmek üzere milli yardım ko. 
mitesi namına Kızılay merkez vez-

-----

flkmektep Kitaplannı 
Tetkik Edecek Komisyon 
Ankara, 16 (Tan Muhabirinden) -

Maarif Vekaleti ilkmektep okuma 
kitaplarının müsabakasına iştirak e. 
denlerin eserlerinin tetkiki için Pro. 
fesör İsmail Hakkı Baltacıoğlunun 
r iğinde talim ve terbiye heyeti a. 
zasından İsmail Hakkı Tonguç, mü
fettiş Necmettin Halil Onan ve Ata. 
türk ilk okulu başöretmeninden mü. 
rekkep bir komisyon kurulmuşltur 

Komisyon birkaç gün içinde fa. 
aliyetin iikmal edecektir. 

SUAL CEVAP 
8 - Kendi kendine fr•n•ızca ö~retın 

bir eeer v•r mıdır? 
C - Bir detu, birçok eserler ve me

t.ocllar vardır. J'akat tecrübeler bunla
rın hlçbiriıinin amell fayduını iıbat 

etmiş deiıldır. Franaızca ötrenmek için 
bir hocadan ders almak veyahut bir 
kursa devam etmek zaruridir. Ru müm
kün dejilse fransızca iyi konuşan bir 
arkadaş bulup konuşma suretlle fran
sızcayı Uerletm.ek mümkündür. 

• a - ,.el'gDnt tDl'k91ye tercDme edil· 
mlı midir? 

C - Edllmlştlr. BabıAlideki kitapçı
larda bulabllirslnlz. 

• 8 - lnaanı rakıdan ve ,.., ••· ı l9kl· 

lel'den vHg19ll'ebllecık tıt. .. ı L :o mUa· 
tahıı:ar val' mıdır? 

C - Böyle müstahzar yoktur, ancak 
bir doktora müracaat edlllrae alkolhl iç
kiden kurtulmak çareleri bulunablllr 
En b1 care uzun bir müddet. meMll bir 
ay iradeye Mklm olarak içki kullan
munaktır. Bu müddetten sonra iptlll
dan lrurtulurımuı olur. 

Karar Tehir Edildi 
Hudut haricine çıkarılması karar

laştırılan Galip Efganinin beşinci 
asliye ceza mahkemesinde görülmek
te olan bir doviz kaçakçılığı davası 

vardır. Mahkeme, bu dava neticele
ninceye kadar maznun Galip Efga. 
ninin İstanbulda kalmasına karar 
vermiş ve kararını emniyet müdiir
lı.iğı.ine bildirmiştir. 

Diş Tabipleri Cemiyetinin 
Yıllık Kongresi 

·Diş Tabipleri Cemiyeti yıllık top
lantılarını dün akşam Etıbba Muha. 
denet Cemiyetinde yapmışlardır. Ev. 
vela bir senelik idare heyeti raporu 
okunmuş ve azadan bir kısmı söz a. 
tarak bazı temennilerde bulunmuş.. 
!ardır. 

Bundan sonra yeni idare heyeti 
intihabına başl&nmıştır. Neticede 
Kazım Esat, Suat İsmail, Ziya Cemal, 
Nihat, Halil, Ali İlyas, Hayrebetyan 
ve Neriman balıklara, Galip, Sarım, 
Kemal ve Lemi de yedek azalıklara 
intihap edilmişlerdir. 

---o-
Bacağı Kırıldı 

Küçükpazarda mektep sok:ığınrla 

1
18 numarada oturan ~för Bekirin 

ı idaresindeki 4022 sayılı yük kamy~ 
nu Şehzadebaşından geçerken Fevzi-

! 
ye caddesinde 16 sayılı evde oturan 
75 yaşında Haticeye çarparak baca. 
tını kırmıştır. 

Dün gelen mallar 

İngiliz bandıralı Kyleglen vapuru 
limanımıza ihraç edilmek üzere şu 
mallan getirmiştir: 

Linoleum, yün mensucat, vernik, 
boya, fırça, tıbbi ve kimyevi ecza, 
lastik eşya, çay, karabiber, radyo ve 
aksamı, elektrik malzemesi, makine 
aksamı, aleminyum eşya, ham jüt, 
demir eşya, keçi derisi, zamk, lehim, 
dişçi malzemesi, kalorifer ve aksamı, 
kıl eşya, çimento, süt tozu. 

Norveç bandıralı Siljestad vapuru 
teneke lavha, madeni yağ, zımpara 
çarhı; İsveç bandıralı Vingoland va
puru tuzlu deri, boş fıçı, elektrik 
malzemesi, makine ve aksamı, cam, 
kimyevi ecza, ambalAj kağıdı; R&. 
manya bandıralı Suceava vapuru da 
ziraat makineleri ve aksamı, demir 
eşya ve kimyevi ecza getirmiştir. 

Boya ve merinos ithalatı 

Harp başlangıcındanberi ilk defa 
• .. - "' .,.. :t • 

samıza mensucat boyası getırflmışlır. 
Bu boyalar yerli fabrikal!inmız ta. 
rafından satın alınmıştır. Fransa ve 
tsviçreden ayrıca kirli merinos yün
lerinden nümuneler getirilmiştir Bu 
yünler yerli kumaşların kalitelerini 
yükseltmek için kullanılacaktır. 

ihracat ifleri 

İngiltere ve Fransa için piyasala
rımızdan mal toplanmasına ba~lan
mıştır. Dündenberi bu iki memleke
te ihracat şayanı dikkat bir derece
de artmıştır. İlk alınan mallar ara
sında uzun zamandanberi alınmıyan 
koyun ve keçi derilerile kitre var
dır. Kuru fasulye, keten, iç fındık, 
kimyon, ipek mensucat, ham ipek sa
tışları devam etmektedir. 

lngilterenin de hayli zamandan.. 
beri piyasamızdan almadığı koyun, 
kuzu ve keçi derilerini almıya başla
ması piyasalarda her iki memleketle 
yapılacak işlerin artmıya başlıyaca

ğını gostermektedir. İngiltereye ye
niden keten, av derileri gonderilmiş
tir. lta1yaya kitre ve taze balık, A
merikaya av derileri, sünger, mavi 
haşhaş. tuzlu balık gönderilmiştir. 

Dünkü ihracat 250 bin lira kadardır. 

Vekaletin yaphrclığı tetkikat 

Ticaret Vekaleti piyasamızdan ba
zı ihracat mallannın stoklarile pi
yasa durumlannı ve bu seneki satış 
vaziyetlerini tetkik ettirmektedir. 
İhracatı devam etmekte olan bu mal. 
lar arasında yumurta, küçük baş 
hayvan derileri, barsak ve balmumu 
vardır. Vekaletin bu malların ihraç 
mevsiminin sonuna kadar piyasala
rın istikrannı temin için bazı ted. 
birler alması muhtemeldir. İtalya 
ile yapılmakta olan ticari görüşme
lerle bu tetkikatın münasebeti oldu. 
ğu söylenmektedir. 

Yapak talepleri arhyor 

Romanyadan yapak talebine dair 
müracaatlar artmıştır. Yapak ihrarı 
için henüz lisans verilmediği için ih. 
racat yapılmamaktadır. İngiltere ve 
Fransa için tiftik satışlan olmakta. 
dır. Ana malların kilosu 150 kuruşa 
yükselmiş ve 50 bin kilo satılmıştır. 

Ticaret Odaaı Medm 

Ticaret Odası umumt meclisi bu
gün saat on bette toplanacaktır. O
dada stajyer olarak kullanılacak 
gençler yeni bütçe kabul edildikten 
sonra ip başlattınlacaktır. Evvelce· 
müracaat ederek kaydedilmiş ..olan. 
lar arasından seçilecek stajyerlerin 
miktan yirmidir. 



BUGÜN 
Chamberlain'in 

Nutku 

Yazan: Omer RıZJG DOGRUL 

M ister Chamberlain, Avam Ka
marasınm dünkü toplantısuı.. 

da söylediği nutukta, askeri vaziye· 
tin geçirdiği nisbi durgunluğun, bel· 
ki de birkaç hafta, belki de birkaç 
saat içinde son bularak, "Dünya ta· 
rihini sarsacak büyük hadiseler,, vu. 
kubulabileceğinl, fakat müttefiklerin 
bu h8diseleri karşılamak için hazır· 
!andıklarını anlattı. İnsanlığın "dün· 
ya tarihini sarsacak büyük hadise
ler,, arifesinde olduğu, şüphe götür. 
mez bir hakikattir. Bilinrniycn taraf, 
bu hadiselerin ne zaman vukubula
cağdır. 

Bunlar belki de bu satırlar okun
madan önce, belki de haftalar ve ay
lar geçtikten sonra baş gösterir. Bu 
hadiseler, sel gibi kanlar dökülmesi
ne, mamurelerin harap olmasına, 
sonsuz ıstıraplarm muharip ve gayri 
muharip beşeriyeti sarsmasına sebep 
olacak, eskilerin sık sık söyledikleri 
gibi, ıök ateş yağdıracak, yer yarı· 
larak altüst olacak ve büyük bir kı· 
yamet kopacak! 

İnsan kafasınm kararile yapılan 
bu mücadele sonunda medeniyet ôle· 
mi yeni bir nizama, tecavüz ruhu. 
nu boğan ve milletleri barış içinde 
yasatan, milletlerin hak ve hiirri. 
yetlerini üstün tanıyan, kanunlu ve 
disiplinli yeni bir nizama kavuşa· 
caksa, bütün bu fedaklrlıklar, çekil
meğe değer. Yoksa, tarihi sarsacak 
büyük hladiseler, bir kere daha de.. 
111, nice nice defa daha tekerrür e· 
der. 

Macarlara 
Müteallik 
Meseleler 

-<>-

Bunlan Halletmenin 
Zamamnı intihap Etmek 

Ahvale Bağlı lmiı 
Budapeşte, 16 (A.A.) - Kont Csa. 

ky, hükumetin organı olan Magyar. 
Sog'da Venedik konferansı hakkında 
bir makale neşretmiştir. Bu makale. 
de ezcümle şöyle denilmektedir: 

ısveçSef iri Sovyetler 
Birliğini Protesto Etti 
Sovget T aggareleri Dün Norveç 

Hududuna da 1 ecav1z Etti 
Londra, 16 (Hususi} - Finlandanm vaziyeti ve 

Sovyetler Birliği ile Iskandinavya devletleri arasın
da ihtilaf vesilesi olmağa devam ediyor. Sovyet rad. 
yoları, lsveç ile Norveçin bütün işsizlerine yüksek 
ücretlc:r vadederek Finlandaya sevkettiklerlni anla· 
tıyor ve IskM.dinavya devletlerinin bu çeşit hareket
lerden sakınmakla isabet edeceklerini bildiriyor. 

Isveç matbuatı ve siyasi mahafili bu iddialara mu
kabele etmekte ve gazetelerin bıri "lsveç siyast>ti, 
Isveç haricinde değil, fakat Isveç dahilinde teknrrür 
eder,, demt::ktedir. lsveç hükümeti, lsveçe ait Hollaks 
adasının Sovyetler tarafından bombardımanını pro
testo için MoFkova sefirine talimat vermiştir. 

Sovyet tayyarelerinin Norveç hududuna da teca• 
vüz eı.tilcier1 bildiriliyor. 

Son harp vaziyeti 
Son Fin tebliğine göre 70 • 80 kadar Sovyet tay

yaresi memleketin iç taraflarını, ezcümle Tanpeı-e, 
Abo, Hemeenhinna ve Kajamiyi bombardıman etmiş. 
!erdir. Olen yoksa da 40 yaralı vardır. Küçük bazı 
yangınlar olmuş, fakat çabuk söndürülmüştür. Dört 
Sovyet tayyaresi düşürülmüştür. 

Fin hava kuvvetleri de istikşaf uçuşlan yapmış ve 
düsman k1talarını bombardıman etmişlerdir. 

Bundan başka tebliğ Karelyada topçu faaliyetin-

den, Sallada iki düşman müfrezesinin imhasından 
bahsediyor. 

Tas •ajansı Fin harbinde başkalarına nümune ola
cak derecede yararlık ve cesaret gösteren 19 uncu 
piyade alayına kızıl bayrak nişanının verildiği:ıi bil
diriyor. 

Fınlanda rr.dyosu Sovyet ordusuna mensup iki ca
susun yakalanarak idama mahkü.m edildik!erıni ve 
hükmün icra edildiğini haber verıyor. 

Chamberlain'in Parlamentodaki beyanah 
Mister Chamberlain de bugıin Avam kamarar;;ında 

Finlandaya yardım edildiğindE'n bahsetmiş, fakat bu 
yardımın Ingiliz harp ihtiyaçlarına bağlı olduğunu, 
ve yapılan yardımın esaslı mahiyetini anlatmış, ve 
daha f;ızJa tafsilat vermek istememiştir. 

Mister H.oosevelt de bugün Finlandaya yardım için 
icap eden tedbirlerin süratle alınacağını söylemiş· 
tir. Herald Tribune gazetesi, ilk Amerikan gömillü 
kıtaatının Landiyaya vardığını yazıyor. Gönüllüler 
Finlandalı wbaylann nezareti altında kay·J.k ve atış 
talimleri yapıyorlar. 

Stokho~m. 16 <A. A.) - Hariciye Nazın, InglJte
renin Isveçe gr.ranti teklif ettiği hakkında Amerika 
ajansı tarafuıdan neşredilen haberi tekzip eylemiş
tir. 

Tramvaylarıın.ıı• 

Bir Yenilik 
Yazan: 

M emnuniyetle tıttfyOTB 
tramvay ücretlerinin kelıifll~ 

rinl kaldırmak hususwula bir elti 
Varml.f. 
B~, halkın bet on para 19\ilfacl 

mucıp ve arabalarda llfakhs 
zilnden ~ekiJen zahmetleda orta 
kalkmasına :vesile olaca* 
tramvaylarımızda bilh..,. tnmY 
biletlerinde yapıl~cak ..ıü•tal 
şında bu ıelmez. Bu bir Bcret ten 
tinden ibarettir. Ben bu yasundL 
tanbul tramvaylan içia tat 
faydalı bulduğum başka bir as1tldt!llll 
bahsedeceğim. Bu usul (lal 
bilet) tarzıdır. İzah edeyim: 

Meseli Beyazıtta oturuıoıt'lllllMI• 
Nişantaşına gideceksiniz. Fakat 
minönünde işiniz var. Bugtbıldi 
le göre, Beyazıttan Eminaatble 
bilet, Eminönünden TepebaşDlll 
bilet ve Tepebaşından NlisaııtllJ~ 
bir biJet olmak üzere Uç bilet al 
ve bunlar birinci mevki 
defa beşer buçuk ve bir de y 
çuk olarak 18 buçuk kuruş_.,..~,. 
ik!nci mevki iseler on üç k~ 
mıye mecbursunuz. Avrup 
cok ~birlerinde bu, böyle 
Mesela P~tede. Galiba Bu 
ve Yugos1avya~ da .• 
let~i size bileti verir 
saat rakamına zımba -ı••' 
ha ile siz tramvaya saat 
diğinizi ishat edersiniz. Ve o 
linizde olduk~a • zannet1enn 
saat zarfında gittiğiniz latib 
aksine olmamak üzere iatfldiiin 
rabaya bu biletle biner, e taTa 
den hattın veya hatların 90ftt1111l 
dar ~idebilirsiniz. 'RiT sa,._f -u 
olmak Uzere istediğiniz kMar 

~ 

Hor Belişarun İstilası Sebebi: 

"İki memleketin siyaseti arasında 
fevkalade bir Ahenk bulunduğu mü. 
şahede edilmiştir. İtalya, Macarista. 
na müteallik bütün meselelerin halli 
zaruretini idr5.k etmiştir. Bu mesele. 
lerin hallini temin etmek zamanının 
intihabı, ahval ve şeraite bağlıdır. 
Venedik konferansı, hiçbir memle. 
ket aleyhine müte,,eccih değildir. f. 
talya ile Macarlstanın gayeleri, Mer. 
kezi ve Şarkı Cenubi Avrupada müm 
kün olduğu kadar süratle hakiki ve 
inı::ai bir sulh tahakkuk ettirmektir. 
İtalya ile Macaristanm Yugoslavya 
ve Almanya ile olan münasebetleri 
mükemmeldir. Macaristan, büyüle 
garp devletleri ile her zaman iyi 
münasebetler idame etmiştir Herkes 
İtalya ile Macaristanın teşriki mesai 
etm<>l<>rinin h~rl-ıin ırümul rll\il'esinfn 
tahdidi ve hakiki bir sulhün temini 
için müsbet bir ziman olduğlılllu an
lamıştır. w:;. 

Eski İngiltere Harbiye Nazınnın İki Macar heye:. M;carlstan. Bul. Hor Belişanın istifası 
Avam Kamarasında 

Müzakere Edildi 

Almanlar Yeniden 
700 Çek Subayını 

Tevkif Ettiler 

1 
nip binebilirsiniz. 

1 Bu usul bizde tatMk edftlne 
' ki bunun İ<:İn hususi bir Det ftt 

mevkiinden çekilmesinin sebepleri garistan ve Yunanistan arasında bir 
Avam Kamarasının dünkü toplantı· hava münakatatı mukavelen11mesi 
ısuıda konuşuldu. istifa eden naur imzalamak üzere tayyat"e ile Sofya 
da, Batvekil Mister Chmaberlabı de ve Atmaya hareket etmiftlr. 
bu mestle Uıuinde Mfz söylediler ve e 

neflcede ıu anla!Jıldı: Sofya, 16 (A.A.) - BulgaT;stanla 
Ba§vekil, mesai arkadaşlannın me- Macaricıtanın yakında Sofyff.da tica. 

ziyetlerinden muhtelif işlerde ve ma. ret mübadeleleri hakkında müzake. 
karolarda istifade etmek lstcr ve bu reye başlıyacaklan bildirilmektedir. Londra, 16 (Hususi) - Avam Ka· 
tekilde hareket için kili derecede merasının bul(ünkü toplantısında es. 

••• • • • • .... ~ •• -~· ~""04'.r- r~., 9~- ~r· . . ı,; l-f,. .. 'h;..,,. N "'·11r1 Hor Beli$a ile Mis· 
kil kabinesinde tadilat yapmayı dü- Verilen Ziyafetler ter Chamberlain beyanatta bulun-
şündüğü zaman, Hubiye nazırına muşlardır. Bu beyanatlarda istifanın 
başka bir it vermek istemiı, fakat Belerad. 16 (A.A.) - Hırvatfıııtan sebeplerinden bahsedilınlştir. Bu a. 
Bor Belicha bu İ§i, ayni enerji ile ·.1·aleti valisi. ö~leden sonra Kral rada Hor Belişa bütün endişelerinin 
yapanuyacağına inandığı i~in, kabul Naibi Prens Pol şerefine vilayet ko. harbi bitirmek ve kazanmak oldu. 
etmemiştir. Fakat Basvekil bu arka- nağında bir pala miisamerest veriJ. ~unu söyledikten sonra orduda yap 
da ük k • rı: iş ve Prens Pol ile PrenSPs Olga bü. tılı ıslahatı anlatmış ve bütiin bu 
d ı~nlny .lksef meziyetlerinden istifa- ) ı:ezahürlerle halk tarafından şid.. yeniliklerin tam bir anlaşma daire-

e ç 1 ırsatı kaçırnuyacaktır. d alkışlanınıştır. s;nde ya'Pıldıbru söylemiş ve "mesai 
Bu netice haricinde akla geJebiJe. arkadaşlannu uslu ve uysal adam 

cek bütün ihtiınaller de bahis mev- Japon Gazetelen" vem; olduklenndan dolayı deılil. f1tkat Ji. 
zuu olmuş, fakat birinin varit olma- .1.' vakatli ve kuvvetli adam oldukları 
dığı temin edilmiş, Mister Chamber. Kabinevi Beğenmiyorlar için seçtim., demMlr. Hor Belişa 
lain mesai arkadaşlannın birinden Tokyo, 16 (A. A.) - Japon gaze· bundan sonra. bilhassa orduyu de-
de bu akla gelebilecek ihtimallerin telerinin ekserisi, yeni Japon kabl. mokratlaştırmak hususundaki mu
birbıi de hatırlatacak vaziyetle kar- nesinin sağlam esaslara istinad etme- vaffakiyetlni anlatmış ve bu yüz
plqmadıtuıı, hepsinden en samimi diği ve bu halin bu hüktimetın de- den İn~iterenin üç miyonuk bir or. 
ve en hararetli müzahereti gördiiğü· vamı müddetini tasrihe imkan bırak· duya sahip odu~nu ve ordunun bu 
nil de anlatmıı ve bu SUl'etle meseltt mamakta olduğu mütaleasını 11"'.rdet.. sayede milletten bir parça omaktan 
de bertaraf olmuştur. mektedir. cı:karak tam manasile bütün mille. 

N°t k. uh ı f t lid y • J ti topladılJnı ve bu milletin ordu 1 ew un m a ... e e eri de bu 1- enı apon Başvekilinin içinde temessill etti,ğini ve anlaştıı"tı· 
tin dogrudan dogruya Başvekile ait İlk Beyanatı nı izah eylemiş ve "bu suretle de. 
olduğunu söyliyerek, bahsi kurcala 
1111ya bile lüzum gÖrınen. tir • Tokyo, 16 (A.A.) - Amerial Yona mokrasf için harp eden ordu. demok. 

Harp içinde olan ve ~ş • •• d gazetecilere verdiği mülikatta, müs. ratı.asmıştır.,, diye ilave etmiştir. 
olduğu için fikir ve lçtih ~lhtllıç!'!. e takil bir hattı hareket takip etmekle Hor Belisa daha sonra Basvekil ile 
l'ID lık kli a aua· beraber Japonyanın Amerika İngil. arasında hiç bir ihtilafı bulunmadı. 

a, ayn P vermekten çeki- tP:-e ve Sovvetler Birliği ile ohm mü ~ fakat Başvekilin mesai arkadaşla. :aa ıuurlu insanlar da ancak bu n;se'betlerbrl tanzime ca1ısac ~ nnı de~ştinnek hususunda serbest 
zda hareket edebiliderdi. b'ld. . tir a ,oldu~unu anlatmıs ve şu sözlerle 

• ı ırmış • nutkuna son vermiştir: 

Dolanda ve Belçikanın ---· - --
Hazırhklan : ---- -

Rolanda De Belçika -hanrlıklan ta-
mamladılar ve bunların tamamlan. 
Dıasından sonra ıerıinlik hafilledlği 
hahert ~eldi. 

• 

"Harp hepimizi birleştiriyor ve 
ben de bu birlik ruhu ile söz söyle
miş olmayı umuyorum . ., 

Chamberlain'in 'izahah 
Hor Belişadan sonra Mister Cham· 

berla;n söz alarak demiştir ki: 

Alman hududu, 18 (A.A.) - Ha
vas: Umumiyetle b1 matdmat alan 
Cek mahafillnden öğrenildiline ıö

re Moravya ve Bohemya idaresinde 
Alman polisi tarafından 700 Çek su
bayı tevkif edllmi&tir. Bu subayla
rın bir kl4mı. fesatçı cllrmile der
hal idam edllmi.ştir. İdam olunanlar 

- Hor Belişa ile aramızda hic bir 

11 
siyasi ihtilaf yoktur. İstifanın ordu.I 
da terfi sisteminin de,;tiştirllmesinden • 
ileri ı?eldiği söylendi. vatandır. 

arasında Cekoslovakyanın eski Bük· 
reş ataşemiliterl General Braun da 

bulunmaktadır. 'il 

Memleketimizde hiçbir muvazzaf 
kimse nazırına karşı hiçbir mülaha. 
zada bulunmamıştır. Sonra ya ordu 
rüesasının istilası, yahut Hor Belişa. 
nın ist;fası arasında muhayyer bı. 
rakıldığım söylendl Katiyen aslı 

yok. Bu çeşit hareketler bizim mem. 
leketimizde vuku bulamaz. Fakat her 

İran, Tahşidat Haberlerini 
Yalanlıyor 

Beynıt, 16 (A.A.) - Tahrandan 
bildirildi~ine RÖre, İran hükumeti 
Simal hududunda İran askerleri tah
sit edildili hakkındaki şayiaları ya
lanlamaktadır. 

en faa1 hizmette bulunduğunu göre. 
Başvekil, mesai arkadaşlannın me. ceksiniz.,. 
ziyetlerinden münasip gördüğü şe. Muluılelet litlerlerinin beyanah 
kilde istifade etmek hak ve salBhiye. 

Bunun üzerine muhalef.:?t lideri 
tini haizdir. Ben de bu mülahazaya 

Mister Atlee: "Kabine dahilinde ol. 
istinat ederek kabinemde tadilat mıyan bir kimsenin vaziyt!ti tama. 
yapmağa lüzum gördüm. Bu lüzu. il hak m e mu ~~ etmesine imkan yok 
mun, bütün sebeplerini izah etmeğe Bu hususta butun mesuliyet Başvekl. 
mec_bur tu~ulduğwn takdirde. hiçbir le aittir." demekle iktifa etmiş. libe. 
vakıt hiçbır değişiklik yapmağa ım. raller lideri Sir Arşibald Sinkler ise 
kan kalmaz. Hor Belişa da harbi ka.

1 

meselenin harbi kazanmaktan ibaret 
zanmak gayesinde bulunan bir arka. olduğunu, şahsi meselesi 0~1 
daşımız olduğu için onun bu yolda söylemiştir. 

-
Ja tatbik eılilen lıollelttil ldalün aynülir. Fabri
luılarJan u:>nra bu uul halk i~ Je tatbik eılile

olunabilir. Lakin muha -ki: 
ic;in büyük kolaylık nlnT. 
vay idaresinde yeniHkl 

söylenf!n yeni miidiirden 
teriz. Her yaptığımız i$e 
tarak AvTUpavı 11?ÖcteTml 
fcte Avru!lada halk lehillf: • 
dilen hh· iyi mml. Rb: ~rten "" 
yalım?! had eksilit değil mi? 
netmem! 

Ankara 16 (Tan Muhabiriıı 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
leti gıda maddelerinin sabf lı' 
balijlan hakkında alika~ 
tamimi göndermiştir: 
"Gıda maddelerinin ve bf 

hiçbir muamele ve istihzara 
tulmadan istihlak edilenleri 
tarzının ve sarılarak müş:t-'"'if'ftlhl 
rilmesi için kullanılan k 
hıfzıssıhha ve s8ri hastalıkların 
yeti bakımından çok ehernmtye 
lunduğu şüphesizdir. Buna ra 
memleketin ekseri tarafında bu 
sus hakkında en iptidai ted 
tekayyüde bile riayete lüzum 
mediği ve bu halin beledi 
sıhhi teşkilAt tarafından naı~QI 
kate alınmıyarak müsamaha 
te bulunduğu, npılan teftif 
şahede edilme& •dir. :ldesel.A 
börek, tahin helvası. kaşar 
akide §9.keri vesaire gibi do 
doğruya hiçbir muamele ve il 
bir istihzara tabi olmadan 
edilen gıdalann el ile tutula 
raziye konduğu ve tartı.lan 
nn gene el ile tutularak 
kiğıdın ortasına yerleşt · 
t8 bazı yerlerde deste ile bir 
konulmuş veya atılmış 881'11 

korkulu rüya görmektense, nya
dık bulnnmayı tercih edenlerin heosi 

e ancak gerginliğin hafiflemesi ile 

Macariatanla ltalya araırula cereyan eden mii· 
zakerelertle kararl"f'UI noktalardan biri tle Ma· 
cari.stanın Karpatlar ve Rütenya huduJunJa bir 
Maiino hattı İnfaaıclu. Bu Majino ltalyanın yar
dunı ue onun gönı/ereceii malzeme üe 31apıla
ealıtır. • 

nnı satıcının parmaklann.'lr'A:un.ı• * e Uyerek aldğı ve öylece gı~ 
Yugoslav Saltanat Naibi Prens Paul'ün Zapebi ziya. sini sardığı çok defa görül 

cektir. 

b1'llaŞJrlar. Kaide değişmemiştir: 
hu 8.:.~l harbe, eğer ister isen sul. 

reti, Sırplarla Hırvatlar arasındaki ihtiliflann halle. Bu hareket tarzının çok ıp 
dildiğini göstermektedir. Bu bakımdan Prens Paulün bu sıhhi tedbir olan temizlik 

J#. ziyaretine büyük ehemmiyet verilmektedir. na ne kadar aykın olduğu 

Am 
O Balkanlardaki siyasi faallyet, son gilnleTde aTfnnştır. * sile bazı bulapcı hastalıkl 

erikada yakalanan 1 İtalya, Romanya ile Macarlstanııı arasını bulmata mu.. • PragJan verilen luıberlere wöre, lıam maJtlc bu. yetinde ne derece mühim lr 

lhtn~ vaffak olmuş ıibidir. Macaristan, Transllvanya fbe. lamaJ 1..1 • • ı b •L-'- L-----1. __ L olduğu tafsilen izahtan m~ ulcı•ıerİn Yaz•ıyeff ı1aan ı~n '" rllUllC'.lnm llCU,_,,..,._ mcı:vari- Belediye sıhhat zabı•·""" 
rindeki iddiasım harp soawıa bıraJmıaia ruı olmu._ vet!-J L_ı .1.. __ ç lr ı·-L_JL_.. l B ı· b -

N tur A 
. --L-- la -r- " uıue 1aUtın l1Cl4A e uvrucuiör eri er ıne İr namesinde bu ıibi haller 

evyo :ı.. 16 (A A } · YDI llUIAIN&t Romanya ile Bulgaristan aruında h .._ rAo · · - 0 Cbrlstfan d bir ani eyet göm/ererek kendilerine bam maJtle temin hükümler mevcut oldux.ıı 
& &vnt., hakkında polis ı1a a aşma tesisine 11ahınlmak•-.1ır. Berrinden BeL b & .. çe yap n ~ ,.. ~ . ., _J•ı • • • l .J B _, J müse biplerinın· badema ~.ıd tııhkik -.1da ık p litlka t~ı- b'hf ecıı maını iatemb eruir. eninın ue11 ılı cc:uap 'lOU 

at neticesinde geçen Pazar gü- aa- ç aıa 0 gue cauae ı irildiğine göre, ziyeleri cihetine gidilecektir. 
nü tevkif edilenler arasında AmerL Almanya Balkanlarda ilerllyen ba anlatma zihniyetin. fUdur: -----o-_ 
kanın ihtiyat ordusuna ve milli mu.. den hoşlanmamıştır. Berlin, Tuna ve Balkan devletleri "Şimdilik.;. fd.-.lı!JU-- laam maJJ- itmam et- Bülu s r· . . h.afız kıtasına mensup b ...... kı'msele. ıauK8an- ... ,,. eş e ınını • 

d 
~ arasında herhaaıi bir anlapnafa muhaliftir. mek mümkün Jefiltlir. Fakal yakımla Macarü- Ricalile T 1 

rın" e bulunduitu anlss1ln11ştır. ernas an 
Jüri, mevkufiann mücrimiyetine * tan oe Y agoalaoya inal etlil~ktir. O vakit ihti- Bükreş. 16 (A. A.) - Had• 

k~rar verdıii takdirde bunlar beşer 9 Görlng, ~iman lktuat DilttatBrll olaral il&ı etlil- yacına hol hol temin eılilecektir.,J 11 
bildiriyor: 

bın dolar para cezasına veya altışar dili gündenheri Alnuu•vtula birrnk tedbirler al. Türkiye büyük elçisi B 
sene hapse mahkiım edileceklerdir ··-v · ~- * Başvekil B. Tataresco ve 
Hikiın, mücriınlerl bu cezalann her mağa btJfiamıftu. Bunların ifintle en ziyade tlik- 8 General Franko. ispanya harbi soı11mda f11..,anyada b.. nazırı tarafından kabul eMJleıl• 
ikisine birden de mahktim edebilir kate f")'Cln olan, labrilıaltıTJa iwüer için müfte- lan bazı İtalyan ta)'J'are ve harp malzemesini l'ialon 1 dileri ıle görüşmelerde 

Dün hakim Grover Moscouvitı ıa.: rck Clflıaneler taiaülir. Bn- Souvet Labriltalan-- Sanıldığına göre bu rafından isticvap edilen maznunlar -. " '' ..... göndenneie karar vermlftlr, !ticaret muahedesi ve 

eürümlerini inkar etmişlerdir. • -----------------------------------------------------....J lesi felAketzedelerine hia mevzuu ol.mU§tur. 



Sergıye eser veren genç taıeoeter bırarada 

Genç T ale bel erimizin 
Yaptıkları Eserler 

Takdirlerle Karşılandı 
ıncı utununda ~ 

k::u~~~ ~~}~ ! i~ O Gün Müddetle Açık Kaıacakhr 
göre, "Ma,../'~ ~ ~ ~ 

ını ta,~~ ~.\ rar Akademisinin re
dlniz, ~~ ~,..~~1odemızme ait ilk sergi-
ld nlz t-

0~,Q ~ ..tçiı. Akademide üç sene
dl!~ ~.;ri devam eden bu yeni tcdrisa

tul ilk en munasebetile de bir açış 
törenı yapıldı. Toren, Akademi mu
duru Burhan Topragın modernizmin 
Fransa ve Türkiyede tedris sahasına 
nasıl kabul edıldiğini ve bızdeki i".k 

v eticelerini anlatan nutku ıle başla-
b r s vy Burhan Toprak, nutkunda, bu 

bulunm n hocası olan Leopold - Levy'
ıy ttc m u sahadaki muvaffakıyetini te-
H bı lt ettirerek, dunynnın en mü

ken ,el mektepleri seviyesinde olan 
resım mektebimizin bu sergisi ile 
kıymetlı g nçler- rnize iftihnrla reh
berlik edebileccgini anlattı. 

Bundan sonra, bütün san tkarlnr 
tarafından büyük bkdirle ve zevkle 
seyredilen yeni tablolardan ve e er. 
lerden murekkep sergi gezildi. 

r s Her e er oni.ınde ayn ayn durula- Sergi.de teıhir ed ilen 
d rak, klasizm ile modern zm arasın.. eserlerden biri 

D rusu ı mu tebariz farklar üzerinde gö-
r kl• uşuldu Açılış merasiminde şehrimi-, Fahretiin Altay da hazır bulunmuş
c ~ zm ve sanat alemimizin b rçok güzi- !ardır. Scrgı on gun muddetle açık 

el. o del rı, bu meyanda Or Komutan kalacaktır. 

ar ha-=============================== 
Uılar 

Ticaret Vekaleti Teşkilatlandırma 

Başkontrolörlüğünden : 
Çuval ve Kanaviçe ve Jüt İpliği İthalile İştigal Edenlere : 

Çuval. kanaviçe ve jQt ipli 1 ith m ... iQ u 1 edenlerden fstanbulda bulun:ınlann 
2!i i lncı K. 1040 ve taşrada bulunanların da !I Şub:ıt 1940 tar hine kadar Sırke
clde L man h nınd T kıl U ndınnl b ş kontr lörlD üne v lkal rile ınür c at 
<eder kun.ılan Birlik Ltd. c girme talebinde bulunm lan lüzumu flAn olu-
nur. (460) 

lstanbuJ Levazım Amirliğinden : 
evinin ÇOTap at5lyt!lerlnde makineler 

bzar edilen b na d:ıhUJnde znU cora p maklnelerfle çalısmak lsteyenlcrln 

Mlldür rflJ?Qne milracaatlan. {10894) 

iKi GÜNLÜK HULASA 
Onlvers tcde cldd yeUle tanıl n Aylie, doktorasını hazır

lamak fizere evınc giderken onu içın için s ven ">UBUa kar
şılaşrnı , onun birli te sinemaya gitmek husu ndakl tek
li nl, kend ne hemen hergiln birçok arkada lan tarafın· 

ı:ı ı ı n bu yold y p lan müraca Uer gıbl redd tmJş, yoluna 
'e ı ı 1 de ar cd rken ruz Ar b ınd n şapk sını alıp yolun öbür 

irn kennrına übnı5tJ. Ay e k rşıyn geçmek ist r en kırmızı 
led bır o mobılln bırd nbire k ~ısına g 1m le yere scril

Mf LLI ve ALEMDAR 
Sinemalarının 

Bu hnftn İstanbul hnlkına tak. 
dim ettiği proğram 

Ba~Tam İçinde Bayram 
Teşkil edecek kadar muazzamdır. 

2 MUHTEŞEM YILDIZ 
2 HARİKALAR FİLMİ 

··········-··· .. ·-··············-············ : 1 : 
! : i Şimdiye kadar oynanan : 
i Tarzan filimlerinin en i 

lahuti : . 
Tananlnr HaJiki : 
'Veiss l\Iüller'in 

Tarzanrn Oğ!u 
Türkçe sözlü 

··----.. ·······························--···. ve ................................................ 
2 i 

Dehah Yıldız SİMONE: Sİ- İ 
MON'un GRETA GARBO. : 
NUN Fevkine ytlkseicligi İ 

Dansing. Meleği 1 
····································-········! ~ ......... mı:tıı .... , ,-------.. Bütün hafta büyük mu•ın!faki-

yetle gosterilen 

KADINLAR 

HAPİSANESİ 
VİVİAN RO.l\IANC'm 

temsili muazzamı yalnız ıki gün 

Ş 1 K Sinemasında 

l devam edecektir. Görmiyenler 
ve tekrar gormek istiycnlPr 1çin 

1 

SON FİRSAT # 

1 TIY ATROLAR 1 
.;>ehir Tiyatroıou 

TEPEBAŞI • O A A M ., KISMINO~ 

Bu akşam 20.30 da 

HA\ AT BİU RÜl'hDIR 

Komedı Kısmı l!!tiklll cadd•o;ındc 
Bugun gundOz snat 14 de 

(ÇOCUK OYUNU) 
B ıı.ıı n , • :.ıı ı a dıı 

e BİR KAVUK DEVRİLDİ 

Halk Opereti 
Bu Akşam 9 da 

zozo D lmasla • ŞiRiN TEVZF. • 

Hacı Saffet (Bey) 
İrtihal Etti 

Memleketin en eski Bankıı.::lSl Bur
sanın maruf eşrafından Inegol.iı Za
de namile tanınmış Bay Hacı Saffet 
Eriş' in irtihalini teessurle hd ':>er al
dık. İstiknmeti ve duri.ıstluğu ile ta
nınmış olan merhum Turk Bankacı- 1 
lığ nın banisi sayılırdı. Oğlu Ankara 
Mebusu Bny Muammer Erişl.J keder- ! 
dide ailesine tazıyet ederiz. Hak rah
met eyliye. 

VEFAT 
Eski ayan teşrifat reisi ve Ziraat 

Banknsı mutekait vezneda.rlanndan 
ve halen Kabatnş lisesi memurların
dan Bay Cemal Nurlu vefat etmiştir. 
Cenazesi dun Beylerbeyinde aile 
kabristanı olan koyli.ıce mezarlıgına 
defnedılmiştir. Cenabı haktan rah
met dileriz. 

Sineması Yarın Akşam 
Okyanus adalannın müslüman ka hilelerinin genç ve güzel kahramanı 

HAC 1 RESUL 
Maceraları, Aşkları, Zaferleri .•.. Türkçe sözlü, Musikili ve 

Şarkılı. büyük filmi sizi ncyecandan heyecana sürükliyecektir .. 

---~--------------------------' .......................................... , ......................... .. 
Şehzade başı Çarşıkapı Kaptan Blod ... Keşif alayı ... 

FERA H - A Z A K Vatan Kurtaran arslan filmlerinin kahramanı 
EROL FLAYN nin Harikalar filmi 

2 Sinemada ayni zamnnda 

BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN 
ÇALINAN TAÇ {TÜRKÇE) 

Avırca MAl..EK DE'SİZCf Rastan hasa kahkaha , ........................................... .... 
ÇEMBERL İ TAŞ 

Bugün matinelerden itibaren 
Bayram miınasebetile 2 Büyük Film Birden 

1. • ASK RESMİ GECiDi 
( Cavalcade d' Amour ) 

3 Kadın .... 3 Aşk .... 3 İhtiras .... 

~b10NE SİMON - CORİ?t.1NE LUCHAİRE 
JANİNE DARCEY - MİCHEL Sİ1\10N 

Gibi 4 büyük artist, Muazza.ro temsilleri. Aşk ve aşkın geçirdiği safa. 
hat hakkında şimdiye kadnr ynzılan EN BÜYÜK SİNEMA ROMANI 
Aşkın Doğuşu ... Aşkın Lezzeti ... Aşkın Neşvüneması .Sımı>nfn "'" mıı_ 

vaffak olmuş Super film. 

2. • SONSUZ MÜCADELE 
( !Uarajo ) 

Sinemacılık aleminin en biiyük şaheseri. Brezilyanın Balta görmemiş 
ormanlarından, gözler kamai>"t'.r.rı hakiki bir vnka ... 
Şunu katiyetle iddia ederiz ki (SONSUZ MÜCADELE) son 5 SPl\t> Hl". 
fında İstanbula gelen filmlerinin EN P'EVKALADESİDİR. "---------·------------' , 
B;ı Akşam MELEK Sinemasında 

o"'"~ ·"·"'J.1ıa. ıcn:T 20 Y°leıc-zo '"-'" Y ....... O ~ı..:1.&..1 v 

EN MÜKEMMEL FİLMİ HARİKULADE BİR MEVZU 
HARİKULADE ŞARKILAR 

Filmini yaratan 3 B Ü Y U K Y 1 L D 1 Z 
TYRONE PO\VER - ALİCE FA YE - ve AL JOLSON 

İlaveten: Renkli FOKS MODA GAZETESİ Avrupa ve Amerikanın 
en son kış modaları ve FOX JURNAL dünya havadislerinde RUS 
FİN HARBİ DİKKAT: bu gece için LOCA ve HUSUSi KOLTUKLAR 
kalma:m;ştır. Yarın gece ve müteakip geceler için numaralı koltuklar 

bugünden aldırılabilir. Tel<!fon: 40868 

~ ........................................ I, 
Çay Ziyafeti Tehiri Kongreye Davet 

l'ürkln Radyodifüzyon PMtalan 
rnrkiye Rad~·osu Ankara Radyosu 

Onlı:a Uı:nnfuto 

Çarşamba, 17. 1. 1940 ----- -~---------
12,30 Program ve memleket saat ayan, 

12,35 Ajaruı ve meteoroloji haberleri, 12,50 
Türk mOzlğl (Pl.), 13,30 - 14,00 Müzik: 
Küçük orkestra (Şef: Necip Aşkın): 

l - Oscnr Nedbal: Suvar! valsı. 
2 - Paul Lincke: Ollmplyatlard 

(Mar§). 
3 - J. Strauss: NeşclJ vals operetin

den buseler valsi. 
18,00 Program ve memleket s'lat 8)'8n, 

18,05 Türk milzlğl. Çalanlar: Vecihe. Ke
mal N. Seyhun, Cevdet. Çağla, IzzetUn 
Öktc. 

1 - Okuyan: Mefharet Sa!lnak: 
l - Yesarı Asım: Suzinak şarkı (Al'rı 

düştllm sevgilimden}, 2 - Rnhmi Bey 
Su:ı.lnnk şarkı (Bir sihri tarap), S - Sa~ 
dcttfn Kaynak: Gilliza.r türkü CBağnm 
Ul$ b:ısaydım l. 4 - Sadettin Kaynak: Mu
hayyer türkü (Batan giln kana bcnzlyor) 

2 - Okuyan: Mustafa Ça(jlar: 
l - izzettin Ökte: Yaylı tanbur taksi .. 

mı, 2 - Şevki Bey: Uşşak şarkı {Bu deh• 
rln germü serdlnden), 3 - ~mi: Uşşa 
şarkı (Siyah ebrüler!n), 4 - Rakım: Uş 
şak rkı (Silemem bir g\ln) , 5 - Sup 
Ziya: t;şşak şarkı (Neden hiç durmada 
yanml8). 

3 - Okuyan: Safiye Tokıy: 
l - Dede: Ferahfeza şarkı (El bcnJ 

için seni snrmış biliyor), 2 - Rast pr 
i~~ill_kU:J!llm3vor, derdÔ elemden), 3 
Şemsettin Ziya: Şetaraban şarkı (E7 gon 
ca açıl). 

18,55 Serbest saat, 19,10 Memleket saa 
ayan, ajans ve meteoroloji hnberlen, Ul,3 
Türk müziği: Fasıl heyeti, 20,15 KonuŞlTI 
(Dış polltikn hAdis leri), 20,30 Temsil: K 
lavuzlar (Monoloğ), Yazan ve söyliye 
Vahi Öz, 21,00 Serbest saat, 21,10 Konu 
mn (Haftalık posta kutusu), 21,30 Müıl 
Riyasetlcümhur bandosu (Şef: i. Künçer 

l - Trayton Adrun.o;: Marli. 
2 - F. Lchar: Altın ve gUmUş (Vals 
3 - Carlo PedroU: Mnskeler. 
4 - E. Lalo: Norveç rap odlsl, 

sun 1 ve 2. 
5 - R:Lapnrra: fspanyol dansı <Pas 
22.15 Memleket saat ayan, ajans h 

bcrlerf; ziraat, cshnm - tahvl1tıt, kambiyo 
nukut borsası )Fiyat), 22.35 Müzik: Rav 
yaylı sazlar kuarteti (Pi.), 23,00 M 
Caz.band (Pl.), 23,25 - 23,30 Yarınki pro 
ram ve kapanıs. 

Vetllay Gençlik Şubesi Umuınl Kltlpll· 
ğlnden: Kurban bnyramının üçilncü pa
zartesi gQnü vcrllccck olan !:ayımız bQyük 
teessür dolayısile tehir edilmiştir. Yapıla
ca n giln aynca llfm edilecektir. 

Unknparu Kwlay Nnhlye Şubesinin 940 
kongresi ayın 20 nc.I cumartesi gunl\ ak
şamı saat 20 de C. H. P. Unkapanı Oca
ğında yapılaca ındruı cemiyet mensupla
rının teşrıneri. 

Doktor İbrahim Zati Geldi 1 
Bir müddetten beri Budapeşte 

mücrim çocuk isliıhhanelcri ve te 
klfhaneler hakkında tetkiknt ya 
makta bulunan Doktor İbrahim Z 
diın şehrimize dönmüştür. 

Ayşe neşeli bir kahkaha attı. 
- Sen doKtorluğu bırak da falcılığa çık yavrum; 

istikbali çok iyı görebiliyorsun. kım bilır, belki ara
da bır defa dl'ğru bir şey söylersin de şöhret 'cazaııır 
ve zengın olursun. 

Belkıs arkadaşının bu alaylı sözlerine cevap ver. 
medi ve bu ciefa ikisi de sustular, başlarını masa ü
zerındeki kiığtt yığınına gomerek derslerıni çalışma
ga koyuldular. 

• alrundan balı! surette ynrala.nmış. otomobildeki m ç
hul, fakat kibar davranan dam ailesin! kendi otomob llle 
eve g ndcrdlkten sonra Ay eyi civar hastnneler:fen birine 
7atırm s. sonra vaziyeU Ayşerun pansiyonda birlikte otur
d klan ç k munı arkad şı Bclkısa h ber vermişU. Bel
kıa derhal hastaneye k muş, bUtun gece b oda bekle
:mt., fakat Ay erun hıırnrctl ve sayıklaması karşısında ken-

Yazan: MUAZZEZ TAHSiN BERKAND No. 3 iki nrkadaş Beyazıtta bir aile nezdinde kiraladık 
ları bir dnirede, uç senedcnberı bırlikte yaşıyorlar 
dı. 

di ncak ertesi sabah tanıtabllm sür. Fılh ika sabah-
ley yapılan muayenede Ay~ evine gldebllece ~ bir 

e olduğu gorfilmüştür. 
Ayfe, taksiyle pansiyona gıdcrken Bclkısın miltcrnadlyen 

kend n çiğneyen adam aleyhıne soylcnm ıne kızıyor, 

b bu adamın kıbarlı ndan, hastane p:ır nı b le ha
bersiz öded lndcn. e er iyi d wanm ydı kemdi inin öl-

re o ,. ı d n bnh ediyor, kendi h yilzünden vuku 
dcfı Bır bir kazadan dol yı bu meçhul adama ç Wm ına bir 
da ;) eli r z.ı olamıyordu. 
gelr d n B eve gidtp de Qzerlnde cMOhendls Mehmet Tunc• 

A hır ~h bir kartı taı;ıy n gfızcl bir bu eti bulunca, bu adamı 
a 

1 
n &lkısa karşı bıle müdafaa hususundıı k• .. •rt inde daha bQ-

lüzunP • f!l1k bir kuvvet ve hak giinncğe ba_lanustı. 

l . ye~ • 
erı . 

, e o r• k - Ne dersen de bu adnmdan hoş1anmadım . Ka· 
le h 51 

' ranlık gozleri var .. Allahtan ki yaşı seninkınden çok 
mc vu farklı ve evli barklı bir adam. Yoksa ilk de.fa ::>larak 
h'r u~lt eeııin hır erkekten bu kadar mubalağa ile b::ıhsett1ği· 
Artık ~~0vy~,gore ona ilk bakışta aşık olduğuna hukmedecek. 
JllUS ol en "SO'\i 

Gafle'tinttse kahkaha ile aüldü: 
u 

- H&kkm var, Allahtan ki onun yanında kan. 
sını ve çocugunu gordum. Yoksa hemen ona tutu. 
!urdum. Senin karanlık dediğin gozlerı oyle hoşuma 
gittı kl Sonra sCSlnde ve tavırlarında insanın .::nm. 
na giren b.r sevimlilik var. Niçin yalan soylıy~yım? 
Benim uzeriınde fevkal{ıde bir tesir yaptı. 

- Ber.~ korkutuyorsun Ay e! 
- Korkma, bir dnha onu gorccek dcgilim .. Hem 

artık bu meseleden çok bahsettik, ciddi şeyler0 do
nelim Belkisciğim, senin imtihanların yakın, benim 
de hazırlıyacak bir yığın notum var. 

İki nl"kadaş ônlcrmdeki kağıtlara eğilirken Ay
şe tekra başını kaldırdı: 

- Son bir soz daha Belkıs ... Bu gülunç vakadan 
dayıma VP- yengeme s kın bahsetme. boş vere onlan 
üzmü~ oluruz, sonradan sonraya telaşlanırlar, evha
ma kamltrlar Değmez. 

Belk1s dudak büktü: 
- Onlara bir sev söylemem nmn ~en ~ecircU~ 

kazavı o kadar küçültme. ma:ızallah bir tarafın kı. 
rılabılirdı, hattiı otomobil altında can verebilirdin. 

Ay~: 
- Adam ser. de! Gibisinden omuzlannı kaldırdı 

ve masa ustündeld et>Ctten güzel bir beyaz gül se. 
çere.k gö~siıne iliştirdi: 

- Ne güzel güller değil mi? Bu mevsimde bu 

kadar tazesi nadir olur. 
- Bostancıdaki köşkte bundan dnha a16lan var. 
Ayşe hafifçe tebessi.ım etti. Arkadaşının bu va.. 

kaya yakından veya uzaktan dokunan her şeye ~
şı hırçınlaşmakta inat ettiğini anlamıştı. 

- Evet. dayımın köşkünde çok güzel cinsten 
güller var ve benim bunlan her şeyden çok sevdi
~mi bildikleri için dayım da, yengem de onlara çok 
itinn edıyorlar, fakat bütün bunlar şu sepetteki çi
çeklerin harikulade olmalarına mani değil. Haksızlık 
etmekte olduğunu itiraf et Belkıs. Sahibine karşı 
duyduğun manasız husumeti çiçeklerin üzerine de 
sıçratma? 

Belkıs birdenbire gelen bir azimle başını kal
dırdı. ka~larmı c;:attı. 
- Ben sana bir şey söyliyeyim mi Ayşe? Bu geçirdi. 
ğin kaza vuzünden benim iç.ime çok fena seyler 
dol!u:vor Sen vinP beni evhamhlıkla, sinirlilikle it. 
ham et 1stcrsen: fakat bana öyle geliyor ki bu a
damı sen tekraı göreceksin ve onun senin üzerinde 
fena tesirJeri olacak. 

- Çıldırdın mı sen kardeşim? O nasıl S'ozler öy
le? 

-Bilmiyorum. Fena hlssikablelvukulanm var. Bu 
adam mutlaka senin karşına tekrar çıkacak ve sen 
onun vüzunden ıztırap cekeceksin. 

KayserlU bir doktorıtıD kızı olan Belkls Kandill 
lisesıne leylı olarak gırdiğı gün, kendisinden bir haf 
tn evvel geJmış olan Ayşe ile tanışmış ve a.Helerın 
den uzaklara di.ışen bu iki kuçük kız. küçük kalpl 
rinin buttin samımiyetile bırbırlerıne bağlanmışlar 
dı. Bu urkudcışlıkları seneler geçtikçe sıkı bır dostlı ' 
bağı haline geimış, onlara hayatta ayni yolu seçme 
arzusunu "ernıişti. Fakat lise diplomasını aldığı s 
ne arka arkaya annesile babasının ölümleri Ayşed 
hekimliğe kar • istihza ve emnıyetsizlikle karısılt bl 
korku ve di.ışmanlık yarattığı ıçin çocukluqunun v 
ilk gençliğinin hulyalarını dolduran bu hevesten va 
geçmış, meslek yolunda arkadaşından ayrllınag 
mecbur olmuştu. 

Belk1sla Ayşe hilkaten birbirinden büsbütün başk 
lki tiptiler Birincisi ne kadar durgun, az lconuşa 
az hareke~ eden daima kendi içınde yaşıyan zay 
bünyeli zaylf karakterlı bir kızsa, ikincısı bıl' 
o derece hnyat ve neşe ile dolu canlı t>ır insar.dı. F 
kat. tam baitsJorya imtihanlarının yorucu Vf> hırp 
layıcı buhr&rundan kendisını kurtardığı btr sıra 
annesııe babasının bir hafta fasıla ıle tifodan ôlm 
leri onun bütiın ümitlerini, bayata karşı ;:,lan biıt 
cesaretini altüst etmiş, onu sinirli ve mağmum 

CDev:ımı var 
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ABONE 
Türkiye 

BEDELi 

1400 
7110 
400 
150 

• 
Kr. 

• 
• 

1 Sene 
e Ay 
8 Ay 
1 Ay 

'°' Ecnebl --
2800 Kr. 
1600 
800 
800 

• 
• .. 

MilletleraraSJ poı:ta lttihadma dahil 
olnuyan memleketler lçin abone 
bedeli mUdJet ııurasiyle SO. US, 9, 
a.s liradır. Abone bedeli Desindir 
Adres değlştirmelı: 21i kuru~tur. 
Cevap tçin mektuplara 10 lturu:ıluk 
pul mıvesl l~zımdır. 

GÜNÜN MESELELER.1 

kurban Bayramında 

Rozet Hakkı Kızılaya 
Verllmelidir 

B irkaç gün sonra bayram gell· 
yor. Bu bayramda, rozet ta. 

karak iane toplamak imtiyazının 
hangi bayır teşekküliine verileceğini 
henüz bilmiyoruz. Fakat bize kalır· 
Ba bilhassa zelzele faciası gibi bir 
feİaketin ferdasında gelen bu acıklı 
bayramda, bu hakkı, tamamen Kızı· 
laya terketmek, hiç tereddütsüz ve· 
ıilmesi lıizım gelen bir karardır. Te
nıenni ederiz ki, böyle dört beş sa. 
tırla hatırlatmak bile, bu saminıl, ve 
çok yerinde temennimizin tahakkuk 
ettirilmesine kili gelsin. 

• 
Felatietzedelere Yapılan -------· -
Tevziat Çok Bozuktur _ 

Aşağıdaki satırlan dünkü "TAN,, 
aütunlannda okuduk: 
"- Matbaamıza, Erzincan zelzele

sinde felakete uğramış, dört evladı· 
nı, kaynanasını ve bir baldızı. ile 20 
bin liralık emlakini kaybetmış Er
zincan posta ve telgraf memuru R~· 
za Can isminde bir felaketzede geldi. 
Arkasında bir asker kaputu vardL 
Babası binbaşı miitekaidi Hüseyin 
Hüsnü Canın da, Sirkecideki misa· 
firhanede bulunduğunu söyliyen bu 
zat, taşıdıih kaput ve ~i-ımelerin 
kendisine Erzincanda verildiğini, 
çizmelerin 15 lira kıymetiDde oldu· 
ğwıu söyledi ve 1lurallaki alakadarla: 
ra mürcaat ederek, bunların gerı 
alınmasını, kendi işine yar1yacak bir 
palto ve ayakkabı verilmesini istedi· 
ğini ilave etti ve dedi ki: 
"- Vermiyor değiller, veriyor

lar. Hem de bol. ve çok veriyorlar. 
Fakat tevziat okadar sistemsiz ki, ki· 
mine bohça dolusu eşya veriliyor, ki
mi bir fanila bile alınıyor. Mesel&; 
babama bir fanila bile vermediler. 
O, hala titriyor. Filvaki, şu sırtım· 
daki kaput beni ısıtmıyor değil, fa
kat, görüyorsunuz ki, bu yepyeni bir 
kaputtur. Bunu sırtımdan alıp, Er· 
zincana iade etseler de, bana da bu. 
rada giyebileceğim bir palto verse
ler daha iyi olmaz mı? 

Bu takdirde, hem ordunun yepye
ni bir paltosunu iade etmiş, hem de 
üstümde asker paltosu, başımda kü· 
~ ayağımda ütülü sivil pantalon, 
ve sırtımda caket olarak, garibüşşe.. 
kil bir vaziyette dolaşmaktan kur· 
tulmuı olurum!,, 

Maalesef, ayni noktaya dokunan 
Ok ve son vatanda~ Bay Rıza Can 
deiUdir. Hatta bilakis, ayni dertten, 
7ani tevziatın sistemindeki aksaklık· 
Jardan şikayet eden vatandaşlar, bil· 
yük bir yekWı tutmaktadır. 

Ex. Bakkalbaşı'nın gazetemiz için yazdığı bu makalenin bir ehemmiyeti vardır. Zelzele Afetine uğrıyan iki mem· 
leket arasındaki kalbi rabıtayı takviye eden bu yazı ayni zamanda komşu memleketin uzun tecrübelerini göster· 
mek itibarile de ehemmiyetini arttırmaktadır. Bay nillalbaşı aslen Geliboluludur. Bizim Hukuk Fakültemizden 
mezundur. Yunanistanda birçok defa Ziraat, İktısat Nazırlıklarında bulunmuş ve büyük hizmetler etmiştir. Bu· 
gün Elen - Türk Sosyetesinin reisidir. Türk - Yunan dostluğu yolunda çok büyük hizmetleri geçmiştir. 

~<> () () 

Zelzeleye· Karşı Mukavim 
inşaat için Yunanistanda 
Takip Edilen Usul 

T ~k Milletinin uğradığı zeL 
ıele ve feyezan ife!Jeri Yu

nan l\flletini alakasız bırakmadı. 
ğı gibi ~ ... alika yalnız hissiyat sa. 
hasında kalmakla da iktifa etme.. 
miştil'. Ju.susi bazı işlerimiz için 
Türkiye\e bulunuyor, Türk MiL 
letinin tiitiln efradmın bu felake
tin kurbttlarına karşı duyduğu 
tesanüt Jl.slerini büyük bir takdir 
ile görüyl'Uz. Bu tesanüt Yeni 
Türkiyey;yaratmış olan yapıcı de
ha sahibiin bu Millette bıraktığı 
birlik hiSflin ne kadar derin ve 
köklü oldğunu bize göstennek
tedir. 

Bu az1nlfeti milteakrp hükO.
met, Millen bütün kuvvetlerini 
bir "M.usliıne seferberlik,, haline · 
sokmuş, vıbu davet, bilaistisna 
bütün mill tarafından canla, yU.. 
rekle karşınmıştır. Bu parlak te
sanüt gerelıükumeti idare eden 
erkanı, gek mPletin efradını 
haklı bir iıhara sevkettiğl gibi 
Türkiye ilertibat, ve samimi bir 
alaka halinı bulunanlann da pek 
derin takdiıi davet etmistir. 

Bu "Muslane seferberlik,. da
veti Türkiy hudutlarını tecavüz 
etmiş, ve, b·ük bir sevinçle kay
dedebildiğirr üzere, Yunan mil. 
Jeti de bu fianın tehvinine var. 
mak için ke.isini aynile "sulh
perver bir aer kardes .. telakki 
etmiştir. Bu issin sevkiledir ki 
bahsimize mru olan meselenin 
halline meda.,labilecek bazı ele. 
manian taşı~ bu satırları yaz
makla mübnhi~ 

y unanistanı:ıa zelzele af etin-
den sık s müteessir bir 

toprak olduğu mtmdur. Eski, bir 
çok zelzeleler btarazinin müte. 
addit bölgelerinilıarap etmistir; 
Yunanistan son 2ıanlarda dahi 
bu afetten masunılmaınıştır. On 
sencdenıberi hem de mütevali 
surette sarsmtıla olduğu gibi 
1928 de K.orent. lJ te Halkidik 
yarımadası, 1938 d~ Oropos Da. 
ti.k'te zelzeleler olııtur. 1928 fe. 
laketini müteakıp •rhal Korent 
bölgesinin y~niden asına başla
nılmıştır; muteakıb«H:alkidik ve 
Oropos Datik'te de ıata ~rişil
mis, ve bu inşaata h~ de devam 
edilegelmiştir. 

İnşaat için YunanLıda tatbik 
edilen sistemler şunla •. 

1) Korent inşaatı "~nt mü
essesesi,. adı ile teşkil lmiş bir 
heyete havale edilmişt 

2) Halkidik inşaatırtükumet 
tarafından altıkadarlaıyapılan 
mali ve teknik müzaher.r saye. 
sinde başlanmıştır. 

3) Oropos Datik'te bu usulü 
cemeden mürekkep bir rrarnla 
hareket edilmiştir. 

Zelzeleye karşı alınac~dbir. 

K uzum, bu zavallı Alitten 
ne alıp veremiyorla 

- Farkında değilim. 
- Ayol gazeteleri obyor 

musun? · 
- Okuyorum, ne olmuş, 
- Mahkemelere düştüle,u ı 

yüzden. Afrodit meselesi. 
- Kocasından mı boşanıy 

Kim' - . 
- Afrodit. 
- Hangi Afrodit\ 
- Canım, bilmez gibi söyl( 

YAZAN: 
A. G. Bakkaibaşı 
(Yunanistanm Eski Nazırlarından) 

Ierin gayet etraflı ve muğlak bir 
mesele doğurduğunu söylemek bi. 
le zaittir. Afetzedelere edilecek 
ilk ani ve süratli yardım mesele
nin birinci safhası olduğu gibi, 
muvakkat meskenler ihdas1 ikinci, 
kati m~skenler tesisi de son safha
yı teşkil eder. 

Muvakkat meskenler --------
Muvakkat mesken meselesi ga-

yet basit bir iş gibi görü
nürse de muvaffakıyetle halli bü
yük bir tecrübeye ve tam bir teŞ
kilata lüzum gösterir. Bu mesken
lerin "zelzeleye karsı .. yapılmı!! ol
malan şarttır; cünkü henüz afet
ten kurtulmuş olan insanların ma. 
neviyatı ancak bu suretle tatmin 
edilmiş olabilir. Bu mesai ile mü
vazi olarak ahalinin salim bir mın
takaya nakli -ki bu cihet Türki. 
yede artık temin edilmiş bulunu
yor-, icap eder. Fakat bu nakil, 
haddi zatında bir hal sureti olma
yıp sadece mi.i~külit tehir ve talik. 
ten ibarettir. Bu gibi ahvalde ale
lekser. muvakkat mf'skeni sonra. 
dan kati mesken haline sokmak 
hatıra gelir, ve buna tesebbüs edi
lfrse de bunda muvaffaktvet mev
kiin şartlarına bağlı olduğundan 
ekseriya semeresiz kalır. İste bun. 
dan dolayı muvakkat mesken me
selesi de büyük bir eheınmiveti 
haizdir. 

Kati me&lıenler ------ --
Kati mesken Ier af etin derece5i. 

ne ve hasarzede mrntakarun coğ
rafi vüsat ve ehemmivPt;ne göre 
gayet muğlak ve mü.::kiilatlı bir 
mesele arz"dE>r. Pek mütenevvi o
lan bu müşkülat: 

Başlan~c;ta mali bir sima göııte. 
rir. Çünkü gayet kısa hir mliddet 
zarfında cesim mali vasıtaların te. 
dariki icap eder; sonra da ~çtimai 
ve siyasi mfü;külUP.r çıkar: ~iinkü 
in~aahn emrettiği masrafları bir 
tercih sırn~ına göre tevzi etmek, ve 
bu mali yükü devlet \•e efrat ara
sında paylaştırmak lazım gelir. 

Ekseriya aşağufaki müşküllcrle 
de karşı karşıva kahmr: 

İnşaat malzemesinin nakU ve 
cem'i, bu insaat işlerindt> ehil kol· 
ların tedariki, hu mua7.7.am isi ha. 
şarabilccek teknisyenleri buİmak; 
toprağın jeolojik ve teknik sartıa. 
nndan doğan · kas3ha ve kö~lerin 
nakli, yeni seyrüsefer vasıtaları. 
nın ihdası, ve bu yeni hayat saha. 

lanna su celbi ve il:ih. gibi 
Bu arada içtimai ve teknik mu. 

hitte, aşılması bazı kere im.kansız 
müşküller de varittir. 

inşaatın teknik meselui 

zelzeleye karşı inşaat: Mesele-
nin, mekanisyenlerin halli· 

ne memur oldukları meselelerin 
en nazik ve en miis.ıtülii olduğunu 
söylemekle yeni bir şey öğretmi:Ş 
olmuyoruz. Halihazırda mevcut 
teknik ve fenni usuller gayrikafi.. 
dir. Bu afete uğramış olan bütün 
hükumetler mevcut eski malumat.. 
tan ve fennin getird;,ği yeni b;lgi
lerden istifade etmişlerdir. En fen. 
ni ve en teknik usuller vaktile İ
talyada, ve ahiren büyük zelzele 
felaketlerini müteakıp Japonyarla 
takip edilmiş olanlardır Bu husus
ta elde edilmiş bulunan terakkile-
re rağmen nazari ve ameli sahalar
da pek büyük müşkülata tesadüf 
edildiği gibi, bu müşkülat bugün 
dahi henüz tamamiylc zail olmuş 
değildir. 

Son senelerde ~Pçirdiği ağır im. 
tihan üzerine Yunanistanın ittihaz 
ettiği yeni ve muaddel usullerin 
gayet müfit ve te;;irlı oldukları 
bütün milletlerce tasd:k edilmiŞ
tir. Ve, Yunanistan bugün bu sa
hada spesiyalize olmus bazı profe. 
sör ve teknisyenlere maliktir. 

Bu mesele üzerinde kıymetli 
tetkiklerde bulunmus olan zat A
tina Politeknikomu Profesö ... lerin. 
den Rusopulos'tur. Bu zat "Korent 
müessesesinin,. teknik müdtirlüğü. 
nü üzerine almış, ve asistanlarilc 
bu müessesenin idari ve teknik 
teşkilatını yanmıştır. Rusopulosun 
fenni ve statik usulleri "zelzeleye 
karşı inşaat,, meselesinin halline 
yeni bir cereyan vermiş, ve müşa
rünileyhin eserleri beynelmilel mat 
buat tarafın.dan neşredilmiş oldu. 
ğu gibi Almanyada kfün İena'daki 
"Zelzeleye karşı tetkikat müesse
sesi., Rusopulosun usullerine ''Yu.
nan usulü, yahut Rusopulos usu
lü,, ismini vermiştir. Bu miıesse. 
senin bugün bu sahada yapmakta 
olduğu tetkikat Rusopulosun usuL 
lerini takiben yapılmaktadır. 

Bu usul sayesinde Yunanista.nda 
yapılan işlerin mükemmelli.ğinden 
maada inşaat masraflan üzerinde 
yüzde 40 nisbetinde bir tasarruf 
elde edilmektedir. 

Ahiren "Sıhhiye VekilH~nin., 
teknik servisleri müdürlüğüne ta. 
yin edilmiş olan Profesör Rusopu-

los, bu servisin teşkilatını yapmı~ 
ve kendi gayreti ve arkadaşlarının 
himmetiyle bütün Yunanistanda 
bir milyar beş yüz milyon drahmi 
kıymetinde hastahane ve sıhhi bL 
nalar inşa ettirmiştir. İki aydan_ 
beri Atina Politeknikomunda zeL 
zele hakkında vermekte olduğu 
dersler de büyük bir alaka ile ta. 
kip olunmaktadır. B u sözlerimizle Yunanistanda 

takip edilmlş olan usuller, 
ve bu usullerin tatbikinde muvaf. 
fakıyetle çalışmış olan zevat hak· 
kında kafi derecede mallımat ver
miş olduğumuzu zannediyoruz. Bu 
alim ve teknisyen muhitinin Tür
kiye hükumetinin bir daveti vaki 
olduğu takdirde kıymetli tecrübe 
ve bil,gilerinden kardeş Türk mil
letini münhasıran ilim ve komşu. 
luk namına. ve her türlü mukabe
le ve tavizattan muarra olarak, 
müstefit ettirmeğe koşacağından, 
ve bu davete kendi vatanının biz. 
metine koşan askerler gibi büyük 
bir hahişle cevap vereceklerinden 
tamamile eminiz. 

Bu tarzda bir çal1sma ortaklığı 
iki millet arasında hüküm süren 
tesanüdün vüsatini ve derinliğini 
gösterecek, ve dünyanın bugün 
girdiği nazik vaziyet icerisinde bu 
tesanüt hissi, ve bu alaka ortaklı.. 
ih hir kat daha kıvmet k:nanacak.. 

tir. böyle bir hareket, fikrımizce, 
resmi hiç bir mahiyeti olmayıp 
fertten ferde yeni bir Türk - Yu. 
nan İl.mi İttihadını temsil edecek
tir. 

İlim ve fennin vatanı olmadığı 
hakikatinin unutulduğu bir devir. 
de, büsbütün şahsi bir ilhamın 
mahsulü olan bu teklifin layık oL 
duğu hararetli kabulü bulacağını 
ümit ederiz. 

r ÇARŞAMBADIR ÇARŞAMBA l 
' ) 

AFRODİT 

82 Vitamini 
Bundan önceki yazıda anla 

ğım müzmiıı ishaJ hastalığınd 
çocuJdan ko~umak için, gıda~ 
rında B 2 vıtamini buJunmasınıı 
~e~iyeti~ ta~ü takdir etmişs" 
nızdır. Bu vıtamın yedığimiz yağ;j 
!arla şekerlerin - buı hekimi 
rin fikrine göret albüminli ma 
delerin de - vücuda yarayacaJc 
hale gelmeleri için lüzumlu ol4:1ı..ti 
ğundan, onun çocuk olmıyanl 
da ehemmiyeti vardır. Arad 
fark bir miktar meselesidir: 
cuklara daha fada Jüzuıwu olma 

Bu vitaminin bir iyiliği, 
r~te ".e. açık havada pişmeye B 
vıtamınınden daha ziyade ela 
nıklı olmasıdır ... Onun için bu 
nu.n bozulacağından tasa çekere 
çiğ yemekler yemeğe de 
yoktur. Bundan ba~ka, B 2 vi 
mini gerek nebati, gerek hayvan 
lardan gelen gıdalarınıızda B 
vitamininden daha ziyade bul 
nur. Ondan dolayı çocuk o m .. 
min ishale tutulursa, kab:ınat 
cak hilgisizliktedir. 

B 2 vitamininin nerede bulunal,. 
leceğini öğrenmek üzere, etlerd 
başhyalıın: 

Sığır etinin löp taraflann 
yüzde 150 ölçü buJunur. Sığır e 
nin suyuna kanşacağından, 
dan çıkarılan et suyu, çoculd 
faydalı olur. Dana etinde daha 
dır. Koyun etinde B ı vitam' 
bulunduğu halde, B 2 den bul 
mamıştır. Tavuk etinde de 1ok 
tur. Şu halde çocuklara sıfır e • 
nin suyunu içirmek yerine d 
nazik olsun, diye koyun eti, yahu 
tavuk eti yedirmek - onu nıü 
min hastalıktan korumak bakı 
mından - fayda.sız bir kibarlık 
lur ... Sığırla. dananın karaciğeri 
rinde bu vitaminden yüzde 1 
ölçüye kadar bulunduğu halde, k 
yun, kuzu ciğerlerinde gene yo~ 
tur. Böbreklerde de öyle: Yalnı 
sığırla dananın böbreklerinde 
de 1000 ölçüye kadar. Balıklar 
hiç bulunmaz... Yumurtanın 
sında yazın yüzde 300, fakat 
hiç ... 

İnek sütünde yüzde 70, ke9.i1i 
Lande 33 ölçü. fakat koyun silt
de hiç. Tereyağda iİCi yoktur 
Peynirlerde ve yoğurtta ehe.nıml 
yetli nisbette bulunUl'. 
Buğdayın tanelerinde 

varsa da, hemen hepsi kepek 
kaldığından, ekmekte ve beyaz 
Jarda pek az. Zaten müzmin is 
çocuklara en ziyade has beyaz 
lu bulamaçlardan gelir. Pirine 
B 2 vitaminleri de kabukların 
kaldığından, pirinç un,.nda b' 
şey bulunmaz. Pilavda da öyle 

Kuru sebzelerden fasulye 
yaşında tazesinden daha çok, nıe 
cimekle kuru bezelyede de i 
miktarla. Soya fasulyesinin k . 
sunda pek çok: 700 ölçü. 

Bu mevsimin taze sebzelerind 
lahna 300 ölçüye kadar, şalga 
tam 300, bunlardan hepsi sığır 
ti suyuna kanşhrarak çorba ya 
mak lezzetli, hem de faydalı gı 
olur. Çorbaya pırasa (40) soğa 
(0 da 40) katılırsa, daha lezze 
ve daha faydalı olur. Havuçta c; 
ölçü. Ispanakta iyi 100. Yeşil 
latada 80, patateste 40... Panc 
turşusunda 250 

Yaz sebzelerinden en iyisi patlı 
can 300, enginarda 60, taT.e fasul 
yede 27, taze bezelyede 100. 

Mevsim yemişlerinden elma 
ve armutta 30, 75, portakalda zs 
50. Kuru yemişlerde çok: Fın 
270, veciz 280, kestane 120. 

B 2 vitamininden çoc-... ...... -.. 
günde 600 ölçü lazımdır. 

fazla dal budak salmasına 
olmasın! 

Soğuklar ve sıcaklar 

G azetelere göre, Cenup Am 
rikasında, hele Brezilyad 

öyle sıcaklar olmuş ki; bu yüzd 
yirmi kişi ölmüş, bilmem ne 
dan da bayılmış. 

Halbuki Şimal Amerikas1nd 
olduğu kadar, Avrupada da 
ğuktan donan donana! .. 

Zaten, Erzincana gidip ıelen ar
kadaşlarımız da. yazılmasını lüzum
nz ıördüklerl bazı müşahedelerini 
anlatmışlar ve bu kabil ı&ayetlerde 
bulunanların söıJerini teyit etmiş
lerdi. Fakat, bütün bu noktalan ile
riye sürerken, felaketin ani, ve bü.. 
nk olduğunu da unutmamak lizım
~- Nitekim, teni ve yardım işi, fa. 
~ ilk günlerindeki dağınık şek
~dea çoktan kurtanlmış, ve her 
pn. biraz daha mütekamil bir tekle 
k&VU§t11ruımuştur. 

Bahtt• bir temenni var: Herkes: 
"'Verelliaı,, diyor. Lakin eınlıı olalım 
ki, ver~lkıerimiz, mahalline ve en 
pıilJıasıp feltilde dağılsın!,, Tevzi ve 
yardım. teklini, halkta bu emniyeti 
kökfeştı~ecek bir kemale kavuştu.ra.. 

Şu bizim üst sokaktaki terzi l 
pinanın kızı. 

- ::::: Düşer efendim. Ne zaran 
var? ---- Yazan : 

Hoca merhum ne zaman hava 
yüzde altı yedi bir klr etmiş o.. dan şikayet etse; kansı: 
lacaktir. - Yahu! Efendi! Sen de hl 

di~'mız SUıı bil '1 ri • Yapılacak her hangi 
bir beşe Yardıın davetinin - bu· 
~ünden bi~e - büyük bir rağbet 
ve icabet Z 10~elinden şüphemiz 
kaJınasınb:lh aten böyle olduğu için· 
dir ki, 1 ~ss; ~ boktaya ne ka· 
dar eheının ye versek yeridir. 

J.frodit Anketi 
• Afıodit,, iç~ . lleıretınekte oL 

resımh anket· 
duğu.nıUS ,ıınkl nüsh •n sonwı-

- Ayol mesele o değil Rom - Nasıl ne zararı var? 
roman. B. F' r:'LEK Yalnız, hatınmdadır ki; bu a- bir şeyi .beğenmezsin! Yaz olu 

_ _ , - Evet! ı Mahkemeye düşer. L . mellye, bir defa daha yapılmış, ak 
- Zaten soyluyorlardı ya. . Mahkum olursa tanesini beş ki- sonradan şu ve bu sebeplerle yine sıc tan, kış olur soğuktan şilt· 

kızın_ başından geçenler romano gıw da, beraet ederse, iki buçuk ka- . k k . yet edersin! dermiş. Bir dinlemi 
on para, yirmı para, ır para, gı~ iki dinlemiş, nihayet sabn tük 

diye! kuzum. ğıda satmıya başlarlar, bundan ala Bugün istatistiklerdeki küsura· bi zamlarla biletler eski haline nen hoca: 
- Bırn. k. anlatayım, reklıim mı olur azizim. Keşke sen tın vazifesi, okuyanJan inandır- gelmişti Şimdi korktugum- şudur-

Dinli · · - Canım, bahar havasına b - yorum.. de mahkemeye düşsen de.. maktır. Biletlerde küsurlan ka!dırmak u-
- Bir Fransız muharrir, bir ki· - Aman ağzından yel alsın! Bu mü18.haza ile olmalı ki, sulünü kabul ettikten bir müddet şey diyen var mı? cevabını v 

tap ya.mu,. Adı Afrodit! şehir nakliye vasıtalarındaki bilet sonra, ya belediye varidatını art- miş. 
- Ha! demek bizim Afrodit de-n-a teltikleri.. ücretleri hep kesirli..J:-. tırmak h t I a s b Tabiat bir şımank ~uk ~b 

~1 Uil' ' ya u mese e ; aray ur- şurada sıfırdan aşağı 40, ötede s 
ıs.... Uç on para, beş buçuk, yedi bu· nundan Defterdar burnuna bir 

- Hayır efendim! Bu kitabı da 

1
. nsanlarm ku·surla- k•_. -·~ .. fırdan yu~arı 40 derece arasnd 

Aa -r- 'ır~• yuz on para, falan gibi_ köprü yapmak için, biletlere zam dünyayı kavurup duruyor. 8 
türkçeye tercüme etmişler. bir zaafı vardır. Meseli bir Öğreniyoruz ki, tramvay idare.. yapılmıya kalkılırsa, kesirli ol- bir hüner sayıyorsa. bizde buntı 

- Olur al :tın size· si. halkımıza bir hoş sürpriz ol- masm, diye on para yerine, en az antikası var. Buz dolaplannd 

1.;;,;;tık,· :y~ç~~li:1~~:- - Ot~ yaşındayım! derse, L sun, diye bu kesirleri kaldıracak· bir kuruş zammedilmek mecburi- dondurma, elektrik fınnlann<i 
\mazsımz. Fakat: mış. Böyle tramvaylarda biletçi- yeti doğar ki; hani pek te tatlı bir cehennemler yapıyoruz. MaJ'İf 

- Olur a! _ Otuz iki yaşındayım! derse, lerle yolcular arasındaki daimi ihtimal değildir. Demek isterim kışın bahar.yazm güz havası t 
nsunu Y ~ buJa. - Nasıl olur efendim! Bir ed&. inanmazsınız ama, için.ize bir ufak para mücadelesi hiç olmazsa, ki; bu kesirleri kaldırmak, ağaç rebilmekted.ir. Onu ya-ft ..... k' 

- ........ &a.1uııııı1.._ ______________ ~ __ ..:_.m..:.~eeer~'-!!m~a~h~k~em~e~e~d~·~·~~mı~·~?----....u·uı..J1i·u·ier. ....................................... ~k~1şın~e~n~hal~~ledilec~·:=:ek~~ve::._~b~alk~~ta.:!.~~b~u~d~am~~a~k___Jgı~·b~~~~ücre~~tlerin~~·~~daha~~- ı---ın ...... ,.,... ,, mci 
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Tedbirilerini 

GevsetmedUer 
(Başı 1 incide) 

yete dönmüş sayılmıyor. Belçikada. 
ki salahiyettar makamlar vaziyette 
salah kaydı için üç beş gün beklemek 

Cl 

Tokat Viliyetinde de 
5523 Olü T esbit Edildi 

Harp Yılı 

Olacaktır 
Yazan: KANDEMiR No. 30 lazım gelcllğini sbylüyorlar. Tokat, 16 (TAN Muhabirinden) - kızı Fatma, Abdullah oğlu Sıtkı, Ismoll 

Amsterdamdan verilen malfımata Vilayetimiz dahilinde zelzele bazı oğlu Snlih, Mustafa oğlu Rıza, Veli oğlu 
gore hudutta Alman kıtaatının hare- gün hafif ve bazı gün de oldukça Mustafa, 1 mail oğlu Sıtkı, Snlh oğlu Ya
ketleri kesif bir tarzda devam etmek- şiddetli olmak üzere hala silrüp git- şar, O mnn kızı Zehra, D<'rvis km NeclA, 

<Başı l incide) 
şey getirmesine imkan kalmamıştır. 

Rüya Peşinde ••• mektedir. Üç gün evvelki zelzeleden Soml kızı Fikriye, Mehmet kızı Nuriye, tedir. Bu harekat Holanda hududun-
Niksarda yeniden dört ev yıkılmış i_ Emrullah kızı Nedime, Cem:ıl. km Semf-

d 1 K h . l · ·· h h b yi h dan ziyade Belçika hududuna vuku h H lil k s· b ı, H A • kı H · Ye i sene o uyor, a ıren n yor, erte~ıı gun emen ey e a- se de nüfusça zayiat olmamıştır. a, a ızı un u u "11n zı ııs-
m hur Elezher cami ve medrese- zırlamıya koyuluyorum.. Gelgele- bulmaktadır. Reşadiye kazasındaki ölü ve yara- niye, M<'hmct kızı Behice. B~kir oğlu Feh-

n gez yordum. Hintli, Çınli, Af- lim ihvanın guler yüzü, şeyh ve Holanda siyasi mahafilinin kann3 ti lı miktarı bugüne kadar hfıliı tesbit mi, Dursun kızı S bire, Al! o •lu lILlseyioı, 
ganlı. Buharalı, Faslı, Cavalı mol- hocalarımızın nasihatleri aklıma şudur ki, bugünkü buhranda başlıca edilememiştir. Bunun sebebi. 60 _ 70 Hnkkı kızı Münevver, Mwtııfa kızı Hatl-
ı 1 r ar ından, avlular, dehlizler, geliyor, seferden sarfı naznr edi- rolti Belçika oynamaktadır. Holanda, santimi bulan kar tabakasından en. ce ... 
b h e ortasından, şadın·anlar, B d f d" Belçika ile askeri ittifak akdini ter. kaz altında bulunan daha birrok ce- Bunlardan ba ka Osman lıızı Behl.ye, yorum.. azan a e en ım mer- .., 
h vuzlar, çeşmeler geçtik, çıkmaz · · G ı vı·ç etmemekted'ır. Çünkü iki mem- setlerin çıkarılmalarına heniiz imkan Ahmet oğlu İbrahim. M hmet ogıu Su-hum peder rüyama gırıyor.. e 
sokagı andıran loş havasız sessiz . leketı'n vazı'yetı' birbirinin aynı değil- hasıl olamamasıdır. leymıın, Hasan oğlu Mustafa, O man km 
b d d d , f..t T" k eviadım gel! .. diyor, ışte o zaman s k F k 1 ır art uvar ara ın a: q•e ur H 1 d ı·1· En son resmi ma!Qmata göre, ne. Zehra ve kızı Necllı, , mı "ııJ ı ·r ye, 

k d d k büsbüti.ın çileden çıkıyorum... dir. Filhakika eğer o an a s ı nya ı h t k N reva ı ·· ' dediler, ur u · · 1 1 sadiye kasabası hariç olmak üzere, mail kızı Firdevs, A me ıı:ı ııkiyc, 
Ö 1 nd 11 Korkarım ki gu .. nu"n bı'rı'nde uğrarsa Belçika için hnrbe g rmek la v ri k n erı e aç manl{a ar yanan. - Tokat vilayetinde bugüne kadar 5323 Ahmet kızı :\tuktcdır '"ayse nıeml<' ııt 

t ncke l gen ıbriklcr, takunyalar yine bir rüya gorecck ve heybeyi yati bir zarurettir. Halbuki Belçika olu, 2764 yaralı tesbit edilmiştir. ha tanesinden taburcu ed ımiş!trdır. Koy-
duran, k di yavruları dola an ye- sırtlayıp yola revan olacaksın Si.i- istila edilirse bitaraf Hola.1rlnnın 6704 resmi ve hususi bina tamamen, ıu Mehmet kızı Nezaket Sat.ıra u ıle Mur-

1 bo.} alı kapılardan birını actı- leyman onbaşı ... Bak dilim alısmış mevcudiyeti Belçikanın lehinedir. 304 resmt ve hususi bina kısmen yı- taza oğullarından Ali kız.ı Fııtrıa veraı ct-
lar: ta hiıla onbaşı, diyorum, seni bu- kılmıştır. Yalnız Elmus faciasında mişlerdir. 

- Buyurunuz efendim... Türk rada nasıl caltınyorlar? Belçika, iddiaları tekzip etti 1080 nüfustan 560 ı olmüstiır. Bu Dursunoğlu Rıza, Abbas ogıı Rıza, Yu-
ta be ıle tanı ınız.. - Şe)h Süleyman .. derler. am- Alman mehnfili ise Holanda ve yekuna 144 mevcutlu mektep talebe- suf oğlu Veli, R facl oğlu l\iftail Yılmaz, 
d Asma ltındakı yag depola:ın- ma. zatı aliniz vine onbaşı deyin, 13elçlkanm son tedbirleri, harbi ı,te- sinden ölen 85 çocuk da dahildir. Salih o lu H mcU, Mehmet o u Bılfil, İs-

n birinin mi, bir aşçı dükkanı. o daha cana yakın, kulağa daha nişletmek istiyen Fransanın teşviki- Yardım kolları kışın şiddetine mail oglu Mehmeı, Mustafa /ilu Mehmet 
nın mı, yoksa bir kilerin, mut;agın hoş geliyor. le aldıklarını söyliiyorlar. Fakat Jfo_ rağmen durmadan çalışmaktadırlar. de Kor hıı tanesinden tııbur.U edılmi ler-
mı eşıginde) dim, içerisi gorunmu- * 1 'f, ı .o..~t:) landa hukumeti bu iddialan reı;men lıkan edilen lelô.ketzedelcr dır. 
yordu ki bileyim. Genz.imi yakan J R _J• d ··1.. ~m l 

17 d b h 1 ·· tekzip etmiştir. Ankara, 16 (TAN) - Balıkesire eşggıye e 0 '"'" •rr ur ar bir koku işte o kadar. 1atay avasının u ran ı ,J.!un- • J.. 
Öı umden giderek yol ~östercn lerinde Antakyada işimi bitirmis Dün Brükselde hük(ımet reisi ıle dün 18 felaketzede gelmiş ve b.ınlar- Tokat, l 6 (TAN Muhir'lrinden) -

hoca, diptekı pencerenin knra per- Lbkiye, Turablusşam yoluyla sa- Hariciye ve Milll Müdafaa Nazırla- dan 7 si Bandırmaya, 11 i Eclrcmite Reşadiycde ölen memuıarın isimle. 
d Sını kaldırdı. Ko deki iltenin h ki d k B 'd' rından mürekkep mahdut bir mec- ·ı · ı d' Ad a ı;:imdiye knd r ri şunlardır: 

ili ta P e ere eyruta gı 1- Jis, dun akşam kralın riyaseti nltın- gı mış er ır. anay ı.- a Müddeiumumi muavini N'Lml, ~ube re-
u tunde bağdas kurmuş heykel yordum. Yalnız politikanın değil. da bir içtima akdetmiştir. gelen fel8ketzedeler~cn 354 kişi Mcr isi 0 man Şener, Oım n tlge şefi Tııhlr 
canlandı, kıpırdadı, kucaitındaki dünyanın büti.in hırslarından U- Belçika Nazırlar meclisi. Belçika- sine, 26:) kişi de Tarsusa yerl ştltil- ÖzgUn, M l ye u h llat kM' Mchıııet 'l'u-
kıtabı kapadı, dojtruldu, kalktı, bi "b 1 k D a· d b · t 1 zak. rı ir erini severek sn ·arn , lı ve ecnebi komünist gazete ve mec- mişlerdir. un ıresuna a ırı a e- nalı, Sandık emlnl Rıza ısı. sıhltot mc-aranlıga alı mış gozlerini kırpa I 
kırpa ışıga çıktı: çamların, örtulu da ~lann etekle- mualnnn neşrini menetmiye karar be ikisi yaralı olmak üzere' 7 nu us muru Cellll Yıldız, diy nedairesi M. Vaı 

A rinde. limon, portakal bahçeleri or- vermiştir. gelmiştir. Dörtyol kazasına 'le kby- Mchmeı GUler, gardiyan hmet Gtlrdcre, 
Bu k~:a~~kallı, duşük bıyıklı, tasın.da yaşıyan temiz. sen insan- Fransız ga,zetc.'lerinden Petit Pari- terine de 246 ıtişilik bir kafile gel- mUb lr H bi Arsı n, Meı i umumi lıza-

"ozliıklu, sarıklı kafayı tammış- lar arasıcdan geciyorduk. sien, istila meselesini askeri vaziyet miş ve derhal iskAn edilmışlcrdır. sı T hlr Tufckçl, Ma rır emuru Tııh in 
tun: Cebatl'den az ötede. birdenbire, bakımından mütalea ediyor ve Ho- Kayseriye bugün 25 felaketzede gel- YUceı, jnndıırma onb ı LQtfi Akpolat, 

Sulcyman onbaşı!.. yirmi yıl evvelki bir hatıranın landaya teveccuh eden tehl\kenin ev- miştlr. Yaralı olan 14 kişi hastahane- öğrotmen M. Şevki Tom l. 
Cubbesıni toplıyarak terlikleri- canlanısı ile ı:.rözlerlmi açtım ve velkilerden fevkalMe ciddi oldugu lere yerleştirilmişlerdir. /ngilterenin yeni a~dımları 

ni ararken, şaşkın, şaşkın yi.ızume şoföre seslendim: fikrini ileri sürerek diyor ki: Gelen haberlere göre, zelzeleden Ankara, 16 (A. A.) - Haber aldı-
b kıyordu. - Sagdaki otelin öniin<lP dur'. "Bu taarruzun ııe zaman bac;lıya- buyuk zarar goren ve kar yüzünden ğımıza göre, İngltere üyük elçUigi, 

Üzerine yürüdüm, daha iyi gö. Evet, yirmi yıl evvel, deniz lis- cağını kestirmek mfö::küldlir. Fakat muvasalaları güçlükle temin edilen İngiltere hükumetiniı/elaketzcdeler 
re ilmek için karşısına dikildim: tündeki su terasta, yıldızlard n vazivete hakim olan bir şey varsa 0 blıtün kaza ve köylere mütemadiyen için 29 bin cnket, 12 tı pantalf'ln ye 

- Suleyman onbaşı, ne arıyor- d bv .. • k Al k" h b' · · il 800 sun burada sen?.. bn ka şahidi olmıvan bir aşk gccf'. a uyu man er anı ar ıyesının yiyecek, giyecek sevkedilm,..kte, bir bir miktar seyyar fırı e ton yı-
s. asamT!:tım Sı"md" "' · nrd 48 saattenberi hazır bulunmak emri. k b ı k k zusıda bıılıındu Anlamıvan, tanıyamıyan donuk, 1 Y · • 1 .. vnı v... " taraftan da yaralıların asa a ara ycce verme ar • 

durgun bir bakışı vardı. bir bardak soltuk su, bir fincan ni almış olduklarıdır. İsi izam etme. nakline çalışılmaktadır. Koylerde, ğundan hariciye vekhini haberdar 
- Zatınızı b'lemedim.. dedi, k:ıhve içebilirdim! ğe mahal yoktur. Fakat fazla nikbin- halkın barınmasına mahsus mı.ıvak- ~}emiştir. 

k r hisardan mısınız? Deniz hala o E.'ski da1e;a1arla ov- lige de kapılmamak lazımdır. Çünku kat barakalar vücude getiril:-ni~tir. İsviçre elçiliği hüJmetfnin hnre-
- İyi bak yüzüme ... Hani Me- nuvor sandım, önümdeki parmnk- bu(tiinkü vazjyet buna asla musait iki enteresan doğum vakcu: ketiarz fclaketzedele'le yardım edil 

dinel Munevvrede, hastanede... Jı ın boya ı bile -birn?: solmu" değildir.'' Sıvas muhabirimizin bildirdiğine mek üzere İsviçre Sibiahmeri cm. 
Cubbesınin geniş kollarından is- fakat de~·c:m<"mi ti KnhvP t n_ ~ rıöre dün Sıvasta enteresan bır do- rine 10 bin İsviçre 

1
.tn. ı vermiş o~-

kelet eli gibi fırlıyan parmakları s· ini bil tanıdım .. <O gece) bize Brüksel 16 (A.A) - Dlin gece b 'h. dl . 
1 

t B k dugunu hariciye vrJ. etme bıl::lı.-mı§ 
ile gozluğunu duzeltti; baktı. bak- meze t ıyan tensi' Ve ben yirmi Arden avcı kıtaatının bir cüzütamı i- ğum 8 scsı 0 muş ur. aş a yere ı· 
tı, bir lahavle .. çekti, yine uzun sevkedılmekte olan fclfık tz_dcl r- ır .. ...ıı • ı· k•t•b· 
uzun süzdu, nihayet: yıl evv<'l sur cıkta geı-cn ~ccevi le bir istihlrfim ciızutammtn işgal et. den bir kadın trene bindirilmek iıze- Kalkutede yar"'" ce.mıye ı .a _ı ~ 

ş"mdi bir basKa verde aramıya git- mekte oldukları kışlalardn esbabı . . 1 Azizulhug tarafıln Cumhurreısımı 
- Naam. naam ... Diye güliım e- mivor mu id'm? ma m olmyan bir yan"ın çıkmı tır. re istasyona geldıgı sırada sancı. arı .. d il b lgrafta 'ıareketi. 

d l H ıa· · b ır· · t t k d' · d h l 'st sy"n hına ze gon er en ı .. oş ge ınız, uyurunuz... a- Hızla yerimden knlkt1 m. me1di. Bu kışlalar, Liege civarında kain umuş'. en ını er a ı a . • ı arz feliıkctzede~e ilk yardım ola· 
za min fadlı Rabbi.. keenne bir a- vPnleri cabu'k ı- buk ind;m, otomo- Vielson mıntakasında bulunmnktn- sını_n hır odasın~ ~tmıştır. 8 .unun u- rak 1000 tn ili rası göndcrilmi~ 
81r geçmiş aradan .. Maşallah zatı. bilP ~iriyordum, arkamdan bir ses dır. 4 asker telef olmu::, 20 kadar zerıne hemen hukumet ebesı çagır- ld b"ld' ~l ir. 
Al leri derhal tanıdınız kulunuzu.. ld' tılmış ve kadın orada bir kız cocu •u 0 y~ğu Rı . ı1n .. Jır fno"nu"'ye Pacht-

Öteki odalardan buldukları san- ge ı: asker de yaralanmıştır. d • t ç ğ "Kurtuluş adı ıne cıs cur-
d l - Bl'y ... Bey ... Hele bak bu ya- ogurmuş ur. ocu a :• heen Abdülkadfınzasile Madras de. 

a yeleri kapının onundekl taşlığa be 1 Sabit bir Alman balonu verilmiştir. Ebe lazımgelen :;ınhı.tcd- . r· 
1 

lına gelen b;r tcl-
dhdiler, oturduk. Sulcyman onba- na Ba~;;,·1 ccvird;m: Gitaidn nr- Amsterdarn, 16 (A.A.) - Guclbre birleri aldığı cihetle kadınla yenı ?o- rı f~cc~ ~rı n ri tüccarlarınm ha-
şıyı dınlemiye basladım: tan bir h:wretle bakıvordum· Kar- ğan çocuğun mürettep mahallPrıne ı grka t~ afrla"~c dolayısile ta7lvct 

- Efendim bC'ndeniz... EsarC"t Holanda eyaletinde, Emst civarında, . . . bl 1 · · · re e ıarz e cıJ' • -
muddetı·nı· ı"kmalden sonra İstnn- şrmda Sülevman onbası.. C:iibbc- gitm~le~ ıçın trene nme erme ızın leri arzolunm/a ve felfiketzedelcre 

· k b h · k 1 içinde meteoroloji aletleri ve verici t 
bula sevkedılen kafileler arasın- sız. sarı cız. tes i sız sa a •m:. ve veBrmunışaırb.cnzer bı'r uaka da "'dana- ya_ r_dım için . ...Sılmakta olduğu b!l-
d kibosız 8ü1eyman onbası. kırmızı radyo cihazı bulunan bir sabit ba- • r k d ~· 

an bir yolunu bularnk, dnha dog- f . . k ik" d' . 1 b 1 Al l "t l nın Narlı istasyonunda olmııştur. dırılme t~e ır esım nr aya atmHı. otuz ı ı!':t- on u unmuş ve man ara aı o an 
rusu dini biıtün bir müminin del8- . .. b" .. 1 . 1 Hataya •e\•kedı'lmekte olan felfı- k• D · 
ıet . 1 İ , nı J{O teren ır gu i.ış e bana yak- bu balon müsadere edilmiştir. "' C hJIA 

ve muavenetıy e, ngilızlerin ketzede kafilesinde, Ayşe isminde bir ep r- 1 UrCJUI' 
elinden firara muvaffak o'dum. laşıyor: • 
F S fa rı Ld" H g ıa· b kadının doğum sancıları tutmuş ve 

hri Kainat Efendımizin rü~ama - ~ a ,.,e ın.. oş e ın ey.. Amstcrdamdan verilen malumata hh' y "t Ansızın 
i Dur hele bir acı kahvemizi içme- Narlı istasyonuna gönderilen sı ı GZr" 

g rdiği gundenberi. .. Esasen Arzı göre, bir Alman tahtelbahirinin hir ı'mdat otomobili ile kadın dcrlıal do-
.Mukaddesten uzakta yaşıyamıya- den nereye gidiyorsun, bu telaşın t B 1 bil• 
ca ma iman etmi tim. Hulasai ne böyle beyim?.. Holanda vapurunu duırdurduktan ve ğum evine getirilmiştir. _Ayşe. bu ~a- NihcP u a ır 
kelam, doğru Mekkci Mükerreme- - Sen .. Burada ... Bu halde .. Bu Holanda vapuru olduğunu anladık- bah bir erkek çocuğu dunyaya gctır-

kıyefctte .. Hayırdır inşallah?.. 11 • H 1 miş, vali genç anneyi doğum evinde <Başı, 1 incide) ye azimetle Kfıbei Muazzamaya tan sonra vapru torpi emesı, o an-
yuz surdu' m. Allahu Azı"mu·· an Kolundaki sepeti i=ret etti: - ziyaret ederek yavruya "Uğur,, ıs- dan vapı acnk kadar insafsızca 

r- dada çok derin tesir uyandırmıştır. .; 
du larımı kabul etmi§, beni bıi- - Yumurta satıyorum.. Taze mini vermiştir. bir hare olduğunu anlatmıştır. 
tun arzularıma nail etmi ti. Bti- yumurta ... Kendi tavuklarımın yu- Dün de zelzeleler oldu Miste amberlain, daha sonra 
yuk tekkeye kayıt ve kabul edil- murtası!.. Mali Ye lktısadİ Ankara, 16 (TAN)_ Bugiin Çan- şu nokt temas etmiş~ir: 
mi olduğum için de derdi maişet- - Ya medrese, ilmi din, softalık kında slddetli bir zelzele olmu-şhır. "İr.ıgi uvvet~eri MaJlno hattı_n. 
ten uzak, ibadet ve taata hasn vtı- şeyhlik ne oldu? Anlaımalar Şarki Karahlsardada dün iki sarsmtı da her :kete ı~tirak e~mektedır. 
cut eylemiştim. Her gün doya do. (Devamı var) d dll . b .... k 1 leden mlite 1 ler. Fr ıle yapılan malı anla?ma. 

H l E ed · .. k kay e 
1 

mı!llb,, uybul 1ze ze tlam•c.tır ıar iki~leket arasındaki münase. ya acer sv i opuyor, ana ka- iv: (Bası 1 inridc ı esslr 0 an azı na ar ç:ı , ·~ . ha f 
1 

kl t t 
na mubarek zemzemi içiyor, ule- Akitler 1943 yılına kadar harp bit- o d d d "k" l 1 }muştur betler aza sı as ırmı!'; ır. 
mayı dinin rahlei tedrisinde bu- Yeni Benzin ve Gaz Fiyatları mediği takdirde 1943 Martında bu r u a a ı ı ze ze e oA . FransF İngiltere arasındaki sıkı 
Junuyordum. İdi Adha yakla~ınca Hakkımla Bir Tavzih hükmü denonse edebileceklerdir. lıtanbula gelen lelaketze~eler münaftler, harpten sonraki birle. 
Ümmeti Muhammetle elele vere- Ankara, 16 (A.A.) _ Dün ilan e- Muahede, İngiliz ve Fransız hli- Şehrimize son gelen 74 felaketze- şik h~et için de bir başlangıçtır. 
re:k muayyen günde Hacca niyet- dilmiş olan yeni benzin ve gaz fi- kumetlerinin, Ankarada 1939 Teşri. denin adlarını yazıyoru.~: . Bu dlVrupa için bir örnek teşkil 
le ehrama bürunerek Arafata rık- "-·atlarının 15-1 940 tarihinden iti- nievvelinde ür devlet arasında kar- Vahide Güngi:lr, Recep Onntt'S, Hamdı ;dec'r. Avustralya, Kanada ve 

" " .... Çat.al Zehra, Zebranın kızları Zektı\ et, land d .. t .... · mış, kurbanımızı kesmi~. usul ve baren mer'iycte konuldu~u blldiril- şılıklı Y. ardım paktının imzasından- • 1 bl R Yen a an mu emauıyen yar. 
Fikret, Sevim ve Saadet, Rıza Cc c • ı- iy H" d' t d · "llil adabı dairesinde Lebbeyk.. Lcb. mişti. Bu fiyatların 13-1-940 ta- beri Türkiye hükumetile her sahada za Çelebinin knrısı Gül, kızı ·ahide, en- dım k ?r. ın ıs an an. gonu 

beyk diye merasimi yerine getir- rihinde mer'iyete girdi~ anlaşıldı- tesis ebniş oldukları sıkı teşriki me- hld s cld oğlu Hakkı gellni Naime, yaJ ısteyenler, alınabılecek sa. 
!DUŞ, şeytanı recmeylemiş, bul· ııi ğından keyfiyet tashih olunur. salnin aşikar bir delilidir.,. tor~~u aGü~de, hem,ıreıi' İsmet, Ali kızı yı~~a.t kat. ü~tündür. Filistin sü. 
kelam Biiznillıihi Taala farizai -o-- F eliıketz.edelere yardımlar Seher, torunu Sabahat ve Önay, Hakkı, kfi;'ıf ıcındedır. 
Haccı ifaya muvaffak olmuştuk. Millı İktısadı Koruma Kanunu karısı Nadye, oğlu Kemal, babası izzet, . ~erlain sözlerini şu şekilde 
Niyet ve maksut ila aharilomUr Encümence Kabul Edildi İngiliz Ba~e1dli, nutkuna devam Zekeriya oğlu Arslan, anası Fntma, karde- bi ı~~ır; 
Arzı Mukaddeste ikamet ve 0 ha- An1carn, 16 (TAN Muhabirin- ederek, Türkiyede felaketli bir zel- şi Keriman, }\1ustnfn oğlu Silleymnn, ka- P~~n c

1 
ekphelerde du~ghunhtlkbva1 r. 

ki pakte ebedi U"kuya dalmaktı. zelenin ve İzmir mıntakasında da rısı Munlre, oğlu Kadir, torunu Kaplan, Bµ ,.un u ansızın nı aye u a-
.; den) - Milli Koruma Konunu pro- · k böl ı · h · ö o B Ik' b" k h ft b Ik! d b" Allahıi a·lem taksı"rı"mı'z bu"vt""ık- tuğyanların bır ço li(e erı ta rıp zcan ve Şencnn, gelini Saadet, sman b e ı ır aç a a. e e ır 

jesinf tetkik eden meclis muvakkat b k · l ··ı" ·· k '."bat • • d · l r. b" .. t -us,· Vehabı" akını geldı" yetı:ştı"... ederek ir ço ınsan ann o umune oğlu Zeki, karısı Zühal, oğlu Mehmet, ı- l<.- ıcın e ınsan ı~ın utun a-
... muhtelit encümeni Tunceli Mebusu h ı k 1 · ı v 'd k h.d. 1 Aınma ne akın'... Hafazanallah.'. y ll B k 1 d sebep olduj(unu atır attı tan sonra zı Şukrlye, Mehmet kıtı Fev7Jye, gc ını . enı en sarsaca a uıe er vu-
.k Mithat ene n aş an ığln a topla- İngiliz milletinin derin sempatisinin 81nnaı, torunu tbrahlm, ııırtımcesl Vesı- ı muhtemeldir. Bu suretle harp 
ı:::;ne bir çekirge yağmuru .. Hu. narak calışmalannı tamamlamış, Türkiye •e iblağ ve felaketzedelere ıe, şUkrU otlu tbrahll'r'l, karısı Şefika, a- bir ~fhaya girecek olur!:a. biz 

kelam efendim .. Çarei selü_ mazbatasını bastırmıya vermiştir. yardım eserine iştirak edildij'tinl ve naıı Ay,., otlu NIJaz1, kard"l tsmall, er ihtimale karc;ı hazınz. Ondan 
nıet Arzı Mısıra firardadır, dedik Meclis umumi heyeti Perşembe Fransız hükumetinin de ayni ıuretle Tevhit kızı Rahime, otullan TUrkln ve ra sürekli bir sulhe erişrnek işi. 
ve kalktık buraya geldik. Cenabı giınu de toplanarak bu layihayı mu- hareket ettiğini bildirmiş ve ild hü- Türkay, hemşiresi Nezaket, Mehmet Yilk- fazla uzamıyaca~nı sanırım.,, 

... k~-.1'1 mutlak gar'p kuşun yuva. zakE:re edecek ve aynı gun kış tatili- kOmetin daha müessir varrlımda bu- ı R ı ç t' k kn G 
sınt yapıyor.. Din kardeşlerimiz lunmak arzularını Türkiyeye hlldir- rısı Şefıka oğlu Turgut, MustnCa km Ru- • 

Almanya harp yapmak için muh
taç olduğu ham maddelerin hiç biri
ni dahilde temin edemez. Tuna ve 
Balkanlar Almanyanın gıda ihtiyacı
nın ancak % 20 sini temin edebilir. 

Romanya petrolleri Almanyanm 
harp ihtiyacını karşılıyamaz. Roman
yanın senelik pcu·ol istihsaHitı 6 mil
yon tondur, halbuki Almanyanın 

harp ihtiyacı 20 mılyon tondan faz
ladır. 

Bundan maada Almanyanın para
sı yoktr. 1914 te Rayşbank'ın altın 

stoku 75,000,000 İngiliz lirası kıy
metindeydi, halbuki bu defa Nazi 
Almanya harbe ancak 8,000,000 Jn_ 
giliz liralık altın stokile girm"ştir. 

Ecnebi dovizi de temin etmesi müm
ki.ın olmadığına göre, Almanya ha
riçten peşin para ile mal alabilecek 
vaziyette değildir. 

Yine İngilizlerin kanaatine göre, 
Almanya Sovyet yardımına da bcl
baglıynmaz. Çi.ınkü Sovyet Rusya 
iktısadiyatı ona gore organize olma
mıştır. Kendi kaynakları ve kendi 
istihsalatı ancak kendıne kifayet e
decek derecededir. Şımendifer nak
liyatı muntazam değildir. Binaena
leyh Almanya Sovyet kaynaklarına 
güvenerek, harbin uzamasına katla
namaz. 

Butün bu miitalealardan çıkan 
netice şudur: Almanya, bu senenin 
ilkbahar veya yazında harekete geç
mcge mecburdur. 

İşte Berlinde Hitlerin erkanıhar
biyesi ve Nazi şefler ile gorüşmele
rinde konuşulan mesele budur: 

l::S u, madalyanın bir tarafıdır. 

Madalyanın öteki tarafını çe
virdiğimiz zaman İngilterenin 1910 
senesi içinde kati bir netice almak 
için hazırlandığını görürüz. 
Almanyanın ehnde hiç olmazsa bir 

senelik harp malzemesi stoku var
dır. Bitaraf memleketlerden ve Sov
yetlcrden temin ettiği ham madde 
ile sanayiini ve ihtiyaçlarını bir de
receye kadar tatmin ettiğıne şüphe 
yoktur. Bmaenalcyh bı...tun şiddeti
ne-rnğrncn b1okn Almanyayı yebe 
düşurecck bir vaziyet ihdas etme
miştir. 

Sovyetlerle Alınanların Şimalde 
Finlandc., !sveç ve Norveçi işgal et
meleri de ihtimalden uzak değildir. 
Bu takdirde Almanya, lsveçtcn ge
tirtmekte bulunduğu demir cevheri
ni de garanti altına almış olacaktır. 

Ayni zamnnda Almanya etrafın
daki bitaraf devletleri korkutmak, 
veya işgal etmek suretile mukave
met kabiliyetini arttırabilir. 

O halde İngiltere de Almanyaya 
bir an evvel bir darbe vurmak, ve 
harbi bir an evvel bitirmek ihtiya
cındadır. Nitekim İngiliz Başvekili 
ilk defa olarak son nutkunda bu ih
tiyaca temas etmiş ve fazla olarıık 
bu sene daha çetin harp sahnelerif1e 
şahit olacağımızı haber vermiştir· 
Şu halde Jngiltere de Almanyaya 
karşı kati bir darbe hazırlamat<la 
mesguldür. 

Demek ki, hangi cepheden bakar
sak bakalım, 1940 yılı müthiş ve J<B
ti bir harp yılı olmak istidadını haiz
dir. Fakat nerede ve nasıl? Almanı•r 
son darbeyi nerede ve hangi cepl1e
de vurabilirler? İngilizler Almanları 
nereden vurabilirler? Bu sualin ce
vabı da ayrı bir yazımızın mevzıııl
nu teşkil edecektir. 

----o------
Telsiz Kanununun Bazı 
Maddeleri Değiştiriliyor 

Ankara 16 (Tan Muhabirinden)': 
Telsiz kanununun 9, 36 ve 37 ııcı 
maddelerini değiştiren yeni bir ıc•
nun projesi hazırlanmışur. Bu tadile 
nazaran radyo taksitleri mali yıll11 

bir ve yedinci aylarında olmak uıe
re iki taksitte ödenecektir. 

Tecrübe mahiyetinde evlere r•d
yo alma imkanları verilecek, bunl•r 
bir nizamname ile tesbit olunacaktlt'· 
Radyo ruhsat tezkeresi almış bulıl" 
nan klm~elerin rnuayyen tak it ııa: 
manında taksitlerini vermediklerı 
takdirde bunun iki misline ibl<lğı sll" 
retile tahsili emval kanununa g' re 
muamele edilecek, doğrudan do rıı ıı 
mahkemeye vermekten sarfınawr e
dilecektir. ne karar verecektir. M sel, kansı Beh ce, emz e ın ayn, -harp ceph,.•indeki harekat 

ağu lannı açtılar, buyur, işte mes- mfş olduklarını ilAve eylemiştir. kiye nurs'un oğlu Silleyman karısı Zey~ arp cephesinde mühim bir hadi. 
ken, işte çorba, işte akçe! ... ,, derli- Emir İbnissuut Hac İçiıı Başvekil: "Fellkete uğnyan böL can,' oğlu Mehmet ve Recep,' Ahmet oAh r'VUk1;1 bulmadığı resmen b~ldfrili- tır 

9 ter. biz de şuracığa yerleştik. Ber- Mekkeye Gitti gelere, yiyecek, örtecek ve illç ve Yusuf kansı Binnaz, oğulları Mehmet v~ · DUn Fransız tayyarelen. Al- İngiltere hükumeti Amerika)ll
15

_ 
nıutat ilmi dine vakfettik nefsimi- ) C dd d diğer maddeler gönderdik. Yardıma Eth~ Zıya oğlu Hakkı yeğeni Nurlyıanlann Perl garını bombnrdıman milyon dolar kıymette Brevsler s 

· Berut, 16 (A. A. - i e en ge- devam edecği.z,, demiştir. t.e77A ~esi Ali sabit oİlu Recep, kanPll1'1erdir. Bu yüulen Lüksemburı;t temi avcı tayyaresi sipariş etmi!;!ır· 
zı.. len haberlere göre, Emir İbnisauud • huriye, kıı.ı Şük~an, Veli kızı Sclvlye. Opr.aklanna 12 obüs dÜ$ll1Üştür. Bu tipte tayyareler lcln bu, ilk f1-

- Memleket, köy, yuva ... Özle.. hac Farizesinin ifası için Mekkei Mü- Başvekil müteakıbcn Akdeniz hav Kayseri, 16 (TAN)_ Erzincand~,i Bı~ İ~giliz bombardıman ~y~a:e- giliz slparişidir. 
rniyor musun? kerremeye muvasalat etmi§tir. Su- zası vaziyetine geçmiş ve şöyle de- Kayseri Memleket hastanesine nıt~tF~u olduğu bombaların ınfıl~kı Fransıı Mühimmat Nazın Drıı.ıtO: 

- İnsan bu efendim, hacer şe_ udi Arabistanın Londra elçisi Hafız miştir: ledilen yaralılar şunlardır: l'K cesı..nde ha.rap olmuştur. Fıfe ile İngiliz Harp Levazımı Ntı!ir 
c r makulesi değiliz ki... Elbette Vehbi de Kahire yolile Hicaza git. "Akdeniz havzasınrn $imdiye ka- Rıza oıtlu Dunrun Salih oğlu Harl ontıugunun hır tayyare meydanın- Burgin arasında silahlanmaya nıuıa-

ğin yandığı zamanlar olu- mlştir. Hafız Vehbi Kahireden ge- dar harbin sakmılması imkAnsız deh- ı an otlu Mehmet' Mehmet oıtlu Dur(da vukua ,gelmiş olan infilAk 0 dere- alllk bütün meseleler hakkında LO -
-~--~~~~~~e~b~-~~~ın~m~Y~a~ll~u~~~~~Ll~~~il~i~A~l~i~M~a~h~·rum~v!e~b~b~r!•e~Ma~ın2d~a!n~u!z~a~k~k~a~~~ı~~~ın~ılA~~~~et~b~zı~N~a~k~~~e~:~M~~m~ ~u N~~,~deili~~u~~ki,hlrkilomet. dnda~kmilhimmüwk~clerc~~ 

re ı i ev~e~r~sa~r~s~ı ....... ı~_v..ım...e.ıırn.e~~.ı:a---~~~-~ 



Şiddetli Kardan Kars ve 
Civarının Memleketle 

lrti ha tı Kesildi 
Rasat Merkezi, Marmara ve Egede Cenuptan 

Şiddetli Fırtma Olacağım Haber Veriyor 
Kars, 16 (TAN Muhabirinden) - gün rötarı vardır. Vapur dönüş sefe. 

Son günlerde mebzulen yağan kar- rinde hiç bir iskele ile iş yapamamış. 
!ardan dolayı Erzurum - Kars ve tır. Ne zaman geleceği de belli de. 
Kars - Sovyet Rusya tren yollan ğildir. 
beş gündenberi işliyememektcdir. İzmir vapuru beş gün rötarla Ri-

Erzurumdan hareket eden bir yol- zede, Cümhuriyet vapuru iki gün 
cu katarı iki yüz küsur kilonetrelik rötarla Trabzonda, Tarı vapuru Sam 
Sarrkamışa ancak bir haftada gele- sunda beklemektedirler. 
bilmiştir. Samsun vapurunun İskenderun hat. 

Kars ve mülhakatiyle civar vila. tından bugün gelmesi beklenmekte
yetleri yirmi gündenberi İstanbul dir. Anafarta vapuru iki gün rötarla 
postasını alamamaktadır. Gazeteye Antalyada, Dumlupınar vapuru da 
hasret kalan halk, Ankara radyo. bir 6{lin rötarla İskenderunda bekle. 
sunda şıddetli bir şekilde başlıyan mektedir. 
uğultu yüzünden radyo vasıtasiyle Tırhanın yardımına giden Erzu
dahi ajans haberlerini öğrenememek rum vapuru da Mersinden dönüş sc-
feliı.ketiyle karşılaşmıştır. feri yaoacaktır. 

İstanbul ve An.karaya gidecek bir T unada vapur iflemiyo~ 
eo.kzdyolcfull~rkın edharleket~ ye vilalyeti- Tuna nehrinin donması üzerine. 
~ . en .e a etz e er ı~ın top anan İstanbul limanından mal yükliyen 
k~llıyetlı eşyanın . sevkı on, on beş 1 iki Macar vapuru, yükledikİeri ~ah 
gunden evvel kabıl olamıyacaktır. 1 Macarlstana götüremiyeceklen için 

Karaya oturan vapu{lar tekrar çıkarmıya başlamıslardır. 
Şimal rüzgarlarının Karadeniz ve T ırhanın vaziyeti 

f
Egtede

1 
hudsule getirdikd_~eri tahripkar On Riin evvel, Alanyaya 12 mil 

ır ına ar: an sonra un rasat mer- mesafede k lıkl t. T L k · M c t aya ara o uran ırrıan 
.edzdı liarfmara vela Egğede biledin~p ~n vapuru evveİki gece saat 9.30 da ~ 

ş: et ırtına o ca ını rmış.. lemdar tahlisiye gemisi tarafından 
tır. . vüzdürülmüştür. 

Karadenızdeki son. f~na _esnasın. Bir kaç gün evvel hava düzeldik. 
da 7500 tonluk Arabıa ısımlı İtalyan ten sonra ~ · i lan k tıl 

d K .. i d k. T ... emın n yara apa _ 
vapuru .'!! ostence c varın a 1 uz- mış ve ambarlarındaki sular bo$aL 
la mevkiinde karaya oturmuştur. Bu tılmıştı Yalnız ik" lı b · b' id. Gem" · k rta 1 · ı numara am ara 
yenı ~r. gem ır. ının u rı - saplanan büyük kaya parçası da dL 
m.~sı ıçın .hem Rumen ve hem. de namitle da_ğİtılmış ~e sular da yük
Turk qemı. ~~rt~~a İdarelerıyle seldikten sonra ~emi hafif bir ·çek. 
pazarhga gırışılmıştır. . me ile yüzdürülmüştür. 
İmrozun Samatra adası cıva_n.nd~ Gemi Alanyaya götürülmüştür. 

d~ Macar ban~ıra.lı Bucresti ısımlı Büyük yarası orada kapatılacak ve 
bır vapur tehlıkeli surette karaya O- bir iki gün sonra İstanbula doğru yo. 
turmuştur. Vapur aşa/tı yu.kan tama la cıkanlacaktır 
men su altında kalmış vaziyettedir. Gelibol · · d k 
Geminin kurtanlması idn Gemi u cıvann a araya otur. 
K t İd · .. ed:' muş olan Tayyar vapuru da lstan-
~r arma . aresıne. .~_ura~aat u- bula Retirilmiş ve tamir edilmek u.. 

mış, fakat idare bu ışı uzerme alma- zere havuza alınmıştır. 
mıştır. • 

SelerlerJe intizamsızlık t . 16 (AA) H ·• d"" 
Son fırtına esnasında seferlerde 

hasıl olan intizamsızlık devam et. 
mektedir. Güneysu vapuru, İnebolu 
civarında tipi olduğundan dün lima 
nunııa...Relememiitir. Altı J(ün rötar
la bugün gelmesi beklenmektedir. 
Zon~ldakta bulunan Antalya va. 

ı>urunun da bugün gelmesi bekleni
yor. Karadeniz vapurunun da altı 

zmır, . . - ava un ~ece. 
denberi ısınmıştır. Bu sabahtanberı 
başlamış olan yağmur hiı.la bütün 
hızıyla devam eylemektedir. Bu yüz 
den İzmirin yukan mahallelerinden 
inen ael yüzünden Karataş ortamek
te binin İngiliz bahçesindeki şubesi
nin temellerinde tehlikeli anzalar 
görüldükü.nden mektep tatil olun
muştur. 

AFR ODIT 
(Ba31 beıindde) 

badayıyı da pek göremiyorum. E
ğer ileri zamanlara ait romanhr 
yazan birtakım muharrirlerin d 
şündükleri gibi, kutbun soğukı 
ğunu çöle, çölün sıcaklığını da ku
tuplara nakletmenin yolu bulu
nursa; o zaman ... 

- O zaman hapı yutanz azt.. 
. ' zım. 

- Neden? 
- Çünkü insan, değişikliğe alı-

şık bir hayvandır. Bir teviye mev
sim, bir teviye meslek, bir teviye 
ınaişet, bir teviye eğ~ence, bir te
\1iye moda, bir teviye... hayata 
tahammül edemez ... Deli olur. 

Eski edip, yeni edip 

E dibin eskisi mi makbuldür, 
yenisi mi? 

Vallahi bana sorarsanız, mesele 
Yenilikte, eskilikte değil, hakika
ten edip olmaktadır. Çünkü "E
dip,, sözü bızde edebiyat, adı ver
~ğirniz "şey,, le uğraşana denil
d!ği kadar şuna, buna verilmiş i. 
8lll'l~rdir de .. 

. ~ğer dava. edip olmak ise; e
nısı de makbuldür, eskisi de. Yook 
~le şunun, bunun birbirlerino 

P takması gibi Ali, Veli, Ha.. 
~an kabilinden birbirimize "edip,, 
b:ı:ı~.kae; onun, ~~ eskisi mak-

ur, ne de yenısı. 

dıramaz, eğer ihtikirı yakalama
nın yolunu bulamazsak. 

Eskiden de ihtikirla uğraşmış
lar. Anlaşıl.an bu matah her de
virde kendini gösteren bir yadi. 
gar imiş. Rivayet ederler ki; U

üncü Osman zamanında da halk 
ihtikirdan ve esnafın insafsızlı-
ğından şekvacı olmuş. Hünkar, 
vaziyeti anlamak için tebdile çık
mış. Yani hüviyetini belli etme
den, alelade giyinip ha!k arasına 
karışmış. Ve gerçekten bazı esna
fın gali fiyatla mal sattığını gö
rüp, üç tanesini tevkif ettirmiş. 
Bir yumurtacı, bir salatalıkçı ve 
bir karpuzcu. , 

Bu üç adamı Pqakapısma ge
tirmişler ve olbaptald irade mu. 
cibince beherine birer miktar so
padan sonra, yumurtacıya kırk 
yumurta yutturmuşlar. Arkadan 
hiyarcı gelmiş. Ona da nasibi olan 
sopayı attıktan sonra, kırk biyar 
yedlrmeğe başlamışlar. Hiyarların 
adedi yinnibeşi bulup ta, herif 
çatlıyacak hale geldiği zaman. 
bir gülmedir tutturmuş. Etrafın. 
dakiler, delirdi, sanmışlar. 

- Sus bre nabekar! Kırk hiyar 
yiyen adam güler mi? 

Dedikleri zaman: 
- Ben yediğim hfyarlara değil. 

arkadan ge~en karpuzcunun hali 
gözümün önüne geliyor da., ona 
gülüyorum. demiş. 

POLiSTE ı 

ihtiyarı Ezen 

Bulundu 
.... -

Birkaç gün evvel Davutpaşa ktşla-
sı cıvarında Musa isminde bir ihtiya
rı çiğneyip ortadan kaybolan kam
yonun, şoför Şadi tarafından idare 
olunan 3075 numaralı kamyon oldu
ğu tesbit edilmiştır. Şadi dün ye.ka-
lanmış, suçunu itiraf etmiştir. PETROL NiZAM 
Makara Fabrikasında Yangın ı 

Ortaköyde Kohenin makara fahri- Saç Bakımı 
kasında evvelki gece saat 2de yangın 
çıkmlş, büyümeden söndürülmüştür. güzelliğin en birinci tartıdır. 

Dinamitle Yaralandı 
Anadolukavağında Umur yerinde 

Vasilin taş ocaklarında çalışan Ba
hadır Oğlu Mahmut taş kırmak için 
dinamit patlatırken sol elind:m yara
lanmıştır. 

-o-' 
INHISARLARDA : 
-------

Malt Hulasasının Fiyatı 
İnhisarlar idaresi tarafından ya

kında piyasaya çıkarılacak olan :\1'a1t 
hülasaları 35 santilitrelik şişelt:rde 
45 kuruşa satılacaktır. 

Gelincik sigaran . 
Piyasadan kaldırılmasına karar ve

rilen İsmet ve Bayan sigaralarının 
yerine çıkarılacak olan Gelincik is
mindeki kadın sigarasının 20 lik ku. 
tu fiyatı 16 kuruştur. 

Egede tütün sahflan 
Son günlere kadar Ege mıntaka

sında satılan tütün miktarı 25 milyon 
kiloyu bulmuştur. Ege mınt'i.!.:asının 
bu seneki tütün rekoltesi 33 - 34 mil
yon kilo tahmin edilmektedir. 

, 

BORSA 
16 • 1 - 940 

LondTa 5.21 
Nevyorlr 130.19 
Paris 2.9283f 
Mlllno 6.6575 
Cenevre 29 1 l)f) 

Amıtf'rda 69.235 
BrOkıı( 21.R:l25 
Atlna 0.9611 
Sof ya 1.5925 
Madrfı.! 13.36 
BudapeetP 23.5!\25 
Bilkreş 0.96.'ı 

Belgrad 3 065 
Yok ohama 30 915 

Stokholm 30.8275 

ESHAM VE TAHVtı.AT 

Türk borcu I peşin 

Türk borcu il pe!iin 
1938 % 5 ikramyieli 
Sıvu - Erzurum III 

1925 

19.35 
10.50 
lD.23 

İstanbul İkinci İflis Memıırbğun. 
dan: Müflis Dilber Mehmedin Masa. 
sına gelen alacaklı Hann Şakın iste
diği 238 lira 65 kuruşun sen')tİe ve 
müflisin defterlerine istinat etmesi 
hasebile 6ncı sıraya kayıt ve kabulü
ne iflas idaresınce karar veril'!~Pk sı
ra defteri düzeltildiği ilan :>\ ·ınur. 

(23555\ 

EMLAK ve TİCARET 

Türk Anonim Şirketinden : 
Hissedarlar umumi heyeti 19 mart 

1940 salı günü saat 10 da Ma.'ımutpa
şada Mehmetp~a hanında Şirket 

merkezinde adi surette toplanacağın.. 
dan hissedarların o gün gelmeleri 
rica olunur. 
Heyeti umumiyeye asaleten ve vek!t. 
leten iştirak edebilmek için hissedar. 
lann liı.akal 50 hisseye malik olma
lan ve hisse senetlerini nihayet 2 
mart 1940 tarihine kadar şirketin 

merkezi idaresine tevdi etmel.!ri icap 
eder. lf 

Ruznamei müzakerat :· 

1 - İdare meclisi raporun:.ın o
kunması: 

2 - 1939 yılına ait bilanço, kar 
ve zarar hesabile mürakip raporunun 
okunarak tasdiki ve meclisi idare aza 
sına ibrası 

3 - Ticaret kanununun 323 üncü 
maddesi mucibince şirketle muamele 
yapabilmeleri için idare meclisi aza
larına salihiyet verilmesi 

4 - 1940 yılı için iki mürakip ta. 
yini ile ücretlerinin tesbiti. 

lr. Hayri Omer 
Oh .. tıvt v• ell• ........... ,,. .. , -n• ..... ,.,. 
ıtıedelJ ı5ocra Beyoğlu Ağacarı 
......... ,., ...... '\in 1 ~~ r .. ı .. t-.n dl~" 

TURi<iYE CUMHURİYETİ 
'ZiRAAT BANKASI 

Kurulut Tarihi: 1888 

~ .... aÜesl : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajanı adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

. Ama unutmamalı ki; hakiki e
dıpler İran halılan ve güzel sanat ese;

1
leri gibidirler. Eskidikçe kıy

ıne 
1 

eri artar. Ediplerin bir kısmı 
~:ğ ~f:ı~a vefat eder, bir kısmı 
dükten ten sonra yaşarlar. ~i-

Allah cümle esnafa insaf Dısan ~ 
eyliye. 

Para Biriktirenlere 28,800 ·Lira· 
iKRAMiYE VERiYOR 

ğ &olıra yaşıyanlarm yerme 
~eçm~ e irnk<uı yoktur. Sağlığın
~:eda: edenlerin ise yerleri rağ-
""" eğn\ez. 

Onun için 
bni' gibi .. edipleri birer eşya 
olarak tak '!'Uceddet ve müstamel 
rası gib" sı~e veya kapı numa
_:ı r· ı, cedıt Ve atik olarak. tas
;ıı.u.\.: uzunı Yokt 

llıtikCira lrcrrfl - -• 

ur. 

l~ümrük Karagün Sandığı 
Gümrük muhafaza teşkilatının bL 

riktirme ve kara gün sandıkları se
nelik heyeti umumiye toplantısı dün 
yapılmıştır. Biriktirme sandığ!nın 

mevcudu 70 bin lirayı bulmuştur. 
kara gün sandığından bir senede 8 
memurun ailesine 500 er Ura yar. 
dım yapılmıştır. Kongrede verilen 
yeni bir kararla kara gün sandığın. 
dan yalnız ölüm vukuunda delil. te. 
kaütlük halinde de yardımda bulu. 

Ziraat ffankaınncf a kumbarah \'e ihhamz taHITtlf be11aplannda f'1J 
u 5U lirası butunanlara senede 4 defa. çekile~ek kur'a ile dfağıdald 

r~ pllna göre ikramiye datıtılacaktu. / 4 
c Adet ı.ooo _ ~lrahk ı ~ 4,000 Ura ~ 
' • &00 • • z.ooo • 
c • zso ~ ı.ooo ~ 

co • 100 • c.mto .; 
100 • -1 • s.ouo • 
120 • 40 • 4.KftO ; 
160 • ıu • 3.ZOO ; 

UIKKAT· Hetıuı1'1ı"ndaki paralar bfr sene k•nde 50 liradan asal! 
dü~ıyenlerf' lkrıımıye çıktığı ta.kdırde ~ 20 fazıas1vle verıJecektır 
Karalar senede 4 defa. 1 Eylfil. 1 Bırincikanun. 1 Mait ve 1 tldıraa .. 

İnhi,sarlar Umum Mudürlilgu uanı~ 
1 - ŞartnamesJ mucibince 1 adet p!A.nya tezgahı pazarlıkla satın alınaca) 
II - Muhammen bedeli 886 lira ınuvak kat teminatı 66.45 liradır. 
ili - Pazarlık 19-1-940 cuma gUnü szat 10 da Kabata:ıta ıevazını ve muba} 

1Ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnamesi her i\ln sözO geçen şu beden parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 lftvenme .,,... 

larile mezkıir komisyona gelmeleri. (430) 

: Devlet Oeiniryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanl21 ı 
Muhammen bedeli 4000 lira olan Lokomotif kazan ve kazan borularını lcaldır

mağa mahsus banUar 16-2-1940 Cuma ıtünO saat Cl5) on beşte ftaydıırpaşada 

Gar binası dahilindeki komisyon t.aralın dan kapalı zarf usullle satırı ı>ı.nat:!'~· 
Bu işe girmek isteyenlerin 300 liralık muvakkat teminat, kanunun tayin e 

vesikalarla tekli!lerinl muhtevi 7.arflarını ayni gün saat (14) on dörde kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız <::'.arak daihtıhnaktadıı-. (4'72l 

Nafıa Vekaletinden: 
Arifiye - Adapazan hattının blr noktasından baslamakve Hendek. 'Oil7.ce. 

lu, Geredl'den geçmek ve İsmetpaııa istasyonunda nihayet bulmak üzere yapıl 
demlryol Ptüt isl kapalı zart usulile eksi itmeye konulmuştur. 

1 - Ek~iltme 15 - Şubat - 940 tarihine tesadilf eden perşembe gilnO uat • 
beşte VekAl•t.imiz demlryollar inşaat dairesindeki eksiltme komisyonu odasında "'9 
pılacaktır. 

2 - Bu isin muhammen bedeli yQz on iki bin liradır. 
3 - Muvakkat temlnab altı bin sekiz yiiz elli liradır. 
4 - Mukavele projesi. eksiltme şartnR mesi. bayındırlık işleri genel sartnBme'. 

umumi fenni eartname, istikşaf haritası. S/V münhanlsl A2 No.lı tipten ınilrekU. 
blr takım mOnakasa eVTakı beş yüz altm11 kuru& mukabilinde deıniryollar ı.npaı da
iresinden tedaı lk olunabilir. 

5 - Bu eksiltmeye girmek isteyenler her tnrıo referans ve diğer vesfkalannl ft 
bir lstldaya ba!'lıyarak eksiltme gilnllrıd en en az sekiz gün evvel VeklletlndP 
vermek suretile bu ise girebilmek için b lr ehliyet vesikası isteyecekler ve bU ... 
ıikayı milnakasa eVTakı içine ıcoyacaklardır. Eksiltme tarihinden ~aka) ııeJd& ,azı 
evvel verilmemiş lstidalar ve müracaatlar nazan dikkate alınınıyacaktır. 

6 - Eksiltmeye girecekler 2490 numaralı arttırma, eksiltme ve ~ •ı:ı~ııv 
mucibince ibrazına mecbur olduktan e\Tak ve vesikalarını ve beSfncl ınacldiı · 
lzah olunan ehliyet vesikalarile muvakkat teminatlarını ve fiyat teklifini ha\i tcrı1 
palı ve mühürlü zarflarını yine mezkOr 2490 No.lı kanunun ve eksiltme p.rtnamemd 
tarifab dairesinde hazırlıyarak 15-2-940 tarihinde saat on dörde kadar nu"1aı-ıll 
makbuz mukabilinde demiryollar inşaat arttırma eksiltme ve ihale kom~~ 
baıkanlılına teslim etmiş olmalıın lbımdır. (228l (39,)--, 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan is: 

1 - Seyhan sağ sahil sulama ve deşarj sebekeslle sına! bnallb 
nalan inşaatı kesif bedeli C2.400.000l lira dır. 

2 - Eksilme 26-1-940 tari hJne rasthya n CUmR gilntı saat 15 de !fat!a V 
Su İşleri Reisllt.f Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf ıısuhle 
caktır. 

8 - lstekltler, eksf1tme $8rmamesl mukavele projesi. bayındıThk tşlert t 
f&l1,namesf, fenni prtname ·ıe projeleri 50 Ura mukabilinde Şu hleri RelısJll. 
den alabilirler. 

4 - Eksiltmeye Jirebllmek tı:in tsteldllerln 85.750 liralık muvaıı:kat tenı f 

vermesi ve eksiltmenin y:mılacağı günden en az sekiz giln evvel ell .. J1!'- ".ıulıı 
nan vesikalarla birlikte -ıb Giıekçe \"e Nafia VekAletine müracaat <"d;-~~u fse ma 
sus olmak üzere vesika 11lmolan ve bu \'eı.<i kayı ibraz et:'"'lelcri şarfMr . .eu müddet t 
de vesika talebinde bulunmı:vanlar eksiltmeye lııttlrak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplannı ikinci maddede yazılı saatten bir saat ~ 
Une kadar su işlerl reisliğine makbuz mu kabilinde vermeleri IAzımdır 

Postada olan gecikmeler kabul e<lilmeı. C61106l (1(16:i1' 

Ziraat YekCiletinden: J 
Yeni Orman kanunu hilkilmlerine tevfikan !ilmdlye kadar devlet işletmesf tes8 

edilmiş olan Karabük, Dursunbey. Eskişehir, Düzce, Daday. Giresun, Çoruh. ~ 
(Adana), Seben (Bolu) revirıerince istihsal olunan ve piyasa kerestesı lmalliıj; 

elverişli ebadda bulunan tomruklar, depolardan istif edilmif olarak arttırma ! 
satılmaktadır. 

Her revirin tııtfhsalAtfle mahnlU ihtiyaç ve salı-e çıktıktan sonra kalacak ve J -
tırma ile satılacak olan tomnıklan işlem ek (lzere icap ve ihtiyaca göı-e tıtrtac 
fabrika inşasına lzln verilecektir. Buralarda fabrika inşa etmek arzusunda bl.lbı" 
nanların milracatlan azami (lç ay ıçlnde tetkik ve intaç edllecell gibi lcabeilen mllt
tardan fazla fabrika inşasına mllsaade verilmlyecek ve bu müddetten ronrald mflo 
racaatler kabul olunmıvacııktır. Bu itibarla alAkadarların bir an evvel Ziraat • 
kAletine müracaat eylemeleri ilin olunur. (137) (300) 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: ~ 
HasekJ hastanesi Tedavi Kliniğinde yap tınlacak 1472 Ura 50 kuru5 kesim 

mJ telefon santralı ve telefon kablo ferşıyat ve tesisat işleri 30-1-940 Sah 
saat 16 da Rektörlilkte açılt eksiltmeye k.lnulmuştur. İsteklilerin 110 Ura 44 
luk muvakkat teminatlarlle en az 1500 lı ralık bu gibi işler yaptığına dair t 
Villıyetinden eksiltmeden 8 güo evvel alırı mıs vesika ve Ticaret Odası klğıdll• 
meler! keşif ve şartname her cün Kekt.örHı kte görülür. (Ü 

lstan bul Asliye İkinci Tical't't mah 1 
kemesinden: Doyçe Oriyent Bank 
İstanbul Şubesi tarafından İstanbul
da Tütün Gümrük Kemerli ~okak 23 
tfo. da Abdülhamid Angelidis ve 
mahdumu Burhan şirketi ua~ından 
Burhan aleyhine mahkememizin 939. 
122 N'o. lu dosyasile ikame "''Ylediği 
550 liranın faiz masarifi muhakeme 
ve ücreti vekiletle birlikte tahsili ta
lebine mütedair davanın muhakeme. 
si sırasında: Milddeaaleyh Buı hanın 
ikametgahının meçhullyetine binaen 
ve vaki i18nen yapılan teblig3ta rağ. 
men mahkemeye gelmediğinden hak
kında ittihaz olunan giyap kararının 
H. U. M. K. nun 401 ve 142 nci mad
deleri hükümlenne tevfikan ilanen 
tebliğine ve muhakemenin de 19 • 2-
940 tarih saat 14 de bırakılmasına 
karar verilmiştir. Ve bu husustaki 
gıyap karan mahkeme divanhanesi
ne talik edilmiş olduğundan ıtf" Jfiyet 
ilin yolile kendisine tebliğ ohnur. 

İstanbul Aaliye 'Oçüncü hukuk 
mahkemesinden: 

Luna tarafından. Kasunpsşa'.fa Çat 
ma mescit Derviş Ahmet sokak 2 No. 
da mukim iken hali hazır lkametga. 
hının belirsiz olduğu taayyün edtın 
Villi Hadam aleyhine, mahkemenin 
39-1291 No. su ile açılan boşanma 
davasının celsei muhakemesi iç.'!l M. 
aleyhe ilanen tebligat yapıldığı hal
de mahkemeye gelmemesi hasebile 
hakkında gıyap karan ıttihaz ve ilit
nen tebliğine karar verilerek muha. 
keme 20 • 2 - 940 saat 14.30 a taJik 
edilmiş olduğundan M. aleyh VilP 

DiLBER KARDEŞLE 
Müessesatı Tuhafiye 

Hissedarlar umumi heyeti ı 
1940 Salı günü saat 10.30 da 
mutpaşada Mehet Paşa 
numarada adi surette topla 
dan hissedarların o gün gelın 
ca olunur. 

Esas mukavelenin 26 net 
mucibince 50 hisseye rnalik tı 
ların haız oldukları his~n 

içtima gününden nihayet bir 
evve) şirket merkezıne tevdi e 
ri icap eder. 

1 

Ruznamei müzakerat r 

1 - 1939 yılı işlerine ald 
meclisi raporunun okunması. 

2 - Bilanço kar ve zarar 
n ile mürakipler raporunun 
ra.A tasdi,ki ve meclisi ıdar 
SL 

3 - Ticaret kanunun 323 
desi mucibmce Şirketle~ 
melelerinde bulunmak üzere 
meclisi azas~na saliı.hiyet ve 

4 - Yeniden iki müraldp 
ile ücretlerinin tayini. 

kemeye gelmedıği veya 
göndermediği surette rıv• 
hakemeye devam olunşcağı \' 
daha mahkemeye alı.nJJıayaca 
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MODELLERi 

PERAKENDE Satış Yeri: Beyoğlu istiklCil Caddesi No. 48 • 1 ODEON Mağazası 
TOPTAN SATIŞ YERi : İstanbul Sultan Hamain Hamdi Bey Geçidi No. 48 • 56 

Asipirol Necati Yerli Aspirin Değildir. 

ROMATİZMA, BAŞ, DİŞ, SINm ağrılan ve 

GRİP, NEZLE, SOGUK ALGINLIKLARI 

Derman kate?erile derhal geçer, icabında günde 1 -3 kate alınır. 

• SİNDE 
ÇEKiLECEK 

·~------------------------------------------, 

GRiP, NEZLE, N EVRALJI, BAŞ; DIŞ, KIRIKLIK, SOGUK 

ALGINLIKLARI ve AGRILARI TESKiN EDER. 

Sahıbı ve Neşrıyaı Muduru HaliJ LOtfü OOROONCtl. Gazetecilik ve 
Matı.._, 

Esası hariçten 1ıtetirilmls. tablet şek- B h k 
line kon.muş ve Avrupa mamulatının a r!._ e a p 1 

fevkindedir. ~ 
Salih Necati 

ır 

Alaturka ve alafrangc.•' 
16A-a•.-.-------------------.. 

MükemmeJ 

Yemek, Tatil 
Pastalar kitabı 

Yazan: FAHRİYE NEllfM 
Her eve lazım olan bu kitap. 

bine yakın yemek, tatlı. pasta
lar pisirmesiru kolay surette ta
rif eder. 
Fiatı: 100, cildlisi 125 kurus. 

Satıs veri: 

Istanbul İnkılap Kitabevi 

ÖSTAŞ 

ÖRME SANAYÜ 
Türk Anonim Şirketinden : 

Hissedarlar umuml heyeti 24 Şu. 
bat 1940 Cumartesi günü saat 10.30 
da Mahmutpaşa Mehmetpaşa ha
nında 5 numarada adi surette top
lanacağından hissedarlann o gün 
gelmeleri rica olunur. 

Esas mukavelenamenin 52 nci mad 
desi mucibince 100 hisseye ':Ilalik 
hissedarların haiz oldu.klan hlsse se
netlerini içtima gününden nihayet 
bir hafta evvel şirket merkezine tev
di etmeleri icap eder. 

Müzakerat nızname.i: 
1 - 1939 yılı işlerine ait İdare 

Meclisi raporunun okunması. 
2 - Biliınço ve mürakip raporu

nun okunması, tasdiki ve idare mec- 11 

tisinin ibrasL . 
3 - Ticaret kanununun 323 ncü mad 
desi mucibince Şirketle m:ıamele 

yapmaları için idare meclisi azasına 
saliıhiyet verilmesL 1 

4 - Yeniden iki mürakip tayini 
ile ücretlerinin tesbiti. 

İstanbul İkinci İflas Memurluğun
dan: 

Müflis Dilber Mehmedin rııasasma 
gelen alacaklı M. Kastoryanın istedi
ği 314,50 lira senede ve müflisin def
terine istinad ettiğinden 6 ncı 'Otraya 
kayıd ve kabulüne ülas idaresi~ce ka 
rar verilerek sıra defteri düzdtildiği 
ilin olunur. (23554) 

Kapalı vaziyette 

~ 
Acık vaziyette 

1940 Elmaslı ve Pırlantalı ~inger saat modelleri 
gelmiştir. Fiatlan 75 ila 500 liradır. 

- EMSALLERİ GİBİ ON BEŞ SENE GARANTİLİDİR ~ 
Taşradan talep vukuunda yeni katalok gönderilir. Tel. 21964. 

Adres: SİNG R SAAT MAGAZASl Eminönü. İstanbul 8 

ACEMİ İKTİDAR 
ve BELG&V•&KLiGiNE -

HDRMDBIN 
Tabletleri her eczanede bulunu~ 

lPosta kutusu 1255) Galata, l.tanbul 

#19--Memur Aranıyor---.. 
Zonguldakta bir kömür müessesesinde çalışmak üzere muhabere iş

lerinde tecrübeli ve seri daktilo yazar, el yazısı da düzgün bir me. 

murla hesap ameliyatlaruıı seri ve doğru yapar tecrübeli ve düzgün 

yazılı iki memur alınacaktır. 

Yaşlan 25 - 45 arasında olacak ve baremin onuncu derecesine kadar 
maaş verilecektir. İsteklilerin evvelce bulundu.klan müesseselerden 
aldıkları bonservisleri, mektep diplomalarını ve tercümei hal varaka
larını en geç bu ayın 25 e kadar Zonguldakta 21 No. lu Posta kutu
su adresine teahhütlü mektup halinde göndermeleri ilan olunur. "'z ..... ______ .. ______ .... !~ 

lstanbul Defterdarlığından : 
Adı lıı Mahalleal Sokaaı Kapı No. 

M. Süleyman lter5te tüccan Sandem.ir Keresteciler 122 
Küçükpazar ŞUbesl mükelleflerinden M. Silleymanın 936 yılı kazanç vergisi iti

raz komisyonunun 14-9-9Se tarih ve 5341 7 sayılı karariyle vergi nisbeti % 40 ola
rak tasdik edilmiş olmakla ikamet adresi meçhul olduğundan 3692 sayılı kanun 
hükümlerine tevfikan UAnen tebli~ olunur. (454) 


