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TELGRAF: TAN. İSTANBUL 
TELEFON: 24310 Z4318. Z4319 
BEŞİNCİ YIL - No. 1606 

S KURU$ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

"TAN" m vent kitap seri1Prin1 almnk t<-fn bu ~nnontı 
~aklavmrz On beş kuponla anc.-ak bir !lle1'1 kitap 

alA"'ili"1nf7. 15 kunnn veHr.-nf' hiT ~eri kitn11 · 

l~anhnfda 250. Posta he 300 Kurusa Verilir . 

Milli Korunma Kanunu Kabul Edildi 
Tatbikata Geçilirken Başvekil, Dahili Ve 
Bir Plan Dairesinde Harici Siyasete Dair 
Hareket Edilecektir Beyanatta Bulundu 

R. s·aydam Bu Kanunun 
Derhal Tatbikini icap 

Ettiren Sebebi Anlattı 
Kanunun Derpİ§ Ettiği lılere Lôzım Olan 
Tediyeler için Hükumet Emrine 25 Milyon 
Liraya Kadar Bmr Sermaye Temin Olunacal< 

Ankara, 18 (TAN Muhabirinden) - ~fillet Meclisinin bu
günkü toplantısında milli korunma kanunu layihası müstace· 
liyet karan ile ınüzakcre ediliiiiş ve muhtelif maddeler üzerin· 
de geçen münakaşalardan sonra layiha tasvib edilmiştir. Müza
kereye başlanırken kanunun heyeti umumiyesi üzerinde söz 
--------------:almış olan parti müstakil grup reisi 

1 vekili Ali Rana Tarhan tarafından so 

O S M A N L 1 ı rulan suallere ve Berç 'fürkerin be. 
yanatına cevaben Başvekil Dr. Refik 
Saydam ıu beyanat'ta tfülunmuŞtltt.--=--::=o:;_:<lfltiu7'frror..ekilima Dr. 'Relik Sliyac.un, Meclıa 'llüraüaünde 

"Arkadaşlarım, evvela saym arka· beyanatta bulunurken 
daşrm Rana Tarhanm suallerin·.? cP.-

F eliket Görenler için 
Mümkün Olan Yardım 
Y apı?ıyor ve Yapılacak 
Menfi Propagandalar Akamete Mahkumdur, 
Hürriyetlere Hürmet Ediyoruz, Memlekette 
Nlzamı eu Şer t Altında Mahfuz Tutuyoruz 

Ankara, 18 (A.A.) - B. M. Meclisinin bugünkü toplantısın
da Başvekil Dr. Refik Saydam tarafından söylenen nutuk aşa

"lğıdadır: 

Aziz arkadaşlarım, 
Büyük Meclis kış tatiline karar vermiş bulunuyor. Sayın 

arkadaşlarıma neşeli ve sıhhatli bir 
istirahat devresi dilerim. B ü y ü k ı 
M e c 1 i s i n altıncı içtima dev. 
resinin başlangıcından beri hü. 
kfımetinize verdiğiniz vazifeleri 
burada tafsilen tekrar edecek deği
lim Günün icabettirdiği birçok lii.. Devleti ve 

TÜRKİYE 
vap vermek isterim. Birinci suaJleri ı-

bu kanunun tatbik mevkiine ne vak!t' I k d • 
g~receği h~ındadır. H~!eti c~.lile- s an ınav 
nızce de malum olduğu uzere dunya 

1 

zumlu kanunlar yüksek tasdikin ize 

D 
mazhar oldu. Hükfımetinjze düşen 

evl etlerı· vazife de onları iyi, milletimizin nef· 
i ine uyar şekilde tatbik ı:?tmektir. 

Milli Şefe 
Gönderilen 

Telgraf 
Cümhuriyeti vaziyetinin, dünya harp ve iktisadi 

vaziyetinin mecburiyeHerı olml'. 
saydı, bu kanunun tedvinı için 

Ya.zan : Sadri ERTEM üzerinde durmazdık. Binaenaleyh bu 
• • .. • gün bu kanunun kabulündeb sonra H arıcıye Vekaleti Umumi derhal tatbik mevkiine g.açmesin~ ta-

Katibi değerli diplomat, I bii ve 18.zrm görüyoruz. (Bravo sesle. 
Büyük Elçi Numan Menemenci- ri) Harici, iktısadi müesseselerin d~ 
oğlunun Pari.te imzalad ., hilde yaptığı inikaslar ve bilhassa ih. 

b
. . ıgı on tikarla mücadele lüzumları bu kanu
ır anlaşma, devletin harici ıl- nun derhal tatbikine geçilmesi için 

)a&etinde olduğu kadar ekono- amil oluyor. 

ıni ve maliye ~lerlndekl fuurlu, İkinci sual olarak buyurdular Ki, 

ınina.lı hareketini izah edecek bu kanunun tatbikinde takip edilecek 
nıab· t ed. ve hakim olacak zihniyet nedir. Ben-

ıye t ır. deniz bunu şöyle anladım: 
Paris anlaşmalan ne tanzlmat, ne Kanunun tatbikatında takip ede-

de ondan sonraki devirlerin harici, ceğimiz plana gelince bittabi kanu. 
lnali ve iktısadi zihniyetleriyle mu. nun ihtiva ettiği muhtelif mevzu1a
kayese edilebilir bir haldedir. Bu rın birbirlerile olan alakasına ve tat. 
Zihniyet tebeddülü Cümhuriyet Tür
kiyesinin ateşten geçerek elde ettiği 
lnilli şuuru bütün hadiselere ne ka. 
dar vüzuhla, sarahatle tatbik ettiğini 
•Muu İstiklal,, esasına dayanan dün. 
Ya .görüşünün nasıl bir hassasiyet ve 
fikır manzumesi halini aldığını gös. 
terrnektedir. Yapılan anlaşmaların 
l'Uh~ milli iktısadı koruyucu, kurtı
eu, inkişaf ettirici mahiyettedir. Ev
•elce Avrupa devletleri ile yaptrğı
lnız mali, iktısadi münasebetler 
l~a!ti buna harici siyaset faaliyet.. 
erını de ilave edebilirsiniz,- tama~ 
~en ecnebi ticaret sermayesine Tür
n:Yede emin bir inkişaf sahası aç. 
lıi ak ve memleketi Avrupa sanayii
d n satış yeri haline koymak esasına 
abyanırdı. İstikrazlar, ticari müna

ıde etler hep bu maksadı istihdaf e-
erdi. 

se~ugü~ mali ve iktısadt müna.. 
la etıenmız harici siyasete hak:iın o-

h n prensipe tamamen uygun bir 
alded· tada ır ... On bir anlaşmayı bu nok-

n nıutalaa etmelidir, An!aşma. 
(Sonu Sa: 7. Sü: 4) 

TAN KITAPLARI 
h TA.N kitaptan için 15-12-1939 tarf-

lndenbert neşretmekte olduğumuz lru
P<>nlan ;o-t-1940 tarihinden itibaren 
keseceğiz. Elimizdeki kitapların mevcu
du azalmakta oldutu ciheUe. olruyu
cularınuzm lruponlanru gönderf't'ek ki-

bik lüzumuna temas edarek bu esu!l
lı proğram hazırlandıktan sonradu 
ki, kanunun tatbikatına geçeceğiz. 

t~onu Sa; 6. Su: fJ 

İSMET 

Arasında Askeri Pakt 
Lüzumu öne Sürülüyor 
Soğuk, Sıfırın Altında 86 Dereceyi Bu~d~ğu 

Halde Salla'da Şiddeta Bir Harp Oluyor 
Londra, 18 (Hususi) - Bugün İsveç Parlamentosunda eski 

Hariciye Nazın Sandler, İskandinavya devletleri arasında as
keri işbirliğinden bahsetmiş, ve şu sözleri söylemiştir: 

"Son haftaki hadiseler, İskandinavya devletlerinin yalnız 
Aland adalan meselesi üzerinde değil, her mesele üzerinde 
birleşmeleri icap ettiğini göstermiştir. Gerçi Hariciye Nazır
lığım sırasında bu devletler arasında askeri ittifak teklif etme
miştim, fakat o zaman vaziyet henüz olgunlaşmamıştı. Bugün 

ise hadiseler bunu icap e:tıriyor.,, 
--ı İsveç Başvekili Bay Hanson da 

............ , bilmukabele "İskan~~i~?v .devletl~~i 
arasında iş beraberlıgı ımkam, henuz 

1-. N o· • N u· • kazayTa;t::::=~~~~:;ı~:;, 
Helsinki. 18 (A.A.) - İskandinav 

Yazan:· 

Yusuf Ziya Ortaç 

M illi Şefimizin hayab. hakiki 
ve milli bir şeref ve kahra.. 

manlık destanıdır. 
Bu büyük kahramanlık destanı, 

olgun bir nasir olan Yusuf Ziya 
Ortacın kaleminde, en müşkülp~. 
sent vatandaşların bi1e derin . bir 
r'debt ve milli haz du~·arak oku· 
yacaklan kudretli bir eser kedla
line kavuşmuştur. 

Bunu,· Bayrameı'tesinden itiba
ren TAN sütunlarında neıre bat
byoruz. 

Bayram Ertesi 
TAN Sütunlarında 

matbuat mümessilleri. Finlanda me
murlarının Abo yakinirade düsürül
müş olan Sovyet tayyarelerinde iki 
yüz harita bulmuş olduk]annı istih. 
bar etmişlerdir. Bu haritalarda Le
ningrat'tan Stokholm'a ve Haparan
da'ya giden yola ihtimamla işaret e. 
dilmiştir. 

"Bu haritalardan. her ttlrti1 ihti· 
mailere intİ7.ar edilmesi ve bunlar
rlan a!liağıdaki ameli netavicln istih. 
.-aç olunması muvafık olur: Bütün 
fııve~'te müteaddit sığınaklar inşası 
•A'Zlmdır.,, 

Bu mütalbyı dermeyan eden zat 
Abo'nun bombardımanı esnasında o. 
rada bulunmmı olan Goteborg havP 
...,,;~ ,.f,.,.ın şefidir. 

Müthif aoğuğa rağmen harp 
Finlandada so~nklar azamt şiddet· 

hulmuştur. Kareliyada elli yıldarı 
heri esi ~örülmiyen bir soğuk var. 
rfır. Feribur~'ta so~uk sıfırın altında 
86 dereceye varmıştır. 

(Sonu; Sa: 8; Sil 3) 

Aziz arkadaşlarım. 

Dahilde Asayiş Tamdır 
Memleket içinde emniyet ve asayiş 

memnuniyet verecek bir haldedir. 
Yapmakta olduğumuz müşahedeler 

bize şu kanaati vermiştir: Bütün va
tandaşlar ve umumiyetle Türk yur. 
dunda yaşıyanlar hürriyetlerinden, 
şeref ve haysiyetlerinden ve bilcüm
le haklarından emin ve müsterih ya. 
şamaktadırlar. 

İdaremizi tamamen asli hukuk 
prensıplerine tevfik etmiş bulunuyo
ruz: hürriyetlere hürmet ve riay~t e
diyoruz ve bu şart altında meırJeket 
içinde nizamı mahfuz tutuyoruz. 

(Snnn ~q· fi CO";ii· 1 l 

Ankara. 18 (A.A.) - Reisicümhur 
Mılli Şef İsmet İnönü'ye İskenderun 
dan ac::aQ'ıdaki telgraf gelmiştir: 

"Milli Şefimiz İsmet İnönü, 
Gördüğümüz felakete karşı bütün 

yardımlariyle srzılarımızı dindirip 
bizi göğsünde taşıyan hükıimPtimize 
sonsuz minnet ve şükranlarınuzı ar
zederiz.,, 

Erzincan felAkı-h~PrlelPrl 
Dün yerleflİrilen lelaketzcdclcr 

Ankara, 18 (TAN) - Gelen ha· 
berlere göre. Niksardaki bütün fela
ketzedeler tamamiyle iskan edilmiş. 
lerdir. Fakat soğuk şiddetlidir. Ha. 
rarctin sıfırın altında 15 dereceye 

(Snnu !';11: 7. Sfi: 5l 

Romanya, Bütün Hudut 
Boyunca Bir Müdafaa 
Haltı Vücude Getirdi 

Komintern Gazetesi, Romanyaya Sovyetlerle 
Karşdıkll Bir Pakt Yapmasını Tek?if Ediyor 

Romanya Kralı M. Carol. Kifnel'Jeki 
.an .zi,areti eancmnda 

.(Y azw yedinci sayfamızdadır ), 



o Ankete., 

Anketçiye Dair! 
Yazan: NACI SADULLAH . 
H alit Fahri Ozansoy, şimdi de, 

çoluk çocuk diline düşmesi

nin vebalini, anket muharrirlerine 
yüklemek istiyor. İlham mcnıbaları 
kuruyan şairlere, ve halkın sanat 
iştahını doyuramamakla, hatta, hal
kı. kokniuş, bayat eserlerle ''beyin 
fesadı,, na uğratmakla itham olunan 
bazı "meşhur,, lara yapılan taarruz, 
bu za~ ıI şairimizi de ç-ileden çıkar

mış. "Edebiyat,, harabesinin son ek
sıgını "Baykuş., u ile tamamlamış 
olan Halit Fahri, mahalle çocukları 
tarafından latasına teneke bağlan
mış dalgı~ bir hoca tehevvürile, bir 
•ağa çatıyor, bir sola ... 

Dün de anket muharrirlerini diJi
nc dolamış. Bu nıevzua nedense, be
nim adımı da karıştırmış, ve kendi
sile birkaç sene 8\"vel bir mülakat 
yaptığımı, sonra da, bana söyleliği 
sözleri tamamen değiştirerek neşret
tiğinıi yazmış. 

Bu yazısı ile bana, vaktile yaptı. 

ğıın "anket., lerin çok tuhaf tarafla
rını hatırlattığı, ve bu suretle de hir 
mevzu kazandırdığı ic:in, kendisine 
müteşekkirim. Her hangi bir edebi 
münakaşa çıkınca, bu bahiste müte
hııssıs sanılanları da konu')ttırmak, 

~ki bir adettir. Ve böyle bir müna
kasa sıralarında, Babıali cadesinde, 
"anket,, muharriri, c<tiplerdcn, şair. 
lerden, her hangi bir vekilden fazla 
itibar görür. Böyle zamanlarda, bir 
anket muharriri için, bu dik Babıali 
yokuşunu tırmanmak, tadına doyul
maz bir ze\'ktir. 

Sairler, belli etmeden yolunum 
beklerler, edipler sizi ikrama, iltifa
ta boğarlar. ve bizim caddenin kii
çüklü biiyüklü, yenili eskili, hemen 
bütün şöhretleri, anketçinin etrafın
da, görücü~·e çıkmış evvel zaman 
kızlan gibi, pervane olurlar. Hcı>si 

de, kendilerinden bahsetmeniz, ken
di taraflarını tutmanız için, göziinü
~ün içine h::.karlar. İçlerinde, sahte
dcıneyip, arzularını size alenen bildi
renler de bulunur. Telefona ~arılıp: 

"- Yahu ... Ne olursun? Benim 
ağzımdan da bir şeyler yaz!., diye 
yalvaranlar, kendilerini unutmaI;'HŞ
fordır. Mesela; Halit Fahri, ankctci 
peşinde koşa ko~a hayli papuç cskit
n1i~ iidcbamızdan bi<iJir. Çünkü, 
.rötuslu bir fotoğrafının ve cıözleri. 
nin bir gazet~le intişarını gi>rmck, 
sonra da kendisine bundan bahseden 
do tlarına: 
"- Evet ... Yine yakama sarıldı. 

lnr... Bu anketrilcrden kurtulmak 
mümkiin değil ki: İnsana, çam sakı
zı gibi yapışıyorlar, ve sizden bir 
"parc,:a,, koparmadan ayrılınıyor
lar!,, 

Cevabını verert'k, isliğna ile ka. 
barınanın zevki. anketçi peşinde koş
manın acısını unutturacak kadar de· 
rindir. 

Ilunlara sorarsınız: 
"- Ne düşünii3or.sun üstat?,, 
Hoşunuza gitmiyecek bir cevap 

verip sizi kanrnıak korkusuv1a· 
"- Vallahi ... derler ... Sen .bilirsin: 

Sen benim ağzımdan ne yazaı;san, 
makbulüm.dür: Çiinkii, sellin bu hu
susta benimle hemfikir olduğundan 
eminim ... O güzel üsllıbun ... O ince
cik zekan .... ,, 

Siz de, bu ricayı kırmaz, \'e o ak. 
§am oturup, " iıstat,, ı bol bol konuş
turursunuz. Ertesi gün, "üstat,, tele
fonu a!;ar ve; sizi: 
"- Yahu... Keramete inansam, 

seni "Evliya,, sanacağım: Emin ol, 
oturup bir makale J azsam, kendi 
diişüncclerimi, senin kadar maharet
le derleyip, toparlıyamazdım. Bu şe. 
nin yaptığın •·Edebiyat Anketi,, de. 
ğil, ''Edebiyat,, ın ta kendisi!,, Kabi
linden bir Jığm iltifata boğar! 

Bazan da, siz, kazayla, "üstat,, na
mına yazdığınız satırlar arasına, "üs. 
tat,, ın "düşünce,, lerine değil, "men
faat,, lerine uymıyan bir kaç kelime 
katarsınız. O zaman üstat hemen he
men ayni iltifatları tekrarladıktan 
sonra sizden, bu noktaların münasip 
şekilde tashihini yalvarır. Bunu da 
yerine getirirsiniz amma, onun, ar-
kanı'zdnn: ' 
"- Bu anketçilik işi de ayağa 

dliştü: İki lakırdıyı anJıyamıyan ço. 
luk çocuiun eline kalem verilmiş!,, 
Kabilinden lakırdılar savurmasına 
mani olamazsınız. 

Şimdi, sade, şairliğini değil, kur. 
nazlığını da kaybettiğini anladığımız 
Halit Fahri, anket muharrirlerine a
lenen çatmak şaşkınlığını ve gafleti. 
ni de gösteriyor. Bu suretle de, maa
lesef, mesela beni ifşaata mecbur e. 
diyor. Çünkü fikirlerini (!) yanlış an
lamış, yanlış yazmış olanlar arasına~ 
bir defa benim de katıldığı.mı yazı. 

yor. Ben, Halit Fahri Ozansoy'la ko. 
nusmamıc;tım ki, fikirlerini hileyim, 
ve iistclik te yanlış yazayım? 

Jlem Halit Fahri Ozansoy'11 yalon-

İhracat 

Hızlandı 
İhracat işleri hararetlenmiştir. 

talyaya külliyetli miktarda mübaya 
atta bulunulmuştur. Muhtelif kurı 
meyvalar satılmıştır. Dünkü satışla 
nn yekunu iki yüz bin lirayı bul 
muştur. 

Mekteplerdeki yoksul çocuklara yardım 
birlikleri toplantısı 

Şehrin muhtelif meydanlarında yapılan 
kurban satıf~anndan biri 

Fransızlar. Piyasamrzdan aldıkla 
n malları Marsilyaya sevk için kira< 
ladrklan Bürhaniye vapurundan baş 
ka Nazım şilebini de kiralamıslar· 
dır. Geminin dün yüklenmesine 'baş
lanmıştır. Nazım. bu akşam MarsiLı 
yaya hareket edecektir. İngilizleriı:ı. 
de diğer si1epleri kiralıyacakları söy• 
lenmektedir. 

İngiltere ve Fransadan başka Ro· 
manya, Slovakya, Macaristan da kül· 
liyetli miktarda tiftik satın alm~ 
için müracaatlarda bulunmuşlardır. 

Tiftiklere yüzde 8 - 10 nisbetinde 
zam yaptlmıştır. 

TIRHAN 
Getiriliyor 

Karadenizdeki son fırtına yuzun
den geciken vapurlar yarından iti
baren gelmiye başlıyacaklardır. Ka
radeniz vapuru altı gün rötarla ya. 
rın, İzmir vapuru beş gün rötarla 
Pazartesiye, Tari vapuru Salıya, 

Cümhuriyet vapuru üç gün rötarla 
Pazartesiye geleceklerdir. 

Ege ve 'Marmarada hafü bir ·fırtı
na başlamıştır. 
, Mersin postasını yapan Anafarta 

vapurunun üç, Dumlupınar vapuru
nun da iki gün rötarları ı:ardır. 

Salı günleri Mersil'\e. kalkan posta. 
Tırhanın karaya oturması yüzünden 
bu hafta yapılmıyacaktır. Denizyol
lannın armatörlerden kiraladığı Sam 
sun vapuru Zonguldaktan kömür a
lıp İstanbula hareket etmiştir. Yü
künü boşalttıktan sonra Mersinde 
biriken fazla eşyayı almak üzere 
Mersine tahrik edilecektir. 

. Tırhan getirili)':>r 
Alanya civarında karaya oturan 

ve kurtanlan Trrhan vapurunun be. 
tonlarından başka, bazı yaraları tah
ta ile .kapatılmıştır. Vapur, Alemdar 
tahlisiye gemisinin yedeğinde olarak 
bugün hareket edecek ve dört gün 
sonra İstanbulda bulunacaktın. Va
pur burada esaslı şeki1de tamir gö. 
rCCGktir. 
Denizyollannda hava müdafaası 
Denizyollarında denizciler için a

çılan hava müdafaası kurslarının 

tatbikatına Bayramertesi başlana
caktır. Tatbikat Tophanedeki yolcu 
salonunda yapılacaktır. 

Bu tatbikat ıçın Kızı1aya gaz 
maskeleri vesair tatbikat levazımatı 
ısmarlanmıştır. 

Kurbanhk Çoğa!dı, 

Fiyatlar. Ucuzladı 
Anadolu ve Trakyadan getirilen 

kurbanlık koyunların miktarı arttı

ğından fiyatlarda da tenezzül olmuş
tur. Kıvırcık koyunlar 12 - 17 lira 
arasmda, karamanlar 10 - 20 lira 
ve dağlıclar 8 - 18 lira arasında sa
tılmaktadır. Kurban paralarını zelze. 
le felaketzedelerine tahsisi düşü
nerek Kızılaya yatıranlar çok olduğu 
için kurban satışl'ilrı pek hararetli ol
mamak tadır. 

FELAKETZEDELERE 

Kurban Eti Ver! 
Sayın yurddaş; 

Kurbanının etini Eminönü Halke
vlne ver. Bir but, bir kol da sOkran
la kabul edilir. Bu kurbanlar zelzele 
felaketine kurban olan kardeşlerimiz 
için kavurma yapılacaktır. Kavur
manın ne kadar temiz ve itinalı ya-

l 
pıldığını da dört gün bayram gelip 
gözlerinle gört!billrsin. 

1 

F eliketzedelere Yardım 
İtalyadan şehrimize bir İtalyanı 

yağ fabrikatörü gelmiştir. Fabrika .. 
tör piyasalarımızın bu seneki bütün 
keten tohumlarını satın almak için 
görüşmelere başlamıştır. İtalyanlar 
mevcut stokun kaffesini mubayaa e.. 
decekl erdir. 

Felaketzede Yetimler Derhal 
Mekteplere Yerleştirilecek M anilaturacılara kredi 

Manüaturacıların gümrüklerden 

k Zedılzeledfelaketzed~lelerki içdi1:1 yardım J llA•JlllT•ı••············ ay na evam e ı me te ır. Çar- . 
şamba günü akşamına kadar yardım y A R D 1 M 
miktarı 893.181 lira 66 kuruşa baliğ 
olmuştur. Ayrıca dün de 15 bin li-
ralık taahhütde bulunulmustur. Bu 
itibarla dün ak·şama kadar· toplanan 
para 910 bin lirayı bulmuştur. 

Kom.ite bugün de teberruat kaydi. 
ne devam ettikten sonra faaliyetine 
bayram münasebetile fasıla verecek
tir. Bayram ertesinden itibaren de 
emlak sahiplerinin teberruları kay
dedilecek tir. 

Diğer taraftan gerek resmi, gerek 
hususi rnektoµlerde de para ve eşya 
toplanmasına devam edılmektedir. 

Fransız Sen Pülşeri kız orta mekte
binin muallim ve talebel'?ri tarafın 

Listemiz. 
16 ncı listemiz 

Evvelki yektı.n 
Saray kazası BahçeabJ okulu 
talebeleri tarafından 
Pariste mukim Ahlat kı:ızasın
dan Kırklar mahı:ıllesinden Hü
seyin oğlu Hı:ıydardan (500) 
frank mukabili 
Nafiz Somersan tarafından ölen 
kızı İclAI için kurban parası 
Bir asker tarafından 

15194 50 

1 75 

19 01 

12 50 
1 00 

dan toplanan 240 lira ile 200 parça- Vsgonıı aaııı a şubesine TAN 

dan fazla eşya dün Kızılay cemiyeti. namına yatırılan 
1 00 Bay Plotkin 

ne teslim edilmiştir. Bay Zeki Ülkilbay 2 00 
5 00 Liman hamallarının teberrüleri Bay Afif Tektas 

Liman hamallarından bir grup Bay Cevdet Ferit Basman 
dün matbaamıza geldiler. Denizbank Bay Paskalya 
tarafından vaktile *endi yevmiye- iı Bankasın• TAN namına 

50 00 
1 00 

1 · d k · ı yatırılan 
erın en esılen ve cereyan ec.en da.. Bedri İsen 10 00 
va neticesinde hakları olduğu tahak- Mordo Rodrig 
kuk eden 16 bin liradan 8 oin lirası-

7 ~o 

nın kendilerine verilmek iızere dı. 

ğer 8 bin lirayı felaketzedelere fö
berru ettiklerini bildirdiler. 

Yeni yardımlar 
Zelzele felaketzedeleri için San. 

dıkhda 1205 lira 90 kuruş, Burdur 
vilayetine bağlı Çeltikçi nahıyesinın 
yalnız beş köyünde 726 lira 30 kuruş, 
Denizli vilayetinde 16200 lira iane 
toplanmıştır. 

Kurban bayramında etlerden ka
vurma yapılarak felaketzedeler~ gön 
derilmesi kararlaştırılmıştır. Y'alo
vada da Kurban bayramında felaket
zedeler için kavurma yaptırılıp gön
derilecektir. Bunun miktarı 50 tene
keyi bulacaktır. 
inşaat malzemesi gönderiliyor 
İstanbul komitesi yenideo Ordu ve 

Kaplanlar Çoğaldı 

Kuşa dasında 
Kuşadası (TAN) - Son zamanlar

.da kaplanlar fazlalaşmış, dağlarda 
keçi ve sığır sürüleri barınamaz ol. 
muştur. Avcılar, Selçuk ile Kuşadası 
a~asındaki Kapılı dağında altı kap
lan gördüklerini söylüyorlar. Birçok 
avcılar, bunları öldürmeğe çalışıyor. 
Mantolu Hasan adındaki avcı, bir 
kaplatı vurmuştur. 

(Yalnız on beı bin Oç yO:ı: bet 
lira yirmi altı kuruıtur), 

15305 26 

Giresuna inşaat malzemesi gönder
meğe karar vermiştir. Romariyaclan 
gönderilen 20 vagon kere~teden on 
vagonu Orduya, on vagonu da Glre
suna gönderilecektir. Bundan başka 
kesir, külliyetli miktarda çiv1, hazır
lanan kavurmalar vesair erzak da 
gönderilecektir. 

Yetimler mekteplere alınıyorlar 
Maarif Vekaletinin verd1ğ: emir ü. 

zerine, zelzele mıntakalarından gelen 

Ticaret ve lktısat 

Vekilleri Geliyor 
Ankara, 18 (TAN muhabirinden) 

İktisat Vekili Hüsnü Çakır bu ak. 
şamki trenle !stanbula hareket etti. 

Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu 
da yarın (bugün) Ankaradan !stan-
9uıa hareket edecektir. 

Ticaret Vekilinin telkıklen 
Vekil bayram ertesi yeni kurula. 

cak kooperatifler hakkında tetkikler 
yapacak ve bazı bitaraf memleketle
re ihracat için lisans verilmesi etra
fında alakadarlarla görüşecektir. 

ailelerin çocukları, ellerinde tahsil 
vesikaları olsun olmasın, muhtelif 
mekteplere yerleştirilmişlerdir. Veka 
let ana ve babalarını kaybederek ye
tim kalan talebenin de. mekteplere 
leyli olarak kabul edilmesini alaka
darlara bildirmiştir. Bunların mek
tep ta.ksitleti Kızılay cemiyeti tara
fından verilecektir. 

Hastanelercle tetlbirler 
Zelzele mıntakalarından gelecek 

felaketzedelerin arasında taralı ol
ması ihtimali gözönünde bulunduru
larak yeniden hastahanelerde yatak 
hazırlanmıştır. Bu arada BuJgar has
tahanesi de yaralı felaketzedelere ya 
tak tahsis edeceğini bildirmiştir. 

Bundan başka diğer hastahaneler. 
do do "ni y<>tıılclıH• t .. d~rilc r>tHlmi"

tir Evvelce gelip de hastahanelere 
sevkedilen yaralılardan beş kişinin 
tedavisi ikmal edilmiştir. 

henüz çaıkartamadıkları Zelvole ad, 
lı Alman mallarının bugün akşama 
kadar çıkarılması lazım gelmektedir. 
Tüccarlar, bankaların kendilerine 
kredi vermediklerinden bahisle tica.. 
ret vekaletine müracaat etmişlerdir. 
Vekalet telefonla alakadarlara ve 
bankalara emir vererek gümrük r~ 
sim ve masrafları nisbetinde tüccar .. 
lara kredi açılmasını bildirmiştir. 

Tüccarlar bu akşama kadar ınallarmı 
çık11.rtacaklardır. 

Dün gelen vapurlar 
İki aydanberi limanımıza İsveç ..e 

N orveçten vapur gelemiyordu. Şimal 
denizinde tehlike vaziyetinin azalma
sı üzerine dün limanımıza Oriant 
Svedlain kumpanyasının bir vapuru 
a-•~-iAJ+;... ~iAo \r.AGn:+ t'Yl;.1lcine ak
samı, demir mamulat, kalF.y ve bazı 
kimya maddeleri bulunmaktadır. 

Borsanın piyasa haberleri 
Ankara radyosunun yarmdan itiba 

ren borsa ve piyasa neşriyatı değişti
rilmiş olacaktır. Ticaret vekaletinin 
kararı üzerine büyük içi piyasa te
mevvüçlerile zahire, hayvan borsa 
ları ve sebze, meyve halindeki bütün 
satışlar, borsaya dahil bulunmayan 
malların piyasa fiyatları h~r gün hal
ka bildirilecektir. 

1 - - - 1 

! , Türk Hava Kurumundan: 
1 ı Sayın Yurddaş; ; 

Bayram günlerinde kestireceğiniz 

kurbanın iki katlı hayırlı olmasını 
Kızılay Beyazit şubesinden: 1 dilerseniz, postunun iyi bir şekilde 
Kurban bayramının 2inci pazar gü : . çıkarılmasına, deriler ustündekl ya-

Dün de zelzele mıntakalarmdan 40 
kşilik bir kafile gelmişse de bunla. 
nn arasında yaralı bulunmamıştır 
Bu gelenler, kendilerine ev tedarik 
edilinceye kadar misafirhanede 
alıkonulacaklardır. Evvelce ~vlere 
yerleştirilmiş bulunanların bütün ih· 
tiyaçları temin edilmiştir. Valı mua
vini Htılıik Nihat Pepeli di.ın Eminö
nü kazasında yerleştirilmiş bulunan 
felaketzedeleri yeni evlerinde ziyaret 
ede11ek ihtiyaçlarını sormuştur. Yer
leştirilen felaketzedeler hiç bir dilek
leri kalmadığını bildırmişlerdir. 

Zelzelede ölenler için mevlut 

nü öğle vakti Süleymaniye camilnde pakların kırpılmıımasına, barsakla-
Mahmut Kamil tarafından mevize rın zedelenmemesine bizzat nezaret 
irat edileceği ve Beşiktaşlı Rıza ve edersiniz. Bu suretle harcıyncağınız 
Süleymaniye baş müezzini Şevket ve birkaç dakika çok sevdiğiniz yur-
Fatih baş müezzini Mahmut, Fahri , dunuza büyük faydalar temin e;:iecek, 
ve arkadaşları tarafından zelzele se- 1 Türk Hava Kurumu binlerle lira ka
bebile vefat edenler ruhuna Kızılay 1 zanacaktır. 
Beyazıt nahiyesi tarafından mevhit 

1 

Bu güzel vatan topraklarında ço-
okutturulacağı ilan olunur. luğunuz, çocuğunuzla huzur içinde 

ilkokullar Yardım 

Birliği Kuruldu 
İstanbul ilkokullarındaki yoksul 

çocuklara yardım için her kazada 
yeniden teşekkül eden 16 yardım ce. 
miyetinin mümessilleri dün Parti 
Merkezinde Parti Reisi Tevfik Sı. 
lay'ın riyasetinde toplanmışlar ve 
İstanbul ilkokul çocuklarına yar. 
dnn cemiyetleri birliğini kurmuşlar. 
dır. 

Birlik riyasetine Parti Vilayet t. 
dare Heyeti azasından Hamit. ma-
arü namına Maarif Müdürü 

yaşamak başlıca emelinlzdir. Ti.ırk 
havalarının silahlanması güzel yur
dumuzu tehlikelerden uzak tutarak 

1 huzur içinde yaşamamıza yol aça-
11 caktır. Canınızdan az.iz blldi~inlz 

yurdunuza karşı yapılması c;ercken 
vazifeleri seve seve tereddütsüz ya-111 

pacağmıza süphe yoktur. 
Bayram sabahı kurban kesmek su

retıle sevap işlerken yukarda diledi
ğiniz tarzda nezaretinizle yalnız Ha
va Kurumuna değil, ayni zamanda 
düşkünlere yardıma kosan, yaraları 
saran Kızılaya, kimsesiz ço~uklara 

şefkatle bakan Çocuk Esirgeme Ku
rumuna da yardım eliniz.i uzatmış o
lacaksınız. Bu nezaret, bu itinnyı si
zin vatanseverliğinizden bekleriz. 

DiKKAT: 
(Derileri Hava Kurumunun mak· 

rica 
dan tanıyanlar, bu iddiasını biisbü. 
ttin tuhaf bulacaklardır. Hangi mu
harriri gösterebilirsiniz ki, iki satır 

yazı yazmak için, dört miisvedde def. , 
teri helak eden, ve en az yarını gün 
düşünen Halit Fahri Ozansoy'un a
yak üzerinde söyliyebileceği sözleri 
kaleme alsın da, neşretmiye kalkış
sın? 

S U .A L C E V A P 
S - Osmanlıca deral Üniversitede 

mecburi midir? 
C - Hayır. Bu ders Pro:fesör Mük

rimin Halil tara!ından okutulmaktadır. 
İhtiyar! derstir. Devam mecburiyeti 
ydktur. Fakat tarih ve edebiyat fakül• 
telerinde okuyanlar için bu dili öğren
mek, bu dille okuyup yazabilmek zaru
ridir. Çünkü bilhassa divan ve Osmanlı 
edebiyatı bu dille ve bu yazı ile yazıl~ 
ıruştır. 

let tlyat40 mektebi vardır. Buralara na
sıl girileceği evvelce gazetemizle neşre
diltniştir. Aiusto.s koleksiyonuna bakı
nız. 

• 
8 - Fran11z.ca M etod Gayur nerede 

eatılır'l. 

Tevfik Kut, Kızılay adına Atıf 
Ödül, Çocuk Esirgeme Kurumunu 
temsilen bu kurumun ikinci reisi Re. 
şit Çavdar, yardım cemiyetleri namı
na Profesör Zühtü İhsan ve Kitapçı 
Ahmet Halit Yaşaroğlu, hesap mü
fettişliğine İmar Bankası Müdürü 
Celal ve İstanbul gümrükleri BaŞ
müdürü Methi Sait seçilmişlerdir. 

J buzu m ukablllnde vermenizi 

1 

ederiz.) 

.. 19 Sonkfmun 1940 
CUMA Hayır Halit Fahri Ozansoy .•• Ben, 

senin ayak üzerinde söyliyebileceğfo 
sözleri imzamla neşredemezdim: 
Çünkü, bu gafleti gösterseydim, ya. 
zılarıma oir tek gazetede yer bula
mazdım. Bu hususta, beni, herkesten 
evvel sen mazur görmelisin. Çünkü; 
senin sözlerini neşredip te açlıktan 
ölemezdim üstat? 

'- . 
C - Ankara caddesindeki kitapçı

.larda satılır. 

• 
latlyorum, utlat 

Denizlide Bir Kanal Açılıyor 
Nafıa V ekl;leti, sulama işlerini 

1 
kolaylaştırmak için, Böceli mevkün

s - Pazardan maada eel'lel'ltl'I l'larıgl 1 de gür akan bir suyu istifadeli bir 
gOnlerlnde dUkkAnları kapamak mec· 1 hale $6kmıya karar ventıiştir. Bu 

yetl,tlren mektep var mı? buridlr? i maksatla 45 kilometrelik bir kanal 
C - İstanbulda Şehir Tiyatrosunda C - 29 fl.ktesrlnde. Yani,Cilmburl:l"Ct 1 yapılacaktır. İşe fillen ba.şlanılmış-

S - Artist olmak 

ıırt"•t V<'ti~irilir • .A...,,r:ı An'k'RTArlR ı'trv- h'1TT'l'mnıın ll<inri ıtfint! 
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Kurban Bayramının 

Arifesi 
Yazan: ômer Rım DOCRUL 

B ugün kurban bayramının ari
fesidir. Yeryiizünün mukad

des bir köşesi, İslamiyetin doğduğu 
muhit olan :\lckkenin civarındaki A
rafat ovası, İslam aleminin her köşe
sinden buraya ko~up gelen insanla
rın İStİrakilc, dÜD.' anın e~ine nadir 
tesadüf ettiği en biiyük toplantıya 
şahit oluyor. Bugi.in bu ovada topla
nan .insanlar, yeryüzünün dört yüz 
nıilyon nüfusunu temsil etmekte ve 
bu dört yüz milyon insan arasıda 
mevcut, sarsılmaz kardeşlik bağla
nnın bugünkü diinyadaki nüfuzu
nu ve yarınki dünya mukadderatı 

Egede Sağnak 
Halinde Yağmur 
Yağmıya Başladı 

Bu yıl, havalardaki gayri tabiilik 
hala devam etmekte, dünyanın bir 
ucunda fazla sıcaktan ölenlere mu
kabil, diğer tarafında müthiş soğuk
lardan donanlara rastlanmakta ve 
Avrupa ile Balkanlarda kar, fırtına 
bütün şiddetile hala hüküm sürmek
tedir. 

lngiltere ile Fransa Bütün 
Kaynaklarını Müşterek 

İhtiyaçlara Göre İşletecek 

lnhisarlara Düşen 

Bir Vazife 
Yazan: B. FELEK 

D iin Fransız radyo istasyonla· 
rınrn haberlerini dinlerken 

şöyle bi.r şey işittim: 
"İngiltere gayrimuayyen bir müd· 

det için Amerikadan tütün almanu
ya karar vermiş.,, 
Dünyanın biribirine girdiği, mil

yonların siJahlandığı ve dünden 
bugüne ne gibi bir haile perdesi açı. 
lacağını kimsenin bilmediği bi sıra
da bu kadar kısa ve ehemmiyetsiz 
bir haberi ele almaktaki maııa ne. 
dir? 

. . 
üzerindeki tesirini tebarüz ettirmek. 

Gerek memleketimizde, gerek Av
rupadaki hava vaziyeti hakkında 
gelen en son haberlere göre, Ege ve 
havalisinde ıhk bir hava ve şiddetli 
sağnak halinde yağmur yağmıya 
başlımış, buna mukabil lskandinav-

Bir Amerikalı Muhabir, Almanya Bahardan Önce 
Harekete Geçmeğe Mecbur Kalacak. Diyor 

tedirler. 

• 
Dünyada insanlar arasında ayrılık 

ifade eden her gösteri~i ~eride bıra
karak, dünyanın en biiyük camiala
rından birini temsil için toplanan bu 
isanların bir araya gelmelerinin baş 
sebebi, insanlar arasındaki kardeşlik 
bağlnı ve barış hayatını Ceyizlendir. 
mek ve inkişaf ettirmektir. Hedefi, 
ayn1 nimetleri bütün insanlık camia
sına yaşatmak ve :rn~,naktır. 

Nitekim bu muazzam içtiınam, bü
yük müessisi, on dört asır evvel ay
ni yerde sö:rlediği nutukta, bu mak
satları gözettiğini anlatmış ve insan
ları istismar eden, osir eden -:,ütün 
k:ıyıtlan parçalı:rarak, insanlardan 
şerefli, hiir ve bahtiyar bir uhuvvet 
manzumesini istihdaf ettiğini izah 
etmişti. 

Fakat bugün tces!!ürle şahit oldu
ğumuz bir şey, her sene tekerriir e
den bu muazzam toplantının, bfüiin 
dış gösterişlerini muhafaza etmesine 
rağmen, ruhunu kaybetmekte ve bir 
formalite mahiyetini almakta olına
sıdır. 

Onun için toplantı vukubuluyor, 
fakat bu toplantıya iştirak edenler, 
yurtlanna döndükleri zaman, oraya 
y~ni fikirler götiiremiyor, yeni ham
leler aşıhyamıyor ve yeni hareket 
lere rehber olamıyorlar. 

Bugiinkii İslam aleminin mühim 
ve en büyük kısmı esir )'n:;.amnkt.a Ye 

........ 1.1 .. ;;;ı<ulh; l>ugu uı..ugu ld· 

raflarla müsavi şartlar, mfisavi hak
lar ve müsavi hürriyetler dairesinde 
yaşamamaktadır. Bu şekilde yaşama
dığı için, onun biitün eczasından sar· 
sılmaz bir bütün vücude 1:etiren mii
esseselerde canlılık gösteremi:yor ve 
yeni bir hızla faaliyete geçcmi~ or. 

• Bununla beraber, bugünkü İslam 

yada 37 yıldanberi misli görülmemiş Londra, 18 (Hususi) - İngiltere 
soğuklar başlamıştır. Mühimmat Nazın Burgin ile Fransa 

Hava vazyieti hakkında aldığımız Mühimmat Nazırı Dautry çok mü-
telgraflan aşağıya yazıyoruz: hlın müzakereler yapmışlardır. Bu 

Egede şiddetli yağmurlar müzakereler, İngiltere ile Fransanın 
İzmir, lŞ (A.A.) _ lki gündenbe- her nevi imalat, iptidai madde, tes

ri hava, adeta tlıklaşmıştır. Buna lihat vesaire bütün kaynaklarınt iki 
mukabil yağmur, fasılalarla ve ba- memleket ihtiyacına göre işletmek, 
zan çok şiddetli sağnaklar yaparak, kullanlnak ve sevketmek meseleleri 
devam ediyor. üzerinde geçmiştir. 
Yağmurlar yalnız şehir ve civarın- Fransaya dönen Teslihat Nazırı 

da değil, mülhakatta da tesirini gös- Dautry şu sözleri söylemiştir: 
terrnektedir. Evvelki gün saikalı ve İngiltere ile Fransa arasında artık 
şiddetli bir sağnak esnasında yeni ne gizli bir şey ne de hudut vardır. 
Foça nahiye müdürlüğü binasına dü- Zaferi kazanmak için birlikte bü
şen bir yıldırım, nahiye mudiirünü, yük zorlukları iktiham ettik. Hedefe 

birlikte varacağız. 
köy bekçisini ve bir jandarma)'l ya-
ralamış, binanın muhtelif kısımla- Amerikadan alınacak tayyareler 
rında yıkıntılar husulüne sebebiyet İngiltere ile Fransa Amerikaya 
vermiştir. yaptıkları tayyare siparişlerini üç 
Yağmur bazı köylerle münakalatı misline çıkarmıya karar vermisler

yeniden kesmiştir. Evvelki gece lz- dir. Bu suretle alınacak tayyarelerin 
mir _ Ödemiş demiryolu üzerinde sayısı (8000) e varacak, bunlardan 
Kuşçuburnu civarında seller, hatta başka bir çok motörler de alınacak
bazı arızalar yapmış ve tren Kuşçu- trr. 
burnu istasyonund:ı e ısıuıt kalmıya 

1 
Bir. Amerikalı muhabire göre 

mecbur olmuştur. Telefon muhabe- ı Almanyanın bugünkü vaziyeti 
ratında da anzalar var<iır. 18 Nevyork, (A.A.) - Nevyork 

• Söke, (TAN) - Menderes ça)'l 
taşmıştır. Ova tamamen su altında 
dır. Mülhakatile kaza arasında mu
nakalat durmuştur. Ovada kayıklar 

Tlınes gazetesinin Berlindeki baş 
muhabiri Folischus gazetesine şu 
yazıyı göndermiştir: 

"Bir taraftan Alman mahfellerin
de büyük bir taarruza girişmenin 

işletilmektedir. 
o ı derece kaydedilmiştir. Bu hararet 

Tcklrdag lTANJ _ Krş, çok ştd- d~rccesi, 37 s~~denberi kaydedi~
detli geçmektedir. Odun, kömür buh. ~ış olan en duşuk hararet derecesı-

• ranı vardır ve halk bunlan müşkü- ır. 
!atla bulmaktadır. İki kıpti donarak Madrit, 18 (A.A.) - Navarre'de 
öJ.müştür. 

Muğla, 18 (A.A.) - 24 saattenbe
ri, buraya fasılasız ve sürekli yağ
mur yağmaktadır. Muğla civarında. 
ki çayırlar ve karabağlar su altın
dadır. 

lsveçte şiddetli soğuklar 
Stokholm, 18 (A.A.) - Evvelki 

gece Stokholmda sıfırın altında 22 

şiddetli kar fırtınası hüküm sür
mektedir. İrum - Madrit yolu kapan
mıştır. 

• 
Amsterdam, 18 (A.A.) = Bütün 

Holandada şiddetli kış vardır. Ka
nallar, nehirler buz tutmaktadır. 

Rhin nehrinden dahi dün akşamdan
beri yürüyerek geçmek kabil ol
maktadır. 

faydası hakkında kararsızlık hükiim 
sürmekte, diğer taraftan ise dahili 
sebepler dolayısiyle harekete geçmek 
hemen hemen bir zaruret halinde bu
lunmaktadır. Gerek tehditlerin mü
temadiyen tekerrürü, gerekse intizar 
devresi dolayısiyle orduda kuvvei 
maneviyenin ve inzibatın azalması 
Almanlara askeri bir gayrette bulun
mak mecburiyetini tahmile ba!ila
maktadır. Şuna emin olmak mtim
kündür ki, Almanlar ilkbahardan 
evvel bir taarruza geçmedikleri tak
dirde, ondan sonra böyle bir taarruz 
yapamıyacaklardır, zira ordusunun 
bidayetteki tefevvuku her gün biraz 
daha zail olmaktadır. 

Bundan baska, Alman kumanda 
heyetinden çıkan şayialar. fikirlerin 
muhtelif olduğunu ve henüz hiç bir 
kararın verilmedi~ini bildirmekte· 
dir. Eğer bu haberler doğru 1se. Hit. 
ler harhi bir ıafcrle bitirecek oları 

Londra ve Holandada 

iki Mühim lnfilCik 
Londra, 18 ( A.A.) - Hu sabah 

saat 10.45 te Londranın Şimal m:\
hallesi civarlarında ayni zamanda 
iki şiddetli infilak vukubulmustur. 
Civar binaların camları kırılmış ve 
duman birkaç dakika etrafı sarmış-

tır. İnfilak, uzak mesafelerden du
yulmuştur. Ölenler ve yaralananlar 
vardır. Hasar henüz tesbit edileme
miştir. Infilfilt bir fabrikada vuku
bulmuştur • 

• 
Amsterdam. 18 (A.A.) - Dün ak

şam Şimall Holandada Helder civa
rında Hu:sduinen'de bir m:ıyin pat
lamış, mühim hasarata sebep olmuş
tur. Bend ehemmiyetli hasara uğra
mış, civar evlerin camları kırılmış
tır. İnfilak üç hafta evvel 7 bin flo
rin hasara sebep olan infilak yerin
de vukubulmuştur. Dünkı.i hasar da
ha mühimdir. 

ezici ve seri bir darbe indirmek ta
raftarıdır. Fakat Mareşal Göring te 
dahil olduğu halde evvelce Hitlerin 
fikrine iştirak eden generaller buna 
muhaliftirler. Esasen zaferle netice. 
leneceği muhakkak olmadığı halde 
milyonlarca hayata mal olacak olan 
bir hareketin mesuliyetini kimse ka
bul etmemektedir. Ev\'Clce olduğu 
gibi bu sefer de ordunun itaat ede. 
ceği muhakkak olmakla beraber, he
nüz hiç bir emir verilmcmistir.,, 

Son harp vaziyeti 
Müthiş soğuklara rağmen müttefik 

1er Garp cephesinde devriye faaliye
tine başlamışlar, Almanlar da Sar
dan siddetli topçu ateşi açmışlar ve 
top faaliyeti dört saat devam c- fYIİŞ
tir. Bir Alman tayyaresi Simali Şar
ki Franc:l'lria kec:if yapmıı::tır. 

Batırılan vapurlar 
1140 tonluk Emide adlı Norveç va. 

puru. İskoçyanın Doğu Şimal sahili 
acıklarında bir denizaltı tarafından 
batırılmıstır. 

Norvec'in 1590 tonluk Fagershein 
vapuru Biskaya körfezinde bir Al
man denizaltısı tarafından torpillen 
miştir . 

Fae-ershein İn~iltereye gidiyordu 
tnfilıik olunca vapur ikiye ayrrlmıc: 
ve iki dakika içinde batmıştır Vapur 
imdat ic:aretini vermeğe bile vakit 
bulamamıştır. 

• 
5494 tonluk İn~iliz bandıralı Ca

irnross vapuru İngilterenin batl sa. 
hili acıklarında bu ııece batmıshr. 

Mayine çarparak batan vapurlar 

3405 ton hacmindeki ve Josephine 
Charlotte adındaki Be.\cika bı:1yrağ1. 

nı hamil vapur. İngilterenin Cenu
bu Şarki sahillerinde bir mayine çar· 
parak batmıştır. 

• 
Alman bandıralı 2342 tonluk An. 

~std Thyssen vapuru bu~ün Bit. 
bottnie körfezinin Cenup kısmınd!'I 
mayine çarpmıştır. 

aleminin birkaç sene e\' elki İslam 
aleminden farklı olduğunu kabul et
mek lazımdır. Bugün Mısır, Arabis
tan, Irak gibi, Arap ve İslam dev
letleri, istiklallerini sağlamlaınıc; 'e 
yenilenme yolunu tutmuştur. İs.lam 
esaslarına ve müesseselerine daya
nan varlıklar ise, bu Arap ıneınlc
ketlerinden ibaret değildir. Daha 
mühimmi, hiç olmıyan sahalarda 
yepyeni varlıklann doğmakta olıua
sıdır. Ve bunlar bilhassa Hindistan
da göze çarpmaktadır. 

H ADTS 'E LE RlN ~. i . v·u z u. 
Daha mühim bir nokta, bu uyan

ma \'C kalkınma devresinin, fikriya
tmı da yaratmakta olmasıdır. İslam 
aleminde, bugünkü ileri se\;jyeyc 
uygun kalkınma hareketile beraber 
1slaı esaslanm ve müesseselerini 
insan aklının ve insan tecriibcsinin 
varabildiği en yeni ve en dürüst Jü· 
şilncclerle kavrıyan ve besliyen fik
riyatın işlenmesi ve :ra:nlınası, is. 
lAm aleminin atisi bakunından en 
ümit verici bir harekettir. 

Onun için bugiin Arafat oyasmda, 
İslamiyetin en yüksek miiessc esini 
Yaşatan ve İslam aleminin her tara
fını temsil eden büyük toplantıyı se
larnlar ve İslam alemini teşkil eden 
d?,rt yüz milyonluk büyük insanlık 
kutlesine de, bugün kendini ezen e_ 
saretlerden kurtulmasını ve daha 
nıcsut bayramlara kavuşmasını te
nıennf ederim. 

Sofyada Arkadaşımız 
Aka Gündüze Büyük 

Hüsnükabul Gösterildi 
Sofya, 18 (Hususi) - TAN namı.. 

na Balkan merkezlerinde bir tetkik 
se!ahatine çıkan arkadaşımız Aka 
Gund·· b .. .. uz, Bulgar dostlarımız nezdinde 

uyuk bir hilsnü kabul gönnuştür. 
Aka a·· d"" u~ uz, yarın gece Operaya 
d~~e~ edildiği gibi, Bulgar matbuat 
~ud~rlüğü tarafından da şerefine 
bır zıyafet tertip edilmiştir. Bu zL 
Y~~.t, cumartesi günü verilecek ve 
butun matbuat erkanı da davetli o
larak hazır bulunacaklardır. 

• 

Madam Taboui11, Almanyanın son haftalardaki 
en bariz vakalarını şu şeki.lde tesbit ediyor: 
1 - Almanya bir mağlUbiyete uğramadıkça Na
r.ıist liderler iktidar mevkiinde kalacaklardır. 
2 - Hitler, Sovyet yard'ımını temin etmedikçe, 
Almanyanın en lena vaziyete düşeceğine kanaat 
getirmiıtir. 

* Berlindeki yabancı miişahitlere göre Bitler ile Rih. 
bentrop Alman yüksek konseyi azası karş1S1nda Al. 
manyanm Sovyct • Fin harbine en istüadcli şekilde 
müdahalenin çaresini düşünmüşlerdir. 
Ribbentrop, müttefiklerin Finlere yardımları karsı. 
şısında harp mahalli mahiyette kalmaz ve Finland;yı 
Avrupa harbinin bir cephesi saymak lazım gelir. Onun 
için Sovyetlere tayyare ve ağır top göndermek gerek. 
tir, iddiasında bulunmuştur. 
Esasen Alman zabitleri, General Maretsov'un Karo1ya. 
daki erkanıharbiyesinde çalışmaktadırlar. Bunlar me~
hur Alman mühendisi Tost tarafından inşa olunan l\lan. 
nerheim hattının sırlannı Sovyetlere üşa etmişlerdir. 

* Uzun konuşmalardan sonra Hitler, Sovyet Birli-
ğine bir askeri heyet göndermcğc karar vcrmı, 
ve Moloetolun Sovyet • Alman askeri ittilakı.nı 

bütün dünyaya tebarüz ettirmesi için Berlinı zı
yaret etmesini istemiştır. 

* Almanların ilk hedefi, müttefiklerin Sovyet Bir1i~ini1 

bir numaralı düşman telakki ederek onunla u~aşmıya1 

koyulmalarıdır. 

Böylece birçok mınetıerin 1lZ1l1l 'bir harpten korka. 
caklarını ve Almanyanın Sovyet Birliğini organize et.. 
meğe vakit bulacağını tahmin ediyorlar. 
İkinci hedefleri ise Rusya ile ittifak sayesinde Cenubu 
şarki A vrupada ve daha u:ıak yerlerde bir takım ıcarı. 

şıklıklar çıkarılmasıdır, 

• Bu sebeplerden d.9[ayı Hitler, Molotolun ziyatrc-
tini sabırsızlıkla bekliyor ve bunun, harp bakı
mından bir dönüm noktası teşkil edeceğini sa-
nıyor. 

Bir Alman askeri heyeti Moskovacla bulunmak
tadır. Molotolun, bu heyet tarafından vukubulan 
Bitlerin bu davetini kabul edip etmedığı henüz 
belli değild'ir. Fakat heyetin mühim bırtakım as
keri tedbirlerin kabulünü temin ettiğı anlaşılı
yor. 

* Bunların biri Besarabya hududu fü:crindeki Kiyef Kı. 
zılordu kumandasını kamilen değiştirmek ve Alt Uk
ranya ile Kınında birleştirmek, Sovyet Karadeniz do. 
nanmasını Sivastopolda tahşit etmek, Novrossisk'de 
büyük deniz tayyareleri üssü vücude getirmek ve Ba
tum limanında petı-ole miif Pa11ik tedbirler almaktır. 
Hitler, Sovyet Birliğini hıç olmazsa ıktısat bakı
mınclan güvenilir bir ortak haline getirmedıkçe 
bitarallara taarruz etmiyecektir. 

* H1tJer ile Göring, l\fesserııchmit ta:v:vare imalathane. 
lerini yeni bir tayyare imaline sevkctmi!?tir. 
Şubat sonundan itibaren hu tayyareler ahşaptan yapı. 
lacaktır. Sehebi, alominyum fıkdanıdlt'. 
Bu gibi tayyareleri imal için lazım olan ceviz aiacı 
Sovyetler Birliğinden gelmektedir. Almanya, Sovyet 
Birliği ile bu mesele üzerinde anlasmıstır. Yakında 

Sovyetler kafi derecede ceviz göndereceklerdir. 

* Bu tayyarel.er Almanlann en aüratli ve en halil 

tayyareleri olacak, kamilen ahfaptan yapılacak, 

birbuçuk müimetrelik çelik ıle ağaç kısım bırbı

rine bağlanacaktır. 

o mana şudur ki; tarih tekerrür
den ibaret olduğu için Türk tütiln• 
leri, evvelce kendisine ait olau İngi. 
liz piyasasını tekrar ele almak fır. 
satına nail oluyor demektir. 

Ben ne tütüncüyüm, ne de jktısat.. 
çı. Fakat her aklı selim sahibi eibl 
bütün bu meseleler üzerinde milta. 
laa sahibivim. 

914 ha;binden e,·vel İngiltere pi• 
yasası bizim tütiinlerimizi istihlak 
edermiş. Edermiş diyorum, çünkü 
bunu başkalarından işittinı. Umumi 
Harp patlayıp ta biz f ngilterenin 
düşmanları safına geçince tabii bu 
zengin müşteriyi kavbetmişiz. Yeri
mizi Amerikanın Virjiniya denilen 
ve bizimkilere nazaran çok daha ~
şaı?ı olan tütiinlcri almış. 

Dört sene süren harp esnaıoıında 
başta a ·kerleri olduğu halde bütün 
İngiltere bu tütünleri içmiş ve tabii 
hunlara alışmış. Sulhli müteakip blz 
İnıdltereye tütiin ve sigara satmıya 
kalkmısız. Fakat görmüşüz ki; 
verımızı almış olan Amerikan 
tiitiinleri sımsıkı duruyor. Milyon. 
larca halkın iti:vadını, hele tiitiin tir· 
nkilerinin alı-:kınlığmı değiştirme
nin ~ih;liiğü hatta imkfınsı:ılığı kar· 
c;ısrnda biz de tfüiinlerimizi Alman. 
,·aya, Çekoslovakyaya satar olmu. 
şuz. 

Şimdi tarih tornistan etti. Tekrar 
bir harp patlamış ve bu sefer İngll. 
tere bizimle ittifak akdetmiş bulu· 
nuyor. 

Buna mukabil İngilterenln düş
manı olan Almanya ile ticari müna
sebetlerimiz artık hemen hemen yok 
olmuş gibidir. Tabii başlıca ihracat 
mallarrmıza ve bu arada tütünleri
mize miişteri arıyoruz. İşte son yap· 
tığımız ticari anla'lmalarla bunlar
dan mühim bir kısmını İngiltere sa
tın alımya karar veriyor. Bu kararın 
neticesi olarak ta 914 harbinde hali 
harpte olduğu için Türkiyeden ala • 
ınadığı tütiinlerin yerine Amerika· 
dan :rapnıakta olduğu miiha:nalara 
artık nihayet ''eriyor. Bu. 1ngili'l pi. 
~·asası bir müddet için rakipsiz ola
rak Türk sigaralarına açılmış de
mf'ktir. Biz bu fırsattan her ne pa• 
hasma olursa olsun istifade etmeli 
ve İngilizlerin alıştığı çeşnide siııa-

ralar yaptırarak onlara maruz kala
cakları deı"i"i~ikJiği hissettirınemiye 
«?avrt"t etmeliyiz. 

Erbabının ifadesine göre, Ameri
kanvari tav1rlar gh·incn bir takım 
~ençlerimizin burada da içmekte ol· 
ifukları hu yanık kokulu sigaraların 
kalitesi tiitün bakımından çok a!la. 
~ıdır. Şu halde mesele hunların hAr
man oluşu ve Frenklerin manipi.ilas
von dedikleri işlenisinde \'e içerisi· 
ne o çc nİYi vermesi için ilave edilen 
l'lf'Sneleri hulnp koymaktadır. Bunun 
için de Amerikada çahşmış bir kaç 
ıniitehassıs getirerek hemen bu A. 
merikan <'esnili shraraları ~·aptırmak 
ve derhal İngiltere piya5asınn 
.:;evkt'!tmek, elimizden kaçmış otan bu 
-.ene"in miisteriyi tekrar ve ilelebet 
ka:ranmak için . in hisarın behf'mehal 
<1arfa mecbur olduğu blr gayrettir. 

Bendf'n sövlemesi. 

lngiltere, Amerika 

Yerine Türkiyeden 

Tütün Alacak 
Londra, 18 (A.A.) - Ingiltere hü

kumeti, gayri muayyen bir müddet 
için Amerika tiitiinii ithalinden vaz 
geçmeğe karar vermiştir. !ngiliz tü
tün sanayii müe~~elerinde iki bu
çuk sen~lik Verjinya tütün stoku 
vardır. Fakat yüzde on. veya on beş 
ni.sbetinde Türk ve Yunan tütünl.t
nün Verjinya tütününe karışttrıla
cağı hemen hemen muhakkak gibL 
dir. 

İktisadi harp Nazın Cross, Ava~ 
Kamarasında söylemiş olduğU bır 
nutukta, Türkiyeye yapılmış olan 
ikrazın faizi olarak ithal edilecek 
olan Türk tütününün derhal satm 
alınacağını beyan etmiştir. Bundan 
başka pek yakın bir istikbalde Yu
nan tütününün ithal edilmesi bek
lenilmektedir, 
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Sokak koJUwna iıtirak eden atletler 

Yunantstanda yaptığı maçların İdare heyeti, geçen sene Jstanbulu 
hepsini kazanan Macar şampiyonu ziyaret eden İngiliz takımının relsi
Hungarya, bugun deniz yolile mem- nin deliıletile İngiliz futbol fcderas
leketiınize gelecektir. Macar takımı yonu nezdinde birinci sınıf bir an
içinde Avrupanın birinci sınıf yıldız- trenoriın gelmesi için muhaberata 
lan bulunmaktadır. Bu takımın en başlamıştır. 
büyük meziyeti toplu ve kombine Dünkü Sokak Koşusu 
bir_ oyun oynamasıdır. Bilhassa Şa. Dün Kabataş - Bölge sanat ve tica 
reşıden sonra İstanbul~ ÇO~ y~ın- ret liseleri arasında Kabataş lisesi 
dan ~ıdığı meşhur mudafı Bırayı ile Beşiktaş, Akaretler arasında bir 
da go~ek, meA~la. ~lenmeğe sokak koşusu yapılmıştır .. Büyük lnti 
~eğ~r bır. spor. hadısesıdır. Şunu _d~ zam içinde geçen bu yarışa 40 atlet 
ılave edelım kı, .. bu takımın. ~alesını iştirak etmiştir. Neticede fert itiba
A~rupanın en yuk~ek kalecısı Sabo 1 rile birinciliği sanat mektebinden 
mudafaa etmektedir. Hataylı Ahmet, İkinciliği Kabataştan 
Meşhur Müllcr de takım içinde bu- Feridun, üçüncüluğu de sanat melde 

lunmaktadır. binden Hafi almıştır. Tak•m itiba. 
Galatasaraylılar, yarın yapacakla- rilc Kabataş lisesi birinci olmuştur. 

n maça en kuvvetli şekillerile çık- Kır koşuıu 

mak için hazırlanmaktadırlar. Ma- Pertevniyalliler ile Vefalılar ara-
çı Sami idare edecektir. Fenerbahçe. sında dün bir kır koşusu yapılmış ve 
liler de pazar günü Macarlar kar- 34 atletin iştirak ettiği ou koşuda 
§Isında yeni bir takım tecrübe etle- Pertevniyaldcn Adnan 2000 metre 
ceklerdir. Bilhassa en zayıf tarafları mesafeyi 5 dakika 12 saniyede katet
olan müdafaa hattı ile muhacim hat- mek suretile birinciliği kazanmıştır. 
tında yeni oyuncular oynatacakları Koşu Veznecilerde eZynep Kamil bi
söylenmektedir. Bu müsabakanın ha- nası ile Lalelide tramvay durak yeri 
kemi Basridir. Bu maçtan evvel sa. arasında yapılmıştır. 
at 10 da Pera - Şişli saat 13 de Fe
ner B. De.mirspor karşılaşacaktır. 

Pazartai günkü maçlar 
llahkyağı içemeyenlere ~k 

fay dalı bir gıda 

Aslan Kuvvet Şarabı 

Şehir Tiyatrosu 
TEPEBAŞI • O A A M ., KISMIND" 

Bu akşam 20.30 da ,. 

HA'!<'AT BİR RÜYA.Dm 

Komedı Kısmı lstilı:llJ caddesinde 
Bu aks11m ıuıaı 20 :tn da 

e B1R KAVUK DEVRİLDİ e 
Halk Opereti 
Bu Akşam il da 

ZOtO Dalmasla e $iRiN TEVZi! • 

İKTiSADİ VE SINAi 
TESİSAT VE İŞLETl\ıE 

TÜRK ANONİl\I ŞİRKETİ 

l L A N 
Iktisadi ve Sınai Tesisat ve fşlet

me Türk Anonim Şirketinin 1939 se
nesi hesaplarile idare muamelatı hak 
kında tetkikat ve müzakeratta bu
lunmak üzere ticaret kanununun 361 
nci ve dahili nizamnamenin 22 nci 
maddelerine tevfikan hissedarların 
davetlerine meclisi ldaremızc:? ka
rar verilmiş olduğundan içtima günü 
olarak tayin ettiğimiz 1940 senesi 
şubatın 26 ncı pazartesi güna saat 
11,30 da Şirket hissedarlarımızın şir
ket yazıhanesi olan Galatada Kara
köy Palasta dordüncü katta 3 numa
ralı dairei mahsusasında hazır bulun
maları bildirilir. 

Müzakere edilecek maddeler: 
1. Meclisi idare ve murakıp rapor

ların kıraati. 

2. Hesabat•n tetkik ve tasdikile 
hesap neticeleri hakkında mP.Clisi ida 
re teklifinin tetkiki ve meclilii idar 
zimmetinn ibrası, 

3. İdare azalığına seçilen yeni ida
re azalarımızın intihap keyfiyetinin 
tasdikL 

4. 1940 senesi için bir murakip ta
yini ve tahsisatırun tcsbitile icap go
rüldüğu takdirde bir de mürakip mu
avininin tayini hususları. 

5. İdare heyeti azasının hakkı hu. 

Bayramın üçüncü gününe tesadüf 
eden pazartesi günü dolgun bir spor 
günü olacaktır. Ayni günde evvela 
İstanbul şampiyonu Beşiktaş _ Hun
garya ile oynıyacak, bu maçtan son
ra da İstanbul - Ankara muhtelitleri 
karşılaşacaklardır. İki mühim maç, 
bir arada görülmüş olacaktır. Hon. 
garya - Beşiktaş maçını Halit Galip 
muhtelit maçını da Şazi idare ede
cektir. 

• zurlarile şirket işlerini idareye me· 

Cumarte•i günkü maçlar 
Şeref stadında Anadoluhisarla Fe

neryılmaz, Beylerbeyi ile Şişli, Ga.. 
latagençler ile Galataspor ve Alem
dar ile Ortaköy klüpleri karşılaşa
caklardır. 

Maçlar sabah saat 10 da başla. 

mur edilen azaya verilecek ücretin 
tayini, 

1 
Ticaret kanununun 323 nciı mad

desine tevfikan şirketle muamelatı 
1 tüccariyede bulunmak üzer~ meclisi 
'ı idare azalarına mezuniyet verilmesi 

Esaleten ve vekfileten laakal elli 
hisse senedini hamil olan hissedarlar 

İştahı aı:ar, kana, sinirlere kuvvet ve mezkur içtimada hazır bu.Junabile. 
can verir. Yilze renk ve tazelik verdiği ilk ceklerdir. İçtimada hazır bulunmağı 
slsede belli olur Her ecz.-ıhanede bulunur d h .

1 arzu e en zevatın, amı oldukları 

hisse senetlerinin veya mezkur se

TYRON POWER -ALiCE FA YE -AL JOLSON 
Geceler için numaralı biletleri daima evvelden aldırınız. 
İlaveten: RENKLİ MODA GAZETESİ (FOX) 

_lstanbut' .- .Be~e~iyesi llCinları 
Beşiktaşta Barbaros HayretUn paşa tilrbesi etrafının açılması için istlml5.k 

edilmiş olan 9, 3, 5, 7, 52, 2, 4, 6; 8: 10; 12; 14; 16; 18, 20; 22; 24; 26 ve !I numa
nılı binaların enkazı yıkılıp kaldırılmak !lzerc açık arttırmaya konulmuştur. l\'Iec
muunun tahmin bedeli 1310 lira ve ilk teminatı 98 lira 25 kurustur. İhalesi 
26/1/940 Cuma gOnil saat 14 de daimt encümende yapılacaktır. Şartname Zabıt 
ve Muameldt mildilrlilğil kalemJnde görulcbiUr. Taliplerin ilk teminat makbuz 
veya mektupları ile ihale günü muayyen saatta daimi encümende bulunmaları. (293) 

YENi NEŞRiYAT: 

Otomobil DİZEL Motörleri 
Şofôr ve motörcülerimizin istekle

ri üzerine, otomobil okulu mudürü 
FJcn T. Kardeş tarafından ynzıl'm 
bu kıymetli kitap; herkesin az çok 
tanıdığı benzin motör!erile henüz L 
yice anlıyamadığı Dizel motörle;i a
rasındaki şekil ve çalışma farkları
nı, muhtelif sistem Dizel motörlerL 
nin sınıflarını ve hususiyetlerini, 
hassaten mazotun silindirler.:le nasıl 
yandığını, ayarlarını, bakım ve arı
zalarını açık bir dil ve birçok motör 
r imi ri il ıı.nln maktadır. N!~rl 

İstanbulda Hüsnü Tabiat matbaası. 
dır 

VARLIK - Bu milliyetçi fikir 
mecmuasının 157 ınci sayısı çıkmış
tır. 

Tashih 
Cümhurlyet Merkez Bankasının 

18 - l - 940 tarihli nüshamızda çı.. 
kan 13 - 1 - 940 tarihindeki hesap 
vaziyetinin Pasü kısmında (Tedavül
deki banknotlarda deruhtO? edilen 
evrakı nakdiye miktarı 158.748.563 
yerine 158.748.565 olarak gösteril
miştir. Tashih olunur. 

KAYIP - Galatasaray Lisesinden 
1909 da aldığ:m şahadetnanıeyı z1:1yi 
ettiğimden yenisini çıkarmak üzere 
ilan olunur. Tahir Zülfikaroğlu Bo
raydın 

TEŞEKKÜR 
Evladım Zeki Ertoyu muhakkak 

bir oliımden kurtaran Çanakkale 
Memleket hastahanesi nisaiye müte. 
hassısı Sedat Belger'e, Askeri hasta
hanesi Bevliye mütehassısı Abdill
kadire, Bakterioloji mütehnssısı Yum 
nüye ve memleket hastananeslnin 
şefkatli hemşirelerine teşekkürlerı
mi sunarım. 

Çanakkale Askeri hastahanesi 
Hasta Bakıcı Radika Ertoy 

ÖLÜM 
Eski Bahriye Nazırı Bozcaadalı 

Haıuın J?apnın HA.fidi VA R::ıır Mııc:b
fa Süreyya Bozcaadalının oğlu, An. 
karada diş tabibi Sabih Bozcaadalı
nın Kardeşi, İzmir ölçüler ve ayar 
müfettişlerinden 

NEZiH BOZCA 
kısa bir hastalığı müteakip vefat et
miştir. Cenazesi 19. İkincikanun 940 
Cuma günü saat 12 de Teşvikiyc ca. 
miinde namazı kılındıktan sonra kal
dırılarak Eyübdeki makberesme cıei
nedilecektir. 

Allah Rahmet eylesin. 

1 LAN 
Raşid Sevilden iştira ettiğimiz Ku. 

ruçeşmedekl fabrikasında mev~ut 

makine aliıt ve edevat vesairesi hak

kL,da TAN gazetesinin 18 - 1 • 940 
tarihli ve 1605 sayılı ceridede neşre
dilen ilanda sehven isimlerimiz yazıl 

RAD .. Y 
ANKARA RADYOSU 

fürki:v~ Radvodifiizvnn Po!'it 

fiirkiye Rad\•050 Ankara Rad 
Oalea Uzunlul!'u 

T. A. P. 31.7 rn. 9465 Kes. 21> 
1648 m. 182 Kes. 120 

Cuma, 19. 1. 1940 
ız.30 Program ve memleket saat 

12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 
Türk mil:z.lğl (Pl.), 13,30 - 14,00 M 
Karışık hafif milzik (Pl). 

18,00 h ogram ve memleket saat 

1
18,05 Türk müziği: Fasıl heyeti, 19,00 
best saat, 19,10 Memleket saat ayan, 
ve meteoroloji haberleri, 19,25 Türk 
zlğL Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam, l 
tin Ökte. 

1 - Okuyın: Mustafa ÇıOlar: 
1 - Fallı: Bey: HJcaz şarla (Ateşt 

zam firkat), 2 - Rahmi Bey: Hicaz 

k:ı (Akşam erdi yine sular karardı). 
Udi Cem1l Bey: HicazkAr şarkı (LA 
sana bu dil). 

2 - Okuyın: Rıdlfo Erten: 

1 - Ruşen Knm: Kemençe taksimi. 
SalAhnttln Pınar; Hilzzam 8<ll'kı (Ü 
ktrpfkler:lne bağladı gönlüm), 3 -
Varan: Hüzzam şarkı (Kaç yıl ~ 

taze yalanlarla avuttun), 4 - SalA 
Pınar: Hüzzam şarkJ (Seviyordum 
ruhumda kanarken yaralar). 

20,00 Konu~a (Harp batıralan ve 
ll menkıbeler), 20,15 Temsil: Çoban 
Yazan: M!Uınt Tnnsuk, 21,15 Serbest. 
21,25 Milzik: Radyo orkestrası (Set; a 
Ferit Alnar). 

1 - L. Van BccUıoven : Egmont 
türü. 

2 - L. Van BeeUıovcn : 1 nci 
nl La maiör. 

22,15 Memleket saat ayan, ajans ha 
ler:I; ziraat, esham - tahvllAt, kamb 
nukut borsası (Fiyat), 22,35 MQzlk: OJ 
nryalan (Pl.), 23,00 Müzik: Cazband ( 
23,25 - 23,30 Yannkl program ve kap{ 

Konservatuvar Şeh 

Armonisi Kışhk Kons 
Bu sene daimi olarak teşkıl olu 

bütün yaz müddetınce devamlı 
serler veren Şehir armonisi ( 
su) Şef Cemil Dölener'in ldares 
ikinci kanunun 23 üncü Salı g 
akşamı saat 21 de kışlık konserle 
den birincisini Fransız tiyatros 
verecektir. Konser meccani olup ş 
diden davetiyeler gönderilroeğe 
!anılmıştır. 

yacak, ıs te nihayet b_uıa~tır: 'lr. SUPHI $ENSES 
F enerbahçe antrenor gehrtıyor 1 drar :roıııın hnstııtıktıın mnt .. h11"1c J 
Fenerbahçeliler 1ngiltereden bi. Beyoğlu Yıldız stnf'ması karsı51 tram-

'nci sınıf bir antrenör getirtmeğe vay durağı Lckler tınılrtımanı 
ırar vermişlerdir. l ret • ,30• 

netlerin bankalara tevdiini bildiren günü akşamına kadar şirketin mer
banka ilmühaberlerini yevmi içtima- kezi idaresine emaneten tevdı etm<?
dan laakal bir hafta evvel yani 19 şu- j leri lazımdır. 
bat 1940 tarihine musadü Pazartesi Meclisi İdare 

madığı cihetle mezkur ilan muhtevi

yatını teylden ilan ederiz. 

Palomba ve Klara Sapan 

KAYIP - Tıp Fakültesinden 
ğım hüvıyet varakası ile tramvay 
beke pasosunu kaybettim. Yeni 
ni alacağımdan hükümleri yokt 

Tıp Fakültesinden 3100 numa 
Feridun Şevket 

Ayşe, kumral dalgalı saçlarını elile alnına doğru 
iterek yerinden fırladı. Siyah storu yukan ç~k.p b3l. 
k?nun k&pısını hızla açtı. Serin bir rüzgar, kuvvetli 
bır nefes gibı odada, masanın üstündeki 1<iığıtların 
ve kitaplsrın arasında dolaştı, perdeleri titretti, kö
telerde durdu, dinlendi ve nihayet yorularak dur
clu. 

- Güneş balkondan çekilmiş, artık kapıyı açabi
liriz. Bıraz serınlik duyalım, rahat nefes alalım, yok· 
18 sıcaktan bunalacağız. Sen de elindeki kağıttan • 
bırak Belkis, üç saattir durmadan, dinlenmeden, bir 
tek kelime konuşmadan çalıştığımız elverir. 

Siyah saçlann çevrelediği soluk bir yüz, s::>luk du.. 
daklar arasından Ayşeye gülümsedi. Bu ince, yor. 
gun, zavallı bır çocuk gülüşüne benziyordu; öyle 
iken odaya beJ~rsiz bir neşe verdi: Bulutlar arkasın
dan sızan hnfif ve soluk bir ışık ... 

- Bugün h~va yine fırtınalı galiba .. Bir şeyin mi 
var? 

Bunu sorarken gevşek adımlarla içeriye girm~ş. 
dirseklerini masaya dayıyarak yorgun başını elleri 
arasında sıkan arkadaşının terden alnına yapışan si
yah saçlarını okşamağa başlamıştı. 

- Ne ol-:iu? Galiba ufukta yine kara bulutlar var 
Belkıs! Yoksa bu sabah imtihanlar hakkında yeni bır 
haber mi aldın'~ Ben derslere dalarak öğleden sonra 
yuzune bile bakmamıştım. Rengin de biraz solmuş. 

Belkıs sandalyesini biraz geriye çekerek -:ioğnıldu. 
Mor bir ~ember içine gömulerek küçülen ve kıpl§8Jl 
yorgun gözlerilc arkadaşına baktı. 

- Bilmiyorum neden, birdenbire maneviyatım 
bozuldu; yarınkı imtihandan korkmağa ba!şladım. 
Dune kadar kendimi hazırlanmış zannederken şimdi 
hiç bir şey bilmiyorum, hangi suali sorsam. cevabuu 
bulamıyorum. Gızli bir ses bana bu son dersten dö.. 
neceğimi söylüyor ve bu korku ile cesaretim kırılı
yor, okuduğumu anlıyamıyorum. 

- Bir hafta evvel ben de böyle olmamış mıydım? 
Bütün bunlar uykusuzlujuD, siJıiJiD, laz1a yorswıiue 

Yazan : MUAZZEZ T AHSIN BERKAND No. 5 
ğun getirdiği hasta düşünceler kardeşim. 1ki aydır 
imtihanlarla bogaz boğaza cenkleşmek kolay mı? 

- Fakat artık yarın senin için son gün .. Kurtulu. 
yorsun. Dansı başıma. 

- Söyledığimi anlamıyor musun Ayşe? !çimde 
kuvvetli hır ses bana "Doneceksin., diyor. 
ı - Ben de sana, bütün imtihanlarda olduğu gibi 
bu sefer de "Kazanacaksın!., diyorum. Hay:ili bırak 
da hakikatin sesini dinle! Yarın akşam bana müjde 
getirecek&in. 

- Keşke dediğin gibi olsa! Hiç ümit etmiyorum. 
Bilakis bu dersten döneceğimi ve daha altı ay her 
şeyin ger~ kala<'ağını zannediyorum. 

- Herşey dediğin Kayseriye gitmek mi? 
- Evet; staj müddeti gecikecek ve babamın yar--

dımına koşmak da o nisbette geriye atılacak. Halbu.. 
ki zavallı babacığımın bana büyük ihtiyacı var. 

- Biliyorum. Doktor baban Kayseride.ki kliniği 
yalnız başına idare edemediği, daha doğrusu çok yo
rulduğu için doktor kızını dört gözle bekliyor. 

- Babam yalnıı değil şimdi; yanına bir muavin 
aldı ama ke11dis; çok yorgun olduğundan şikayet edip 
duruyor. Yıllardan beri sonsuz fedakarlıklarla yetiş.. 
tirmeğe çal1~tığl kızı. •• 

- Bu sözleri bırak şimdi Belkıs! Yıllardanberi bir 
çok babalar çocuklannı sonsuz fedak!rlıklarla yetiş
tirmeğe çabfıyorlar ama her çocuk maaleaef bir Bel. 

kıs değil__ = 
Soluk dudaklar, yine baiıfçe gülümsedi. 
- Sen ne iy~ kızsın Ayşe! Kendi derdin kendlne 

yetmiyormuş gibi benimle meşgul oluyorsun:Halbuki 
senin hukuk coktoranı vermek için daha altı ay ha
zırlanmağa ihtıyacın var. 

- Bundan ne çıkar? Daha altı ay çalıjlrım. So
nunda muvaffakiyet var ya; sen ona bak ve onu dü
şün. 

- Senin iç{:ı evet; fakat ben._ 
- Yine mi? Böyle saçma sözler dinleyecek key-

fim yok benim_ Haydi kalk, yüzünü gözünü yıka, bi
raz canlan da seninle akşam serinliğinde bir yürü.. 
yüş yapalım. 

- Kabil değil; bu gece sabaha kadar yerimden kı
pırdamadan çalışacağım. 

- Hayır yavrum, sen bu gece sabaha kadar mışıl 
mışıl uyuyacaksın ve şimdı de, dünyada en çok sev
diğin arkadaşının hatırını kırm.ıyarak onunla ta Tak. 
sim bahçesine kadar yürüyerek gidecek, orada has1r 
koltuklara yaslanarak yus yuvarlak kızıl ayın Uskü
dar tepelerinden çıkışını seyredecek ve kızarmış ek
mek üzerine sureceğin bol tereyağı ve reçeli sivri diş.. 
lerinle yiyerek bir ata çay içeceksin; anladın mı? 

Yorgun gö7Jerde bir arzu yandı, söndü ve müte-: 
redriit bir çocuk sesi mırıldandı; 

- Ya yarınki imtihan? 

- Yarınk; imtihan şimdiden kazanıldı. .. Sen on 
ben de do'(.tora tezımi burada bırakıp unutacağ 
Yarın sabaha k&.dar onlardan bahsetmek yasak! S 
ninle spor adımlarile sert sert yürüyerek biraz 
dünyayı do1duran güzel şeylerden konuşacağız. B 
kıs A.:-a.t m teşrih notlarile Ayşe Kuntel'in 'Türk lt 
nunu medenisıne gore karı koca mallarırun idaresif 
isimli tezine ai~ müsveddeleri iki üç saat ıçin gozdeı 
de, gönülden de uzak kalsınlar. 

- Fakat-. 
- Kil.fi Belkıs ... Biraz daha itiraz edersen ömrü 

ıde ilk deiP olarak sana darılacağım, bir daha da .•• 
; - Peki peki.. Kalkıyorum. Belki de senin hakk 
var; belkı de bütün bu kara düşünceler yorgun! 
ğun getirdiğı evhamlardır. Bir dakıka bekle; heme 
giyınip çıkarız. 

Bir saat st~nra ııcı genç kız, Taksım bahçesinin d 
nize baıtan bır masası başında büyük bır iştiha ı 
çay ıçerek dınlenırlerken gülüyorlar, bınbir mevz 
üzerinde konuşarak biraz evvelki kabustan sıyrılın 
ğa çalışıyorlardı, fakat vakit vakit durarak Usktid 
tepelerine. Boğazdan geçen bir vapura, yanlarlllcl 
turıtn bir gölgeye dalan gözlerı yıne Beyazıttakı o 
dalarını ve bll odadakı masa üzerine dağılan kağı 
ları gorüyorlardı. 

• 
Durgun, karanlık bir gece ... Ta uzakta Mann:ı 

koyu bır bo~ıu.k.. Bir kayık feneri bu Karaılllkl 
içinde ıniyor. çıkıyor, yıirüyor, duruyor. 

Durgun, karanlık bir gece .. Havada bır tek yıld 
bile yok ... Ytı:lt: gök arasına koyu bir çarşaf ger 
miş gibL.. 

Ayşe ile BelJns. bütün günün yorgunluğunu c,-ıka 
ınak içın uzuTI iskemlelere uzanmışlar, fa;;:lalı, k 
puk cümlelerle konuşuyorlar. 

- Eğlı?oce fena geçmedi değil mi? 
ı....: :=- Evet, ama pek yorulduk. 

(Devnnu varl 



19 Son.kanun 940 Muharrir bu yazısı1tda, Belçika ve Holanda hudutların a ı man 
tahıida+.nın a~~ında ne gibi ihtimaDer gizlenebileceğini izah ediyor. 

ABONE 
TUrklye 
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1 A.y 

a Ay 
1 Ay 

2800 Kr. 
1500 
800 
soo 

• 
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• 
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Garpte Büyük Alman Milletlerarası pcırıa ittihadına dahiJ 
olmıyan memlelretler için abone 
bedeli mQdJet suresiyle SO. US, 9. 
l,5 liradır. Abone bedell oesindir 
Adres değiştirmek 25 lcu~tur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul IIAvesi IAzımdır. 

GÜNÜN MESELELERi 

iğrenç Şey 

Taarruzu Başlıyor mu? 
G afll, ve her çeşit siyasi feraset

ten mahrum Alman neşriyat 
lllekanizması, yeni ve büyük bir fal. 
IO daha yapmış, bu suretle de, Türk 
efkarı umumiyesinin nefretini bir 
defa daha şahlandırmış bulunuyor. 

Bu yeni ve muazzam çam, yine. 
Alman Nazi Partisinin naşiri efkan 
olan Volkischer Beobahter gazete
sinde devrilmiştir. Bu gazetenin, 11 
kanunusani 1940 tarihli nüshasının 
birinci sayfasında, "Bir aptal aranı
)'or!,, başlıklı büyük bir karikatür 
intişar etmiştir. Bu karikatüre göre. 
aptalı arayanlar, İngilizlerdir. Kari. 
katiirde. bataklıia saplanmıcı hfr ~iio
rüntil arabsı görülmektedir. İskan
dlııav devletlerini temsil eden iiç ki
p tarafından itilen bu arabanın için
de Chamberlain val'dır. Arabayı so. 
Juya soluya çeken, ve bataklıktan 
kurtarmıya çalışan eşek te, Cham. 
berlain tarafından kamçılanmakta
dır. Ve emsalsiz bir isyan ve nefret
le haykırmaktan hiç birimizin ken
dimizi alamayışımız da, bu zavallı 
eşeğin başma fes giydirilmiş, bu fe
sin üzerine de, "Ay Yıldız,, konul. 
muş bulunmasıdır. 

Dünkü, gazetelerimiz, ha iğren~ 
karikatürü çizenlere, mfistabak ol
duklan lisanla hitapta bulunan yazı
larla doluydu. Bu mevanda, Hüseyin 
Cahit Yalçın, şu satırlan yau:vnrdu: 
"- Alman "esprit,. nezaket ve 

terbiyesinin en son mahsulü olan bu 
ph .. c:•ri. ibretle sevrettim. 

"Alman kavminin, bugün ahlak 
bakımından düştii'ğli seviyeyi bu ka.. 
dar bariz bir surette göze sokacak 
bir vesikaya nAdlr tesadüf olunur. 

"Esafili nas.. arasından yetişmiş, 

Son gelen haberler, Almanı.,; 
nn Belçika ve Holanda hu... 

dutlarında mutattan daha genış 

bir faaliyet gösterdiklerini bildiri· 
yor. Tehdit altında bu~unan Bel
çika ile Holandada fevkalade ted. 
birler alındığını da ayni telgraf· 
lardan öğreniyoruz. 

Alınan tahşidatmı bizden daha 
yakından takip ettiklerine şiıphıd 
olmıyan Belçika ve Ho~ndalıla
nn alelacele aldıkları tedbırJere 

bakılırsa, Garpta kati taarruzların 
başlamak üzere bulunduğuna hük
metmek icap eder. 

Fakat bir "de Fransız - İngiliz 
ordulannın bugünkü vaziyet!erinı 
gözönüne getirdiğimiz takdirde. 
Alınan kumanda heyetinin Garp
ta kati taarruzlara başlamak ka
rarını veremiyeceğine hemen ak
lım eriyor. 
V8kı8 bundan birkaç hafta ev

vel, Almanların Belçika ve Holan. 
dayı çiğnemek mecburiyetinde ol
duklarını yazmıştım. Fakat o ta
arruzla Alman kumanda heyeti. 
nin lngi~tereye daha yakın hava 
üsleri elde etmek gayesini takip e
deceğini ve bunun Fransız - İngi
liz ordularile kati harbe tutu~"mak 
demek olmadığmı da ilAve etm.i§
tim. 

Cephe vaziyetlerin! daha ya
kından takip eden ve bin bir is
tihbarat vasıtasına malik ..,ıan In
giliz ordularının bi~e. bir Garp ta. 
aarruzundan kuşkulandığı şu sıra
larda bizim öyle bir taarruzun o
lamıyacağıru iddia edişimiz garip 
görünebilir. 

Okuyuculnnn llkıllarma gete. 

j Yazan: E. Ş. Atabey j 

M..,jino hattının Belçika hududuna uzanan 
lcmmlanndcıki tahkimat 

cek haklı şüpheleri izale fçln ev
ve!a bu kanaatimin ne gibi sebep
lerle hasıl olduğunu izah edeyim: 

G eçen Umum! Harp başladılJ 
vakit, lngilteredeydim. Va.. 

tana avdet için, Fransaya geçti
ğim sırada Belçika kaleleri, Al
man 42 tiklerinin müthiş ateşi al. 
tmda birer birer düşuyordu. 

Fransanın tam mAnaslle bir sev
kü!ceyş baskmına uğradığı. cephe
ye sürülen askerlerin halinden ve 
arkadaki kargaşalıktan belliydi. 

O günlerde İngilizlerin şöyle, 
böyle talimli şöyle böyle silihlı 
üç fırkaları Fransaya geçebilmiş.. 
ti. Almanlar bir yıldırım zaferi 
kazanmak pahasına. Ruslara karşı 
bıraktıklan setir kıtalannı asgari 

tahsilsiz, serseri bir adamın peşine 
takılıp, yumruğuna katlanıp, peşin

den yürüyen bir memleket, insanlık 
seviyesine yükselecek nezahet ve 
terbiye ile inceleşecek değildir ya? 
Elbette, böyle bir çukura düşecek
tir, ve yapacağı nükte de, ancak bu 
türlü "eşek şakaları,, olacaktır. 

( Ciano • Csaky Mülôkatının Akisleri 

"Ben, bu işte bir teessür duyuyor
sam, hiç te kendi hesabımıza değiL 
dir. Sırf insanlık namınadır. Çünkü, 
altmış, yetmiş milyonluk, düne ge-
llnceye kadar kabiliyet ve meziyet
lerile takdir celbetmiş, büyük adam. 
lar yetiştirmiş muazzam bır insan 
kütlesinin hürriyetsiz, haysiyetsız, 
terefsiz kalınca, rastgele bir türedi, 

ltalyanın Balkanlarda 
Takip Ettiği Gayeler 

uşak vaziyetine düşünce, ne kadar R (B _ _. Muh hl • ı ldll oma, osuaa a nm z 
eştiğini görüp te, acımamak ka- Bildiriyor) _ Romanın po-

bU değildir. Utika ve diplomasi mahfellerinde 
.. Bir milletin başına, nasyonal • günün meselesi Balkan ve Tuna 

IOsyalistler gibi hazele musallat °'" devletlerinin etrafında toplanmıt
lunca. bakınız o millet, naSıl düşü. br. Bu, ~ tabiidir. Çünkü ttaL 
)'or, alçalıyor ve fikir, matbuat ha- ya, bu sefer, 1914 muharebesinden 
Yatı ne kadar adileşiyor? farklı bir vaziyettedir. O zaman t. 

"Ne tuhaftır ki, resmi gazetesin- talya İnedentiste'ti. Fransa ile in. 
de, bize bu hakareti yapan hükumet, gilterenin de, Şimal Denizinden 
b~ıe hala resmen dostluk müna- Umman Denizine kadar geniş bir 
lebetleri idame etmek istiyor, bir sahaya yayılmıı bir kuvvet olan 
taraftan da. ticaret mukavelenamesi Almanyayı yenmek için ltalyaya 
)'apmıya çalışıyor. Bu olamaz. Tı .. k ihtiyacı vardı. Bugünse İtalyanm 
köylüsü, başka kimseye satamazsa, menfaati, harbin dışında kalmak. 
bütün mahsulünü denize döker, fa. tadır. Çünkü harbi kazanması için 
kat bundan sonra artık. bu heriflere yardım edeceği herhangi bir ta. 
bir lokma ekmek gönderemez. raf, neticede, balyaya, bu feda-

.. Bundan sonra onlar için, bura- kirlığuım kartılığma veremiye
dan defolup gitmekten ba~a yapı- cektir. 
lacak bir iş kalmamıştır!,, Yangın, bu sefer, ancak Tuna. 

Biz, bu satırlara fazla bir şey Ua- dan ve Balkanlardan İtalyayı sa· 
'ftaini lüzumsuz görüyoruz. Ne tu.. rabilir. Almanyanm bir harbe gir. 
laaftır ld, Türk gazetelerinde bu ya-
zıların intişar ettiği gün, Ankarada.. mesi artık zarurileştiği gündenbe. 
ki Alınan sefiri, mebus olan mlite- ri, İtalyayı, Balkan endişesi ıaı. 
bit Türk kumandanlannı ziyafete mııtı. Almanyanm Macar, Ru· 
Çatınnış bulunuyordu: Acaha, Al- men, Yugoslav erzak ambarlann• 
Dlan diplomatı, bu ziyafetinde, mi- ihtiyacı vardı. İtalya, bu endişe ile 
;.anrlertne, zarafet, ve nükte olarak, Arnavutluktaki gizli iMSllni q1. 

u iirenç karikatürü mü ikram ede-
eekti? kar ifgal haline koymuştu. O giln. 

Bize kalırsa, Rilseyin Cahit Yalç1- den sonra İtalyada bir Balkan hl· 
bin Yazısındaki son cümle lüzumsuz. taraflık bloku sak sık konuşulur 
dur: ÇilnkU, biz buradaki Almanla- olmuştu. Fakat Sovyet Rusyanuı 
rı, Yaptıktan ha son rezalete rağ- Lehistan taksimine kanşarak hu. 
Dlen, kollanndan tutup _ Alman. dutlannı Macar hududuna kadar 
1adan atılan biçare v: masum in- sürmesi bir yandan, Almanyanm 
lanlar gibi - kovmıyacak kadar f11- iyi hesaplanmq bir mukavemet 
ailetU •e efendi bir milletiz: Hattı muharebesinin pmberlerl itine 
laareketlerlnin şeklini tayin etmeyi girmesi öbür yandan Balkanlar. 
kendilerine bırakıyoruz. daki tehlikenin mahiyetini deiil. 

Eter yilztiıntlze bakmıya hail amma, rengini değiştiriverdi. Bal· 
7'1zleri kaldıysa. aranuzcla kıyamete kanlara bir Alman taarruzu değil, 
bclar otu.rablllrlerl bir Sovyet taarrazu ihtimali hq

Jiıltenli. 

Bunun Ozerine, İtalya, dtthal 
harekete geçerek Baikanb 

devletleri, kendisinin Arnavutluk. 
taki mevcudiyeti etrafında temin 
için teşebbüslere girişti. Bunun 
ilk semeresi Yunan - Arnavutluk 
hududundaki dostluk tezahürleri
dir. Ancak, bu kadan yetemezdi. 
Balkanlarda Bulgar - Rumen. 
Bulgar - Yunan, Tunada Ma
car - Yugoslav ve Macar - Ru. 
men ihtilafia.n ortadan kalkma
dıkça, bir Sovyet taarrumnn kar• 
fi müessir olabilecek blokun vü
cut bulması mümkün olamazdı. Bu 
istikametteki faaliyetler, Yugos
lav - Macar münasebabnda bir 
dostluk havası yaratmışb. Bu a· 
rada Mussolini hükiimeti, Maarif 
Nazmm önce Sofyaya, sonra da 
Atinaya gönderdi ve ona sondaj. 
lar yaptırdı. 

Az sonra Sovyetlerln Finlanda
da uğradıklan muvaffakıyetsiz. 
likler üzerine, Komada yeni bazı 
endişeler doğdu: Sovyetlerin, Şi· 
maideki muvaffakıyetslzliklerini 
örtmek için Balkanlarda harekete 
geçecekleri söyleniyordu. ltalya· 
nm Sovyet Busyaya karşı aldıiı 
açık, düşmanca tavır da bayle bir 
Sovyet hareketinin bir ikinci A
mili olabillrdi. 

İşte, bu ayın beşinde gazeteler, 
Macar Hariciye Nazınmn Venedl· 
ğe ikf gün dinlenmiye .releceli ha. 
berini verdikleri zaman Roma 
mahfellerinde siiylenen ve dilsiL 
niilen şeyler bunlardı. Macar Ra. 
riciye Nazınnm ftalyava, dinlen
miye delil. İtalya tarafından riJd 
davet ftzerine riirUqnefe rreldiğl, 
hattA Kont Clano ile .rnriişeeeif 
son ~ne kadar gizli tutulmuştu. 1 
ve 7 İkineikAnun gfinleri yapılan 
mtllAkatlar herine nepolanu 

tebliğ, tabil kimseyi haynte dil. 
şürmemiştir. iki hükumet 1rörilş. 
lerinde, Macar hudutlannın de
ğişmemesindeld fikir birliii tabiL 
dir. Yalnız bir nokta bura dlplo. 
masi mahfellerini işgal ediyor: Al. 
manya, Rusyaya karşı olduğu id· 
dia olunan bu mülakatın menuu 
üzerinde ne dereceye kadar İtal
ya ile beraberdir? 

Almanlann, Macar - Sovyet 
hududunun değişmezliğinde İtal. 
yanlarla beraber olduklan horada 
ısrarla iddia olunuyor. Alman ga
zetelerinin Venedik miilikatı mil· 
nasebetiyle yazdıktan yazılar bu 
f'ıkri kısmen verebilir. Faşist 
mahfeller. Balkanlann Lehistan. 
Jaştınlmasına Almanlann raZ1 oL 
mamalarmı pek tabii buluyorlar. 

Rusyadan bura gazetelerine ıe
len bazı haberler. Komada. Al
manvanın Rusvadan ilk maddf' 
ve yiyecek ihtiya(lannı temin et. 
mesin~ imkan olmailı!ı kanaatini 
kuvvetlendirmektedir. Deniliyor ki. 
Rus:vada verecek şey çok azdır: 
bunlann ibtiyaçlan tatmin ede
cek bir zaman icinde verilmtıaine 
ise hiç imkan yoktur.,. 

Son günlerde, fnıfltere ile olan 
diplomatik temaslarda bir durınm. 
luk oldutu da sövlenmive başladı. 
Bazı iyi haber alan mahfellere gö
re, fnıriltere, ltalvanın Ba1\anlal'. 
da bu kadar serbest teı,ebbiislerl. 
ne taraftar delildir. Harbin yayıl
masında .ımdilik bh· menfaati ol
mıyan fneiltere. Balkanlann. ba 
arada ltalyanın da, herhan"' bir 
muhtP.mel yabancı akmına karşı 
gelmeleri. burinkfi harbin umumi 
gayeleri lcinde olan bir harc-kP.t
tir: bir devletin -yani meseli 1. 
talyanın- benlmsiyehlleceii bir 
dllVll delildir. 

hadde indirmişlerdi. Yani keHm~ 
nin bütün manasile doğrudan 
doğruya Fransızlara abanıyorıar. 
dı. O zaman Maj ıno hattı da yok· 
tu. Bu fevkalade avantajlara rağ
men, Almanlar Marn meydan mu
harebesinde bozu1.dular. Ondan 
sonra tesbit edilen Fransız c~phe
si önünde de siper harbini kabu
le mecbur kaldı1.ar. 

Bugün Fransız ordusu. bun se.. 
ferberliğinı yapmıştır. Ma1moyu 
ıkinci bir hatla takviye etmı-;t:ir 

Silahlan ve cephaneleri Alınan
ları ımrendirecek derecededir In
giliz kuvvet~eri 1914 harbindekin
den beş misli fazla. on mısli daha 
muallem. yirmi misli daha müsel
lahtır. Bu halde olan kuvvetler, 
fazla olarak daha şimdiden siper 
harbinin bütün imkan~ar1na ma. 
liktir D~a doğrusu siperlere yer
leşmiştir 

İmkan var mıdır ki, sevkü\ceyş 
baskınına uğrattıkları yaran na
zırlıklı Fransız ordusunu o zaman 
sahra harbinde mağlup edemıyen 
Almanlar, bugün ayni Fransız or. 
dusunu Majino gibi bir batta da
yandığı ve eskisinden beş misli 
fazla bir kuvvete malik o1duğu bir 
zamanda haklıyacaklaruıa inana
bilsinler?. 

Majino yarılsa da, arkada pek 
vahim meydan· muharebeler;nin 
kendilerini bekliyeceğini A fmd.a 
1ar bilmezler mi? .. 

t 914 Harbinin başlangıeında 

bugünkü gibi kumanda 
tevhidi de yoktu. İngiliz. Fransız 
kuvvetleri rabıtalarını sivil bir 
nezaket merasimi ile temin edebı
liyorlardı. Bunların hepsini Al· 
man kumanda heyeti ve o ııarpte 
neferlik etmiş olan Hitler de pe
kala takdir eder. 

Bunları düşündüğümdendir ki, 
Holanda, Belçika hudutlarındaki 
tahşidatm hedeflerini Fransız • 
İngiliz ordu1.arı üzerinden daha 
başka yerlerde aramayı daha ma. 
kul buluyorum. 

Denebilir ki, Belçika ile Holım
daya yapılacak taarruz, otomatik 
bir şekilde Fransız • lngillz ordu
larile karşılaşmayı icap ettirmez 
mi? 

Her halde bu ihtimali }. iman. 
lar uzak görüyorlardır. Çiınkü 
harbin bidayetinde lngiltereni.n 
Belçikaya ve Holandaya vermek 
istecfği garantiyi onlar, redde~ 
mişlerdir. Alman kumanda hey• 
ti. siperlerine rahat rahat yerlef
miş o!.an Fransız - İngiliz orduları 
nın. harbin kati neticesım tayin 
edemiyecek btr taarruzu oclemek 
uzere, muhkem stperlermden ça 
kıp, sahra muharebelenm kabul 
etmiyeceğini haklı olarak düşüne.. 
bilir. Almanyanın, can hasmı olan 
İngiltereyi kendi öz toprakların
da da tazyik için Holanda ve Bel
çikanm ele geçmesini Hıt!er el.. 
zem görebilir. Alınan hükumet 
reisi. taarruz fikrine itiraz ~ı.'Cek
lerl makul cevaplarla susturabile
cek vaziyettedir. Amerik::aya u. 
marlanan fevkalade tayyarelP.rin 
lngiltereye yetişmelerine vakit bı
rakmadan Brltanya adalanna ha· 
vadan çullanmak icap ettiğine her. 
kesin aklı erer. 

Bu mülihazalar. Holanda ve 
Belçikaya karşı başlaması ihtımal 
dahilinde görülen bir taarruza a
ittir. Alman kumanda heyetinin 
böyle bir taarruzla ikinci bir ga. 
yesi de olabilir. Belçikaya taarruz 
başlaymca; tabiatile Ingiliz • Fran 
sız menabil ve kuvvetleri Garp 
cephesinden başka yerlere açıla
cak harekata bugünkü rahatlık.!a 
ehemmiyet vermez olur. Başka ta. 
birile. İngiliz - Fransız esas kuv
vetlerine kadar sirayeti ve büyü. 
mesi Almanlarca muhtemel gö
rülmiyen Belçika taarruzile , en 
kuvvetli iki düşmanın ana kuv
vetlerinin Garp cephesinde tesbl
ti im.kim elde edilir. 

Böylece Almanlar. ya mOttefik
lerile beraber. yahut kendi baş
lanna açmayı düşilndüklerl yeni 

<Devamı 'I lncideJ 

Veremden Şişen , 

Be•. r 
Bezler veremden şiştiği \'akit. 

it ciddi obnakla beraber gen~ te.. 
laş ettirecek bir hal değildir. Çiln· 
kil bezlerin fişmesi vücudün has
talığa kal'ŞI müdafaa göstermesi 
demektir. Mikroplara karşı kendi· 
ni mütalaa eden vilcudün onlara 
galebe etmek ihtimali de çoktur. 
Bir bakımdan, bezlerin büyümesi, 
- büsbütün hayırlı değilse de. -
dikkat ve ihtimam lüzumunu ha. 
ber veren bir alamet sayılabilir. 
Vücudün tabii mukavemetine hi· 
raz da dışarıdan yardım edilince, 
hastalıim önilııü almak ilıtimall 
artar •.• 

Verem hastalıfı her yaşta ve vil• 
cudün her tarafındaki hederi şİ• 
şirebilirse de, en ziyade çocukla.. 
nn boyunlanndaki bl'Zler, bu has
talıktan şişerler: Kalın dudakla, 
yüzleri şiş gibi sarkık, dişleri çü
rük, saçlarının altındaki derileri 
kabarcıklarla dolu, boğazlarında 
ve burunlarında fazla etler ~arkan 
çocuklarda ... Onlann da boyunla· 
nnda. çene kemiğinin arkasında 
ve altında, köpriicük kemiğinin 
üstündeki bezler. Kimisinde - fa. 
kat nadir olarak - ensesindeki. 
dirseğindeki. koltuk altındaki, ka· 
sıktaki bezler de şişerler. 

Bazısının boynunda bir tek bes 
§İşer, badem, yahut ~eviz kadar 
büyür. Bu bez, boyun içerlııinde 
ne üstündeki, ne de altındaki ta
bakalara yapışık değildir, elle ta. 
tutunca, oynar. ilk zamanlarda 
katıdır, kimisinde yavaş yavaş kd
çülür ve büsbütün katı olur. Ki
misinde de yumuşar, cildi delerek 
dışarıya açıldığı da olur. 

Bazısında, yalnız bir tarafta ya. 
hut ilu tarafta birkaç beı birden 
şişer. Onlar da ilkin katı olurlar, 
sonradan yumuşarlar, daha sonra 
açıhrlar.. Çok defa, şişen bezlerin 
birkaçı birbirine yapışarak, boyun• 
da bir ur teşkil ederler, sonra bir. 
kaç delikle dışanya açılırlar. Açı· 
lan yerden çıkan cerahat yıllarca 
sürer. Eskiden böyle şişen bezle
rin sahibine "sıracalı çocuk,, der. 
lerdi. 

Kimisinde şlşen bezlerin etra• 
hndaki nesiçler de iltihap peyda e.. 
der. Pek kocaman bir şiş meydana 
çıkar. Boyunda iki tarafta blrde2 
böyle kocaman şiı bulunursa. on.. 
lan taşıyana azemetU bir hal ge
lir. Bu azamete, sahibinin hakla 
da vardır. Çünkil o kocaman Şİft 
vilcudiln mikroplara karp moka• 
vemetinin daha büyük olduğuna 
delilet eder, yumuşayıp, açılnaa. 
aı da müstesnadır. Küçülınesl, 
kaybolması yıllarca sürmekle '• 
nber, sonunda kaybolur. 

Veremden boyunlan şişen ~ 
cuklardan çotunda, bundan ha~ka 
'Jir hastabk alamed bulunma:z. lt-
tahları yerinde, rahat yaşarlar. 

Bazısının arada sırada akşamlan 
harareti biraz ytikselir, mideleri 
sık sık bozulur, kilodan kaybeder
ler ve halsiz düşerler. 

Bezler veremBen şişince. tahU, 
en önce düşünülecek şey, çocuiu 
kuv~etlendirecek surette tedavi 
etmektir. İstirahat ettirmek mut• 
laka lizundır. Çocuk, şişen bes.. 
terinden başka hastalık alamed 
göstermese bile, istirahat etmoli. 
Temia bava ve makul surette ye
mek. Veremd .. n şişmiş bezlere. z&• 

manında, deniz kenan bavasJ ve 
orada güneş banyosu iyi gelir. 

Şişen bez tek, yahut bir h:a"llle
de çıkanlabilecek kadar birkaç 
tane olursa, operatörler onları Çl• 
karı verirler. 

f Küçük Memleket Haberleri] 

KIZILCAHAMAMDA: 
Ankara bahçeler müdüriyetine 

aft ve şoför Muharremin idaresinde
ki kamyon, içinde birkaç amele bu.. 
lunduğu halde Kızılcahamama gider
ken, bir virajda devrilınıştir. YalmS 
şoför hafüçe yaralanmış, kamyonun 
ön kısmı parçalanmıştır. 
GELİBOLUDA: 
Hapishane gardiyanı Zekat. hapW.. 

hanedeki odasına aldığı yanmamıf 
mangal kömüründen zehirlenerek 
ölmüştür. 
KUŞADASINDA: 
Tütünlerin yüzde doksanı sat1L 

mıştır. Fiyat 10 - 45 kuruş arasm
da temevvüç etmiştir. Kalan tütt.int
lerin bir kısmı. fena olduğu iddJasL 
le, tüccar tarafından alınmıyor. Dl.o 
ğerleri satı!mak ii7.eredir. 

ÇANAKKALEDB: 
İnhisarlar müstakil müdftrO Mus

tafa Duneri ölmüş. cenazesi, Mus. 
tahkem Mevki Komutanı ile vahnın 
de iştirak etilli merasimle kaldınl
mıştır. 



Başvekilin Dahili. Harici Milli Korunma Kanunu 
iyasete Dair Bayanatı Dün Kabul Edildi 

(Başı 1 incide) 
Büyük Meclisin kıymetli irşatların 

dan ve feyizlı murakabe.:.inden da· 
ima ıstifade ettigimiz gibi, tam bır 
serbestı ıçınde çalışan matbuatımı

zın neşrıyatından da faydalanmağa 

dıkkat edıyoruz. Zamanımızda dün
yanın bırçok memlcketlerınde, dahili 
nızam ıle kabıli telif gci:ı.ilmeyen 
matbuat huriyetini, biz o nizamın 

yard mcısı sayı)oruz. Ve öyll? olma. 
sıru temcnnı edıyoruz. Herkesi, ten
k tsız ve murakabesız idareye imkan 
veren her hnngı bır sistemi butun 
zahırı kolaylıklarına ragmen biz, illi. 
fata layık gormuyo_ruz. Çunki, hede
fınıız mesulıyet mevkimde sualsız, 

cevapsız hukumran olmak dega, 
memleketı en emın yolda.1 refah ve 
terakkiye ulaştırmaktır. Bn yol, ka. 
naatimızce, murakabeli ve mcsuliyet 
li demokratik yoldur .. 

nü zelzele mıntakasına harek<:?t etti- görüşmeleri iki komşu memlcket.,a
ler. On gün mütemadiyen dolaştılar. rasındaki itimatkar dostluğun teza
Bütüa salahiyetlerini kullanarak hurüne ve Balkanlarda sulh ve em. 
mümkün olan her şeyi yaptılar. l\ler- niyetin istikrarına matuf mesaimiz. 
kez de kendilerinin lüzum gösterdiği de şayanı memnuniyet bir görüş bir
her şeyi yaptı. Hiç bir yere para ve liği kaydedlimesine vesile olmuştur. 
tahsisat sıkıntıS1 çektirilmedi. Hti- Arkadaşlar, 

(Başı ı intldeJ liğ etmeni senden dileyoruz,, dedi
Aksi takdirde kanunun tatbikatına ler. Ben, bu mukaddes• V'azifeyL yük
geçmek fayda yerine mazarrat verir. ·sek huzurunuzda ifa ederken, ay
Binaenaleyh evvela muhtelıf mevzu. dın günlerimizde birbirine bağlıyan 
ları nazarı dikkate alaraıt ve bunlar- kalplerimizin kara günlerde de bir
dan birinin diğcrile olan alakasını birinden ayrılmadığına ben şahit ol
gözönünde tutarak hükumetçe bir dum. Vazif~. alan ve almıyan kadın 
plin dahilinde bir proğram hazırla. ve erkek but!ın vatandaşlar, bunla
nacaktır. Kanunun tatbikatm:ı b~ :ın hizmetine koştu ve bunlara yar-

faatlerinc zarar vermiyecek ıruret 
tanzim olunacaktır. Hükumet, d 
hilde stoklar yapılmasını mf'nedcb 
lecek, memleket mahsullerini sat 
alaı;ilecek, hariçten de mal mubay 
edebilecektir. İhracatın tahdıt ve'j 
menolunmasından dolayı memlek 
mahsullerinden birinin fiyatı düşer 
se, hükumet bu mahsulü değer pah& 
sile satın alacak veya bunun terhi 
mukabilinde müstahsillere para i}( 

ra:z.ı temin eyliyecektir. Hükumetı 
tedbırlerinden dolayı bir malın dah 
li ve harici satış fıyatlan arasınd 
fazla kilr hasıl olursa, hükumet, b 
fazla kardan Ziraat Bankasında b 
fon tesis edebilecektir. Fakat hari 
piyasada fazla kan münhastran sa 
yine medyun olaJ11lar, bundan yin 
münhasıran kendileri istifade ede 
ceklerdir. 

kumet ve Kızılay bütün vesaitiyle İnsanıyet, feci bir harbin istırap. 
çalıştr. lan devam ederken, Türkiyemizin 

Yapılan Acil Yardımlar maruz kalmış olduğu büyük feliıket 
Tedafik edHebilen çadır, erzak, karşısında cok ruhu okşayıcı bir te

eşya, ilaç ve inşaat malzemesı ve sıh- sanut manzarası gösterdi. 
hi ekipler gonderildi. Milletin, hü- Resmi ve hususi elle!'den bize ya. 
kametin ve Kızılayın yardımlan en prlrnış olan ve el'an da yapılmakta 
seri surette felaketzedelere yetişti- bulunan yardımlar memleketimize 
rilmcğe çalışıldı ve çalışılıyor. Muh- karşı umumi bir sempatinin ve bıze 
telif yerlerde seyyar ve sabit hasta- her tarafta verilen kıymetin bir üa. 
neler kuruldu. Bunların tafsilatını desi olmak itibariyle bu insani tesa
aiakalı vekil arkadaşlarım size E\r- niıt bir de hususi aliıka mahiyetini 
zettiler. Biz, feliıket gören kardeş- haiz bulunuyor. 

suretle geçmiş olacağız. · dım etti. Bilhassa tabiatın en büyuk 
H iikim :>lacak zihniyet kahrına :ğramı~ ola~. ~-u -~iyarın ~n-

H. k' 1 k 'h . d d'l kazı ara ından ılk gozunu açan ın-
a ım 0 aca zı nıy~_t e ı .:r: .. sanlar bile onlara yardıma gelmiş 

Bugunc kadar takibcttiğimiz bu 
haltı hareketten muşteki degiliz; M
lakıs polıtıkamızın temin ettığı iyi 
n tıcclerden memnunuz. Matbuatın 

haklı tenk1tlerıne alışkınız. Haklı ve 
haksız tenkitlerm temyizini ve bun. 
lar hakkında lfıyık olduklan hukum
len verm yi de mılletın uatmfı eyiyi, 
dogruyu bulan selım hissine terkedı
yoruz Umumı ve hususı menfaatle
rın hlalı ıhtımalıne knrşı kanunlnrı. 
mızın ve mahkemelerimizia kafi te
m nal olduguna kimsenin şüphesi 

yoktqr. • 
Büyük Felaket Karşısında 
Arkadaslarım. 

Son zamnnlar<la hepimizi, bütün 
millet mizi mutccssır eden zelzele 
ve ylup felaketlerinin onulmaz acı
sını, y n can zayiatını unutama
y z } at ne çare ki olmuştur. Fe-
1 • t n kurtulan kardeşlerimizin 
yard mına "e tesellisine bütiın vası
Warımızla ko uyoruz, mümkün o
l:ın her yi yapıyoruz ve yapacağız. 
Bu f liıket karşısında milletin ve hti.
kumetın ga) ret ve hassasiyeti mu
" azi \ e bırıbirini tamamlar bir hal
de tec llı etU. Ve böyle devam edi
yor. Hukumel kcndısine düşen vazı
fcyı takd rdeki dikkatini, milletimiz 
de aramızdaki mılli tesanüdun sa. 
mımıyet ve azametıni gösterdi ve 
go t rıyor. Bu) ilk Meclisimizin, çok 
as 1 bır kararıyle teşekktil eden Mil
li Yard m Komitesınin davetine, bü. 
tun v:ıtan evliıtları seve seve iştirak 
ed yor. Dun de bır vesile ile arzctti
ğun gıbı, tek vatan yuksek mefhu
munun en heyecan verici manzara
sına ahidiz. İlk işe başladığı gün
den °dun akşama kadar Milli Yardım 
Komıtesine gelen para teberrüü ye.. 
kunu 2.156.956, lıraya varmış, ayni 
teberruat ta tamamen tasnif edile
memekle beraber yarım milyon par
çayı çoktan aşmış ve halen devam 
etmekte olan iaşe mevaddı yektinu 
da yuz binlerce kiloya varmıştır. Bu, 
mu terek vatan hissinin en bariz de
lıli olduğu gibi feliıketİi vatandaşa 
yardım hissının de en yüksek şahı
dıdır. 

Bu l\fan7.aradan Hoşlasmıyanlar 
F~kat arkadaşlarım, derin oir te

cssur içinde bize teselli ve batta if
tihar \ eren bu manzaradan hoşlan
mı) anlar da maalesef yok değildir. 

. Bunu s ze arz mecburiyetindeyim. 
Hukümetin teyakkuz ve hassasL 

yetını mıllet fertleri arasındaki sa
m mi tesantidı.i, kendi emellerinin 
tahakkukuna mimi gorcnler ve bun
dan memnun olmıyanlar da vardır. 
Bılırsin z ki her memlekette, her de
virde mıllet zararına intıfa ve mem
lek t menabiini istismar etmek isti
yen, bunda hazan kendi menfaatle. 
rıne maglup, hazan da memleket dı
şı kuvvetlere alet olanlar bulunur. 
Bu yadigarlardan bizde de yok de
ğildır. Bazan vatan sever bir fert gi
bi saf halkı iğfale, çok' defa hüviyet
lerini gizliyerek memleket ha\·asını 
ifsada çalışırlar. Lakin derhal arze
deyim ki, bu giıruh için en az müsa. 
it olan muhıt Türkiyedir. Hiç yer bu. 
lamıyacaklan da saf Türk kalbidir. 
Bunlar her vakit türlü türlü riva· 
yctlcr ve iftiralar çıkarırlar, fakat 
Turkliık muhiti içinde istedikleri ne. 
ticeyi bulamazlar. Şimdi de.J'enl 
sermayeler buldular, diyorlar ki: 

"Hukümct felaketzedelerin yardı
mına vaktinde yetişemedi, milletin 
vcrd ği yardımlar muhtaçlara yetiş. 
tir·lmedi, zelzele mıntakasında asa. 
yiş temin edilemedi.,, 

Arkada lanm, 
Bunlann nasıl çirkin bir iftira ol

cluğunu siz bilirsiniz. Feliıket habe
rile beraber aliiltadarlara verdiAim 
emirle kendilerini mümkün olan her 
yardımı ifa edecek derecede bütün 
salah yetlerle teçhiz ettim. Ve derhal 
lüzumu k dar para gönderdim. İki 
vekil arkadaşım :felaketin ertesi ~ü-

!erimize gönlümüzün istediği kadar Bu dost devletlere, bu yüksek ruh. 
geniş ve seri yardım yapamadığımız- lu insanlara, müsaadenizle, bu kür
dan müteessiriz. Bu hizmeti, daha süden Türkiyenin derin teşekkürle. 
seri ve daha geniş mikyasta yapmak, rini ifade edeyim. 
yani felaketin anında her yere ve ~_!illi Korunma Kanunu 
herkese yetişmek isterdik. Buna Aziz arkadaşlarım. 
muvaffak olamadıksa sebep, bizim Haftalardanberi üzerinde el bir. 
kus~rumuz değil, imka~ın darlığı, liği ile çalıştığımız ve bugün kabul 
tabıatın zorluklarıdır. lçındc bulun. buyurduğunuz milli korunma kanu
duğumuz şartların ve elimizdeki va- nuna da tem s etmek isterim. 
sıtaların verdigi imkan içinde azami Kanunun gayesi ynlnız, Türk va. 
hizmet ettiğimize ve etmekte oldu- tandaşının sıkıntı çekmemesine Vf' 

ğumuza kaniiz. Zaten büyük heyeti. Türk m 'idafaa kuvvetlerinin fevkala 
niz gibi, yuksek bir mürakabe kuv- de hallerde ve seferberlikte en ivi 
veti karŞlsında çalışan bir idare bun- ~ckilde tanzimine ve idaresine ma
dan başkasını yapamazdı. Onun 'için tuftur. HtikumC'tinize verdi~iniz bu 
kalplerimiz fcliıket yüzünden ne ka. vazifeler yapılrrken. btınlann yine 
dar muztarip ise, vicdanlarımız da "n iyi şekilde J!Örülmesi için. verdi 
mümkün olanı yapmış olmak kana- ~iniz salahiyetlerin de en rlikkatli 
atile müsterihtir. bir surette kullanılmasının lüzumu. 

Felaket mıntakasında asayişin mu- na kani bulunuyoruz. Hükı.imctiniz 
halaza edilemediği, bir bilzik veya bu vazife ve salahivetlcr k .. ndic;ine 
ktipe için kollar, kulaklar kesildigi .• verilirken, B'"vük Meclis tarafından 
umumi müfettişin çapulculuğ°'J men ~österilen ihtimamdan ne kadar 
için, kendi elile yüz adam öldürdü. memnun ise, kendis:ne gösterilen 
ğü yolundaki amiyane rivayetler, bu itimada da mütec:ekkirdir; ve o itı
mcmlekete zarar vermek istiyenle- mada lfıyık olmağa çalışacaktır. Dün. 
rin ne kadar adi vasıtalara tenezzül Yanrn nrzettiği buhranın. memleketi
edebildiklerini gösteren delillerdir. mize v:lki iktısadi ve ticari akislerini 

Arkadaşlarım, zamanında karşılamak bizim için ne 
Bunların hepsi yalandır ve iftira- kadar hayati bir mesele ise. bu buh

dır. Böyle şeyler vaki olmamıştı ve ranlardan istifade etmek istivecek 
oltımaz. Zaten zelzele haberi üzeri. olanların fena fik'r ve hareketlerine 
ne, ilk aldığımız tedbirlerden biri karşı koymak ta o kadar lüzumlu bir 
de, o mıntakanın inzibat kuvvetini n jr, Biz. hayatta bu halleri 
arttırmak olmuştur. Onun için, ora- ı:ormüş .ve a7ıl~nnı c:ekmis bir ne~ 
lara derhal a \.er ve ıjandarma gon- lız. Tab atler mız de ona tekpar mu
dcrdik. sande edec k kabilivette değildir 

Daima Yekpare ve Müttehit Huzu.ru~uzda h_u k.anunun tatb"k; 
A k d 1 kendılerme tcvdı edılecek her sınıf 
~r a aş ar, . 1 k d' •F nd memura ve vıne bu kanuna en ı 

ena ~ropaga . a bu ~adarla kal. haklan müdafaa edilecek olan her 
mıyor, dıyorlar kı: Felaket bundan . · 
ib t d w 'ldi T k vatanda!:a, aynı zamanda. hıç j?Pvse-

arc e_gı r. e rar zelzele ola- miycn bir azim ve dikkatle, vazifele-
cak, seyliıp olacak, başka felaketler rini v.apmalannı ve haklarını ara. 
gel~ck; hatta bunlara, tarih te gos- mala;ını hatırlatırım. Ancak bu kar. 
ter~yorl~.r. Fakat onların ~österdik- şılıklı rnürakabe ve dikkat sayesinde 
lerı. tanhler çoktan geçmış .bul~nıı- dir ki, kanunun tayin ettiği iyi he
YOY, fakat onlar utanmak nıyctınde defe vasıl olabiliriz 
degildirler. Arkadaşlarım, . 
Ark~~aşlan~, Y_iı:nine~. as~rda zel- İntihap dairelerinizin ·ihtiyaç ve 

zele gı~ı, seylap gıbı, tabıı ha.discler. durumlarını sıhhatle ve neş'e ile ge. 
le teşe um etmek ancak gayrı meşru tirmenizi en samimi hislerimle dile
emellerini istihsal için her yolun ka- rim.,, 
pandığını gören bedbahtların, şüphe- l k n • 

siz ki, kendileri de inanmıyarak, ya. s an dl na 1' 
pabilecekleri harekettir. Herkes bi-

lir ki, tabii hadiseler, tabii kanunla- Devletler ı· 
ra tabidir. Onlan durdurmak kimse-
nin elinde değildir. Olgun milletle-

rin kan, bunlara karşı teşe'üm de- arasında ı·tıı~ .fak 
ğil, mukavemeti arttırmaktır. Bizim J 1 

Bunu bılhassa çok muhim gordum. bir k vatanda 1 d d ı t 
V d .. k ·· ld - k d ço ş ar arasın a ev e 

atan aşın mum _un ° ugu a ar reisini de karşısında buldu: Onun 
normal hayatını orselemeyecek se- aynı' ıstırapla k "b k ·-k' . . -: anayan mu are gog-
. ı_lde olmas~a dıkkat etmek hızım sünde ıstırabını dindirdi. Nihayet bu 
ıçın bir vazıfedlr - bravo seslen - emsa•ıs·ız tabıo b" t'' d" 

V · · h' · · , u un unvanın en.. 
e yıne ış sa ıhı vatandaşların nor zarın aksettı· K • d ·· 

l ·ı · · 1 .. a . ara ve ay ın gun-
ma saı erını ve kazanç ?rını .mum. lerde Türk milletinin yekvücut ol-
kuk~ldoldulğu kadahr .. kt3:hdıt. e~mıyecek duğunu gösterdi. Bu asil milleti yiik-
şe ı e o masına u umetınız gayret sek huzurunuzda t kd · t · · 
d k · G ·· ı 1 · B · a ır ve azılJl ı-

e ece tır. ( uze ses erı. ravo ses- le anarak sözüm 'h t · · 
ı · ) , · e nı aye verırım. 
en. • .. (Bravo sesleri, alkışlar). 
Hu1s~sJ .t~şcbb~~;1eri.ta~a?,a: e~en Meclis Nakiye Elgünün bu beya-

mese e erdı ış mu ı erı ekş,oruşb~pk, ko. natını takiben almış olduğu karara 
nuşup on an sonra mev u tat ı a :> tevfikan martın 18 in · rt · 

k k ı · d d" cı paza esı 
Y.~P .. o~m~~~ mese esın e ne. u. günü toplanmak üzere içtimaa niha. 
şunduğümuzu sordunuz. Şu dakıkadıı yet vermiştir. 
soyliyebileceğim şu olacaktır. Husu- K ba l l 
si teşebbüsleri alakadar eden karar- . ~nunun f rca eıcu .~rı 
lan almadan önce iş muhitlerinin Mıllı_ kor.unma ~anunun~ gote. fc_ 
mutalaalarını almanın munasip ola. ra. Vekıllen ~eyctı, umumı veya kıs. 
cağına kani olduğumuz zaman bumla mı ~e:er?erlı.k, ~-evl.etin. h~~·be gir. 
hiç bir suretle tereddüt etmiyeceğiz mesı ıhtımalı, Turkıyeyı alaxaJandı. 
Büytik iş, küçük iş mevzuıı bahis dl·- ran yab_ancı _devı:tıer arasındaki 
ğildir. Ve daima btınların fikirlerinı harp halı takdırlcrınde bu kanunu 
de almayı kendimiz icin bir esas bi- ta~bi~ etln€k salahiye!ine maliktir. 
leceğiz. Buna hır kaydı ihtiyati koy- Hukumet, kanunu tatbık ederken ve 
mak mecburiyeUndeyim. O da kan~- :a.tbikınd~n feragat. e~lerken bunu 
nı• h t b "b' "t 1 1 1 ılan ve Mılplet Meclısini de haberdar ve ya u u gı ı mu a ea arı a - ed kt' 
mayı ve ne vaktinden evvel ne de ece ır. 
vaktinden sonra bırakmamayı kendi- İc~a~~~rı~erih~~~~!~~~n~tti~:v;~~~ 
miz için şiar edineceğiz. lecek kararı hazrlamak üzere Vekil. 

Sebebi de vaktinden .:?vvel :ılınma- f ler arasından bir koordinasyon .neyeti 
sı iş muhitini mutazarrır edcbilecegı teşkil edilecektir. İcra Vekilleri he. 
gibi, vaktinden evvel alı.1maması da yetine verilmekte olan salahivetle-
iş muhitini tekrar mutazarrır edebilr. rin başlcaları şunlardır: . 
Bu noktai nazardan mümkün olduğu İstihsali arttırmak bakımından 
kadar zamanında ve kabil :>lduğu k..ı- sanayi ve maadin müesseseleri hüku: 
dar fazla iş muhitinin fikrıni sormak metçe kontrol edilebilecek ve bun. 
bizim için vazife ifa ede!"ken kolay. !ara hükumetçe program verilebile. 
lık teşkil edecektir. cektir. Gerek bunların ve gerek diğer 
Sayın Berç Türker arkadaşı:nızın iş yerlerinin işçi ve ihtisas eleman. 

hakkımızdaki güzel temttnni ve his- larım da hükum t temin edecektir. 
!erinden dolayı çok teşekkür ede· Bu maksatla vatandaşlara ücretli iş 
rım. mükellefiyeti tahmil olunabilecektir. 

Hükumet üzerine tekrar büyük bir Bütün buralardaki memurlar miıte. 
yük, ayni zamanda bir vazife ve mec- hassıslar ve mi.ıstahdcmler. kabule 
buriyet alıyor. Bunu yaparken ,el. şay{ln bir mazeretleri olmadan ve 
den geldiği kadar ne içtimai ve ne de haber vermeden işlerini terkedemi. 
iktisadi hayatımızda bir tezelzü~ yap. yeceklerdir. Fakat çalışmıya mecbur 
mamasına çalışacağız. Bundan emın tutulanlara saylerine mukabil cmsa. 
olabilirler. Çütçi ve köylü hakkında- line göre normal ücret verikcektir. 
ki temennileri ayni zamanda bizim Hükumet, sanayi ve mudin mü. 
de temenilerimizdir. Ayni şekilde esseselerinin mamullerini ve istihsa. 
bunları gözontinde bulunduracağımız latını, normal maliyetine yüzde mu. 
dan emin olabilirler. Maruzatım bun- ayyen bir kar ilavesile satın alabile. 
dan ibarettir - Alkışlflr • cektir. Bu malların hükumete lesli. 

Başvekilin bu beyanatını takiben mi mecburi olacaktır. Hükümet de 
okunmaya başlanan maddeler üzerin- nakit ve ham madde bakımlarından 
de pazı hatiplerin mütaleaları dinlen. kredi temin edecektir. 
miş ve kanun kabul olunmuştur. Maddelerin veya yardımcı malze. 

Meclis mesaisinin martın 18 ine ka menin bir elde toplanarak halk ve 
dar tehirine dair verilen bir takririn milli müdafaa ihtiyacının tazyika dii. 
tasvib olunmasını müteakip Başve- şürülmesine meydan vermemek ic:in 
kil Doktor Refik Saydam sık sık sü- hükumet, değer fiyatile bunları alıp 
rekli alkışlarla karşılanan ve ve met. ihtiyacı olan müesseselere karsız ve. 
nini diğer sütunlarda okuyacağınız rebilecektir. 
beyanatta bulunmuştur. ·Hükumet, metruk veya natamam 

Nakiye Elgün'ün ıözleri kalmıı iş yerlerini tayin edilecek bir 

Ba. -=vekili takiben kürsüye ~elen taviz mukabilinde işler hale getire. 
de tuttuğumuz yol, bu yoldur. Bu ı 
propagandaların hedefi evvela, mil. 
letin hükumete itimadını sarsmak 

ır bilecektir. 
(Başı 1 tncldel Nak~e Elgün (Erzurum) da şunları Sahiplerine kati lüzumu olmıvan 

Soğuklann azami şiddeti bulması- söylemiştir: • makine, ilat, edevat, tesisat ve ·her , 
sonra felaketler vahimesile milleti 
teUua ve vesveseye düşürmektir. 

iftihar ile arzedeyim ki, millet 
muhitinde bedhah propagandalar te
sir yapamıvor. Herkes, tarihi doldu
ran ve susliyen büyük hizmetleri da. 
ima şükranla anılan Milli Şef'in et
rafında "ekpare bir vücut gibi mü
tesanit bir halde çalışmak lüzumuna 
kanidir. Millet, kendi Büyük Mecli. 
sinde gordüğü azim ve tesanütle 
müftehirdir. Hükumetin, sizin de 
tasvibinize mazhar olan politikasın
daki isabete inanıyor ve onu kendi
ne mal ediyor. Bununla ütihar ede
biliriz. 

' 
Harici Siyasetimize Gelince 
Aziz arkedaşlar, , 

Harici siyasetimiz muhtelif vesi. 
lelerle yüksek huzurunu?.a arzetmiş 
olduğum esaslar ve tasvibinize ikti
ran eden direktifler dairesinde tabü 
seyrini takip etmektedir. 

İngiltere ve Fransa hükômetlerile 
malümunuz olan kredi ve istikrazla
nn müzakeresine memur etmiş oldu 
ğumuz heyet, gerek Londra gerek 
Pariste dostane bir hava içinde me.. 
saisini ikmal ederek buna mütedair 
mukaveleleri hükı1met namına akid 
ve imza eyledi. 

Heyet reisinin SofyadA tevakkuf 
ederek Bulgaristarun muhterem Baş
vekili Bay Köseivanof ile vAk:i olan 

na rag~men Fı'nler Salla'da u··ç koldan Arkadaşlarım, Erzincanlı felaket- · i tlh ı l h 1 b' nevı s sa vasıta arını, sa ip eri. 
Sovyetıerle muharebe""e devam edı'. zede kardeşlerimizin bana ır ema. 1 i 1 . • k ~ 

J 'f · n n ş erını se teye u6 ratmamak 
Yorlar. Sovyetler' Yı·ne Butenya ko' r- net olarak tevdi ettiği bir vazı eyı til 'ht' 1 .. 1 şar e ve ı ıyacı o an muessese ere 
fezine inmek için yeni bir teşebbüs- bu yüce kürsüden sahiplerıne ver- vermek üzere, değer pahasile satın 
te bulunuyorlar. Fakat teşebbüs her mek üzere yüksek huzurunuza gel- alabqecektir. 
yerde mukavemet görmektedir. Fin- miş bulunuyorum. HükOmetin isti:hsal bakımından e. 
lerin yalnız Salla'nın cenubundaki Erzincanda, çocukları giydirmek mirlerini yerine getirmiyen sanayi 
Vitabora'da ricat ettikleri bilcUrili- için gittiğim Kızılay ambarında tev- ve maadin müesseseleri, sahiplerine 
yor. Fakat Salla'nın diğer tarafların. ziat yapılıyordu. Kendi yaralı vücu- münasip tazminat verilecek, hüku. 
da Sovyetlerin ricatinden istüade e- dünü ısıtacak elbise almak mecal· metçe işletilebilecektir. Bütfüı iş yer. 
den Finler Kamiyarvi'ye doğru yü. sizliğini gösterirken, beni görür gör- !erinde ihtiyaca göre günliik iş sa. 
rümüşler ve Korso'yu işgal etmiş- mez, etrafımda bir çevre teşkil etti- atleri her ıtün için üç saate kadar 
lerdir. ler ,bana dediler ki: "Millet Vekıli- arttırılabilecektir. Yine icabında, iş 

Sovyet tayyareleri Hango vesair miz, Türk milletinin uğraciığı bu e- kanununun 50 nci maddesindeki ka. 
yerleri bombardıman etmişlerdir. ıı lim faciadan dolayı döktüğü göz yaş- dınlara ve küçüklere ait hükümleri 
Sovyet tayyaresinin düşürüldüğü bil- ları ve çektiği ıstırapları duyuyoruz. tatbik edilmiyecektir. Fakat işçinin 
diriliyor. Bize gösterdi4iniz ihtimam ve yar- haftada bir gün tatil hakkı mahfuz 

S ti . b" t k .. 6.. dımları anlıyoruz. En derin ıstırabı- kalacaktır. 
ovye enn ır e zı ı mızı unutturabilen bu büyiik hare-

M_oskova, 18 (A.A.) - Tas Ajansı., ket karşısında duyduğumuz minnet ithal ve ilarar meıeleleri 
Lenıngrat askcrt mıntaka~ı Genel ve §ükran hislerini Tanrı huzurunda HükQmet, hariçten gelecek mad. 
Kurmayın~ aşağıdaki tekzıbinl neŞ- sana emanet ediyoruz. delerin mik~ar, cins ve nevilerini ta. 
retmektedı~:. . • Ankaraya döndüğün zaman, bir yin veya r,1enedebilecek, bütün mtld. 

1 - İngilız Daıly Herald gazetesı, fırsat bularak bu hislerimizi evve- delerin istihlak miktarlarını da tah. 
Helsinki'nin bir amele mahalles~ni~ la sevgili 'bab~mız ve Devlet Reisi. dit eyliyebilecektir. Tensip ettiği tl
Sovyet tayyareleri tarafından cıddı miz tnönüne ve şefkatli, rahim Cüm- caret müesseselerini veya ticaret bir. 
surette hasara uğratıldığını yazmak- huriyet hükQmetine alicenap Türk liklerlnl, ithalatta bulunmak üzere 
tadır. Bu haber hakikate tevafuk et- milletine ve bizim feliketimizle ali· kredi, döviz ve akreditif ile techiz ve 
memektedir. Kızılordu hava kuvvet- kadar olan maddi ve manevi yardım- bn mü~sseseleri memlekette stok yap 
leri, Helsinki şehrini ve cvlabittarlk larda bulunan filemi harici 8 lb- mağa mecbur edebilecektir. Ancak 
amele mahallelerini bombardıman yey DU müeaaeseler, hükO.metin miiraka. 
etmemiştir ve etmemektedir. . besine tibi olacaktı.r. Dahili ihtiyaç. 

2 - Alman transocean Ajansı, Fın bulduklanru yazmıştır. Bu haber dt tan fazla olan imal ve istihsal mad. 
kıtalannın Soumusalıni m~ntakasın. doğru deği1dir, fırka kumanda"lı delerinin ihracı için yapılacak utış. 
da 44 üncü Sovyet fırkası kumanda- Vinogradov, 44 üncü fırkanın ba- lam'l tekil ve prtlan, hük11metçe. 
nr Vinnur.nnnv'un donmus cesedini şında bulunmaktadır. Amil ve mOıtahsillerln hak ve men. 

Bir hafta zarfında gümrükten çe. 
kilmiyen mallar, alakalıların nam v 
hesabına hükumetçe gümrlıkten çı 
karılabilecektir. Transit mallar bunı 
dan müstesnadır .. 

ihtikara karşı tedbirleT 
Bu kanunun mevkii tatbikta bu

lunduğu müddet içinde, şehır, kasa• 
ha, iskele, liman ve istasyonlarda 
gayri menkullerin kira bedelleri, bil 
kanunun tatbikına tekaddum edeıl 
senenin muayyen olan kira bedelle. 
riden fazla olamıyacaktır. Bu hiik· 
mün tatbik edileceği yerler, hükiı· 
metçe ilan ohmacaktır. 

Hükiımet. her nevi maddelerin a.ı 
zami fiyatlarını tesbit edebilecek 
faturaların muayyen bir müddet için 
muhafaza edilmesi mecburiyetini 
koyabilecektir. Yüz kuruştan fnzls 
alış verişlerde müşterinin talebi ü. 
zerine satıcı fatura vermeğe mecbut 
olacaktır. 

' Suni fiyat yükseltilmsi, malların 
saklanması, muvazaa suretile devri, 
zincirleme satışlar, fiyat birlıği gibi 
müstehlik aleyhine olan gayri meşru 
ticari muameleler yasaktır. 

Hükumet, her türlü hususi nakil 
vasıtalarının seyrüseferini tanzim, 
tahdit edebileceği gibi. bu vasıtala .. 
rın malzemelerini ve mıitad ücretle. 
rini vererek, devletçe lüzum görı.i.le .. 
cek yerlerde ve hizmetlerde çalış.. 
malarını mecburi yapabilecek. bun .. 
lan değer pahasile satın da alabile .. 
cclctir. 

Ziraattc çalışabilir her vatandaş, 
kendi ziraat işi yüz.üstü kalmamak 
şartile, ikametgahından en çok 15 
kilometre mesafe dahilinde bulunan 
ziraat işletmelerinde münasip ücret .. 
le çalıştırılabilecektir. Bu hüküm 
kadınlar hakkında kendi köy, kasa .. 
ha ve şehirleri hudutlarına münha .. 
sırdır. Zeriyatın nevi hakkında da 
hükumetin vereceği emirler muta 
olacaktır. Ekilen her dört hektar a.. 
razi için bir çift öküz, milli müdafaa 
mükellefiyetinden istisna olunacak .. 
tır. 

Bu kanunun derpiş ettiği işlere la .. 
zım olan tediyeler için hükumet em.. 
rine 25 milyon liraya kadar bir ser .. 
maye temin olunacaktır. 

Kanunun ihtiva edeceği cezalara 
gelince, hükümlerini dinlemiyenler 
için 25 liradan beş bin liraya kadar 
nakdi ceza, 7 günden altı aya kadar 
hapis cezası, 2 seneden beş seneye 
kadar muvakkat sürgün ve malların 
musaderesi cezaları konulmuştur ve 
bu cezalar tecil olunmıyacaktrr. 

Bu kanunun hükümleri dairesinde 
ittihaz edilecek karar ve muameleler 
hakkında kazai mercilerden tehiri 
~ra ve tedbiri ihtivaü kararları 
verilemiyecektir. 

Irak Maliye Nazırına Suikast 

Bağdad, 18 (A. A.) - Irak Maliye 
Nazın Rüstem Haydar buglin lıir ı;u• 
ikasta maruz kalnuştır. Nazın gör
mek için ısrar eden bır eski polis mü"' 
fettişi revolverle Nazın çalışma odıı 
sında vurmuştur. Nazır derhal hasta
haneye kaldırılmıştır. 

Vazifesinden azledilmiş bir me
mur olan mütecaviz, nazıra bir ıstı.. 
da getirmiş ve nazır bu ist'dayı oku
duktan sonra odasından çıkmağa ha
zırlanıyordu. Mutecavız bu esnada 
revolverini sıkmıf ve nazırı karnın" 
dan vurmuştur._. 

Sovyetlerin Yayılma Tesebbüsil 
Ve Berlin l\tahafili 

Kopenhag, 18 (A. A.) - Berlings1' 
Tidende gazetesinin Berlinde!tı mu
habiri telgrafla bildiriyor: 

Berlin mahfilleriı Sovyctlerin At
las denizine doğru yayılmak temayü"' 
lünden tamamen t~ahül etmekte ve 
Nachtensgabe gazetesinin. SovyPtle
rin yabancı toprak ilhakını sempati 
ile karşılayan makalesinı takbih et
mektedirler .. 
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(Başı 1 incide) 
kadar düftüiü bildiriliyor. 

Finler Sallada Sovyet 
Kıtalarını 30 Mil 

(Başı, 1 incide) 

Dün İz.mire Erzincandan 4 felfı
ketzede daha gelmit ve otele lsktın 
edilmişlerdir. Edremite 11 nüfus yer
leştirilmiştir. Daha 23 kişinin gelme. 
si beklenmektedir. Çorluya da 7 kişi 
iskan edilmiştir. Bugün Kayser;ye 
68 yurtdaş gelmiştir. 

11 can kurtaran lelliketzecle 

ın detaylan üzerinde duracak de
n. Hepsi milli istiklal prensıpıru 
eyici, ve milli iktısada kuvvet 
cek şeylerdir. Esas böyle oldu- Koı:ıya (TAN) - Buraya gelen fe_ 

halde Türkiyeyi kah diplomatik Iaketzedeler arasında bulunan Er-

1
eler için propaganda gayretiyle zincan ortamektebinin 325 numara. 

sına kayıtlı Muhittin Yeleser Konya 
uğundan başka göstermek isti- ortamektebine yazdırılmıştır. Mu
ler, kah cehaletleri ve iyi tahlil bittin, zelzele gecesi kendısini, kar

pamamalan yüzünden Osmanlı yolasının dibindeki büvük dolabın 
evrinden tefn1c edemiyenler ha18 içinde bulmuş, odanın Yıkılması üze. 

· Ricale Mecbur Ettiler 
Benehlr u• 83 Mu lümanlarından Rn. Hatice v - - • • • 

l
evcuttur. Bunlar bütün mantık ve rine dolapla beraber bahçeye düŞ
uhakemeleriyle propaganda ~ müş ve üzerine yıkılan enkazdan 

aslanna yanlış bir noktayı mesnet kendi gücile kurtulmuş, bundan son. 
apmaktadırlar. Bilhassa bu hata ra babasile beraber evlerindekı ak. 

Nazi Almanyasm.da büvük harpten rabasından ve kiracılardan 11 kişiyi 
kalma bir tecrübe ile beslenerek mü- kurtarmıslardır. 
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CihanbeyD 531 ~o A. Pandordan 5 şılln mukabili gurdugu yenı vazıyetler yüzünden 
Cumra 649 13 3 90 Transovalde Elsburg şehri ~arbi uzatarak, kazanmak planile 
Eretll 2.100 00 Müslilmanlarından Bn. Mer- ışe başlamış olan müttefikler de, 
Ilgın 952 83 yem E. Pandordan ıo ~ilin ihtimal bir sürü ihtilatlan hesab:ı 
Karaman l .'i52 00 mukabili. alarak, bu işi çabuk bitirmeyi da-
Kadınhan 540 ~1 '1 80 Transovnlde Elsburg ıehri ha muvafık buluyorlar. 
Yekı1n 19.207 80 Mü lümanlanndıın R. Ahmet Muharebenin bidayetinde, Garp 

Kütahya viliyeti: E. Pandordan 1 sterling mu- cephesindeki Fransız _ İngiliz esas 
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kabili. kuvvetlerine kadar sirayet edemi-
95 Transovalde Elsburg şehri ek · 

Muslilmanlarından Bn. Fat- yec gıbi görünen Belcika taar-Simav 
Tavşanb 

Uşak 

Yekı1n 

Malatya ,;}ayeti: 
Adıyaman 

Akçadağ 

Darende 
Hekimhan 
Pötürke 
YekQn 

Manisa vilayeti: 
Merkez 
Akhisar 
Alaşehir 

Demirci 
Eşme 

Gördes 
Kırkatu 

Kula 
Salihli 
Soma 
Turgutlu 
Yekun 

Maraş viliyetl: 
Merkez 
Elbiltan 
Yekün 

Mardin viliveü: .. 
Merke1 
Cız.re 

YekOn 

Muila vilayeti: 
Merkez 
Fethiye 
Yek\1n 

Muş vitiyeü : 
Merkez 

Niide viliyPHa 
Merkez 
Aksaray 
Bor 
Y enltehlı' 
Yek11n 

Samsun vllbetl: 
Ba1ra 
Havza. 
Kavak 
Yeldllı 

Seyhan vllbetl: 
Ceyhan 
DOrtyol 
Ka;alsalı 
Kozan 
Osmaniye 
YekQn 

SUrt villyetli 
Merkez 

Sinop villyetl• 
Merkez 
Boyabad 
Ye!ron 

Sıvaa vllly,.ılt 
Kangal 
Yıldızeli 
Yekt1n 

Tekirctat villvetl! 
Merkez 
Corlu 
Ha,.raboıu 
Malkara 
Sarköy 
Yekl1n 

Tokat viliyetl: 
Merkez 
Trabzon vlllyetl 

Tunceli viliv..tit 
Hozat · 
Na:ıım1yeı 
YekQn 

Urfa viJay .. tı· 
Merkez 
H lvan 
Sunıç 
YekQn 

Y ozcat vlllyetu 
.Merkez 
Botaılıyan 
YelciUı 

Zon&U)dak viliveti: 

l 314 13 
2.000 00 ma E. Ha!izc'den 5 şilin mu- ruzu, belki bugün İngillz ve 

kabili. Fransız orduları için bir fırsat ad-

!::~ ~: ı 15 

l.220 00' 
50 00 

2.000 00 
225 00 
160 00 

3.655 00 

78 

60 Hlndıstaııda Anarkııll. Lahor iedilecektir. İki ay evvelki vazL 
şehrinde B. Özbek'den 2 ster- yetlere nazaran, Belçika istilasını 
llng mukabıll. kendi siperlerinden takip etmele
Villefranche - Sur - Men şeh- ri muhtemel görünen General 
rinln Torne Dör kasabasından Gamlenin esas kuvvetleri, çok 
Villa Ontis'de Ontropas Or- muhtemeldir ki, büyük muhal'e-
manJca tara!mdan 10 stıo,.lıng b 1 B 
Mukablli. e eri elçika hudutlan ~inde ka-

bul etsin. 

4.000 00 
2.500 00 
1.500 00 

500 00 
500 00 
600 00 

1.118 39 
310 00 

2.559 05 
1.061 52 
3.400 00 

10.048 96 

4.000 00 
2.038 2ı 

6.038 21 

4.112 20 
311 00 

4.423 28 

l!l.13'Z 21 
2.750 00 
8.882 21 

600 00 

1.000 00 
:?.900 00 
1.470 00 

(l71 00 
6.041 00 

2 800 00 
ı.so.ı 77 

500 00 
5.104 77 

2 887 !57 
1.220 00 

700 00 
lMO 00 

!5!>0 00 
6.607 57 

!5.873 78 

l .99ı 78 
1 773 0!5 
3 767 83' 

KONYADA 
Teberrüde Bulunanlar 

Otuz bef llra verenler 
Köseleci postalcı Mehmet, maliye mu

R&sebe kalemi memurları, z.lraat müdür
lüğü memurları. 

Otuz llra verenler 
Buğdaycı Rıza Yeloğlu, sarraf s~ıt Ala

dağ, manifaturacı Hacı Mehmet Kağnıcı 

\ e şeriki Emin, iplikçi Kadir Kalfa, rrıa

nJfaturacı Hakkı Hacı Rahlmoğlu, sıhhat 

müdürlliğü, manf!aturacı Hacı Rect'.'p A
bat; dern.ir titccan VıııYSf K~aıe, 0rnıan 

dairesi müdür ve memurları, kClselecı Hü
seyin Sof ancı. 

Yirmi bet llra verenler 

Bakkal Mehmet Büyükkürkç{l, Ziya 
Tııyşi ve Tu~t Onat, Hüseyin Nuri Kü
çükkeleş, Hacı Ali Birlik. otelci Mustııfa 
Çınar, terzi Osman Rahat, bakkal Ahmet 
Yerkon, kunduracı Mustafa Kilçük, Hali
kanlı Halil, saraç Ali Arısoy ve Mustafa, 
elektrikçi Ali Ulvi, manifaturacı Ali fysl, 
tüccar Salih Civelek. manifaturacı f,.ma-
11 Zlya Üçkardeş, yapakçı Yusuf F.rkan, 
kitapçı Osman ve Ali Sakallıoğulları, ma
nlf:ıturacı Ahmet ve İhsan, tuhafıyeci 
Mehmet ve Naci Orkun, veteriner müdilrü 
ve memurları, buğdaycı Harı Haydar Kut
lura, Tömckk::ıle köyil halkı, tenekeciler 
birliği, Konya Singer kumpanyası.. 

Yirmi llra verenler 

Sarraf Ahmet Can, lokantacı Muh:ırr<?m 
Biricik, Attar Rahim Karpuzoğlu, 7.inclr
lıkuyu mahallesi, demirci Mehmet Usta, 
yapakçı Süleyman Tacıpınar, manlfaturııcı 

Mehmet Cebeci, keresteci Mehmet ejgetll, 
Şemsi mahallesi namına, attar Şabım Şa
hin, manifaturacı Hasan Arpat, H:ıcı Kay
mak oğlu Ahmet Kaymak, Mustafa Çal
dereli, sarraf Necati Sılay, kuyumcu Ab
dillkerlm, İhsaniye mahallesi namına, Kon
ya eski eserler müze müdür ve memur
lan, manifaturacı Halil Özgülcü, Mehmet 
Gıilbahçe, vilAyet daimi encümeni Azala
n, Ferhunlye mahallesi namınıt. Seyfi 
Muşkara, 13 üncü alay 9 uncu bölilk erle
rL 

On bet tlra verenler 1!54 05 
1 010 68 Terzi Mehmet Şakir Dedeağaı;, lokıın

tacı Halll ve Veli, elektrikçi Hacı Mustafa 
Kaymak, Ahmet Mucip Dölen, manJfatu-

67 racı Niyazi Yeıilkaya, kol uçağı Muııtafa 
00 Mıhotlu, iplikçi HUaey1n Botsalı, rnanifa-
00 turacı Kadir Katırcı, Hac'I Cemil mahalle-
00 si, Baba Sultan mahallesi, kasap Ömer 
oo Kişi, manifaturacı İbrahim Gedikli, ıarraf 

l 964 73 

!5 768 
2 870 
1.700 
1.000 

405 
11.743 67 

2 328 70 
10.000 00 

150 00 
262 00 
412 00 

l 800 00 
209 00 

Fehmi Evci, attar Mehmet Fahri Cayan, 
maliye mütettlsl Nuri Atay, mallye tah
ıllAt tefi, tahıll şubesi memurlan, kendir
ci Hamza Ünalmış, ŞOkran mahallesi na
mına, Şemsi mahallesi namına, demirci 
Musa, alay müfettişi Niyazi KJraUı. 

On llra verenler 
Öğretmen Tevfik KuUu, Saracotlu k6-

yllnden Abdullah Dolan, bakırcı Halil 
Kilçükbakır, Silleyman Özbakır, Hacı 
Mehmet Okan, K4mlle Serfiçell, bakkal 

.,S7 74 Mehmet Hamdi Kitapçı, tekerci Nesip Er-
2 396 74 tüziln, uncu Abdullah Özkardeş, emekli 

216 10 
500 00 
7ld 10 

Mısır • Türkiye - İngiltere -
Fransa Dostluğunun 

Bir Tezahürü 
Kahire, 18 (A.A.) - Dün öğll!den 

sonra Zaafaran sarayında, Veliaht 
Prens Mehmet Alinin, Fransa • Mısır 
komitesfte İngiltere • Mısır birliğı
nin himayelesinde parlak bir Fran
sız - Mısır dostluk tezahüriı yapıl
mıştır. 

Kral Faruk, kabul resmine bizzat 
iştirak etmiştir. Kabul resminde bir 
çok yüksek askeri ve mülki rical de 
bulunmuştur. Kralın saraya gelişin. 
de ve gidişinde, askeri müzika, Mısır 
kraliyet marşile, Fransız, İngiliz ve 
Türk mar~lannı çalmı§tır. 

İzmirde İhtikarla Mücadele 
İzmir, 18 (A.A.) - İhtikArla mü. 

cadele komisyonu dün valinin riva
setinde toplanarak bazı fikiyetİeri 
tetkik etmiş ve 20 paralık küçük 
kartvizit zarflarını 1 kuruşa sattığı 
~esbit edilen Yavuz kütüphanesini 3 
gün müddetle kapatmıştır. 

Vilayet Mektupçularının 
Unvanı De~istiriliY1lr 

Ankara, 18 (Tan M .. uhablrin_ 
den) - Dahiliye Vekatetinin vila
yetler teşkilatı hakkında hazırladı
ğı kanun layihası, kış tatilınden 
sonra Mecliste müzakere edilecektir. 

Dahfliye Encilmenlnde bulunan 
bu layihaya göre, mektupçular, vi
!Ayet umumi katibi unvanını alacak
lardır. 

Dahiliye Vekaleti, vilayetler teş
kilatında maaşla istihdam edilmekte 
olan her hangi bir memuru, kadro
da gösterilen tahsisatla dilediği yer
de çalıştırabilecektir. 

İhracatı Mürakabe 
Nizamnamt-sinde Değişiklik 
Ankara, 18 (Tan Muhabirin-

den) - Fındık, çekirdeksiz üzüm, 
yumurta ve palamut ihracatının mu
rakabesine dair olan nizamnam~le
rin bazı maddelerini değlŞtıren ni
zamnameler, resmi gazetede nep-e
dilmiştir. Yeni hükümler, on beş 
gün sonra tatbik olunacaktır. 

Fransız • İspanyol 
Ticaret Anlaşması 

Madrld, 18 (A. A.) - Fransız - !s. 
panyol ticaret muahedesi hariciye 
nazırı ile Fransız büyük elçis. tara. 
fından bugün Madridde imza edil. 
mlştir. 

Yeni muahede paazrtesl günO mer
lyete girecektir. • 

Merku 39 375 21 

tapu mlldürü Bekir Kıpçak, kebapçı Şilk
rü, lokantacı Ali Altın, berber İhsan Erat, 
sarraf Fuat Vanlı. Süleyman Asaf, Hacı 
Mehmet HaydaroilU. bujday tQccan Hü
aeyın Özbenlm, Haınidiye mahalleli namı
na, tekerci Ahmet Erkan, Sipahi puan 
emafınciaıı Lüleci Mehmet. ,.pkaes Yusuf, 
FabrilnnJaa maballeainden Nurt Cellluır, 
yapak tüccan Muatata lta;vacık, m.an.11'ıtu
racı Mustafa Tıtııolullan, 61retmen Şev
ki hemşiresi Emine, Muhacir pazannda 
bakkal KAmil, ilta.,-onda bakkal Rıza, diş 
tabibi Tevfik Heklmgll, bakırcı Tevfik ol-

turacı Rıfkı Koru, kasap Ahmet Demin• 
yak, tuhafiyeci Hayik Artakuın, manifa
turacı Gillsarlı Ali Uygun, Mustafa Tuz
cu, kuyumcu AkUrall Senmercan, mani
fatura tüccan Mehmet Özbayram. attar 
Saim, attar Mehmet Ellllki, terzi Hasan E
mlı, manifaturacı Mehmet ltık, 7apak 
tüccan Kadir Tlttlkçl. doktor Abdullah 
Salim Oiuzer-, merhum Ahmet Muhittin 
Kaymakçıollu tarafından. Tevftk 'l'eldr
fel'I. Ali CaVUf. Tatlıku7U köyünden Hacı 
Musa, avukaı Ali Ha)"dar, K&rakurt ma
hııllesinden Hacı Fatma Tunç, Şeyh Al
man Yahşi mahallesinden Hacı Mehmet, 

Bartın % 000 00 
Devra ~o oo 
ErelU '700 00 
Safranbolu 1 582 35 
YekOn 44 257 118 

fe Ankara, 17 (A.A.) = Har ketiarz 
1Aket7.edeleri l 6-1-1940 .. nü 

temadiyen tekrarlanmaktadır. Nazi Niluarda yeni zelzelr.ler oluyor 
Almanyasının istinat ettiği esas §U- Ankara, 18 (TAN) - Verilen ma-
dur: lumata göre, Niksarda hergün fası-

Osmanlı fmparator]u~unun mu. lalı olmak üzere 4 - 5 yer sarsıntısı 
kadderatını hiç bir mukayese ve hiç olmaktadır. Dün gece Amasyada ve 
hir milli prensip nazan itibare al- Erbaada biri şiddetli, ikisi hafif üç 

yer !l:arsmtısı hissedilmistir. 
madan Kayzer Almanyası ile birleş.. /randa yapılan teberrüler 
tirmek! 

t Ankara, 18 (A.A.)- Buraya gelen 
Osmanlı mparatorluğu Almanya malumata nazaran hareketiarz fela-

ile ittifak yaparken harp gayeleri et- ketzedeleri için Tahran büyük elçi-
rafında Almanya ile nasıl bir anlas.. Jiğimize İranlı kardeşlerimiz farafın
ma yaptlacağınr asla hesaba katma- dan yapılan teberrüat yeku::ıu 110 
mı§tı. Almanyanm hedefi harbi dün- bin liraya baliğ olmuştur. 
va mikyasında genisletmek, istilayı Diğer taraftan İran yardım komi. 
kendi topraklanndan dışarıya at- tesi tarafından toplanan ve Karaköse 
maktı. Osmanlı devleti kendi huduL yolu He Erzincana sevkedilmiş olan 
lannm korunması davasını bir tara- eşva da şunlardan ibaret bulunmak
fa bırakmı~ Almanya hesabına düş- tadır: 
man kuvvetlerini topraklanna çek- 1023 metre yünlü kumaş. 62R bat
mit ve böylece koskoca bir vatanı taniye, 100 erkek, 206 kadın ve 78 
tahrip etmiştir. cocuk paltosu, 81 cocuk kostümü 
Osmanlı İmparatorluğu Ue Al- 72~ ç~ft çorap ve 810 fanila. 

manya arasındaki harp gayeleri far- a er aldığımıza göre Irak Kızı-
lay Cemiyeti tarafıoo~n hareketiarı 

kı gerçekten yerle gök arasındaki 
aynlık gibi bir -di, fakat Osmanlı felAketzı-deJeri için 40 ton hurzpa r-,, P.önderilmiştir. 
devleti maliyesinde, fktısadivatında La Haye'deki Türk Elçililti mah 
siyasetinde olduğu gibi askeri plan- fcllerinden öğrenildiğine göre, Ana. 
lannda da müdahalecillği tabii bul- dolu felaketzedelerine vardım il"in 
muştu. Fakat Büyök Harp, ve İstik- Hollandada icten gelerek kendiliğin
lal Harbi, harpten sonraki dünvanın den bac::lanuş olan hareket devam et. 
bize verdiği tecrübeler, Lozand~ mi- mektedir. 
sallerini dünyanm acıkça gördü~i .Am~terdam ve Rotterdam belediyr 
ve senelerdenberi Türk devletinin si- ~e!slerı, halka yardıma kosmalt-ırı 
yasetini idare eden nazım fikir. ani 1 C'ın beyannameler nesretmistir. Ho
millt istiklil prensipi yeni hadi;'ele-

1andanın her. tarafı~dan J?erek pa:a 
. . . . ~erek eşya bır çok ıane gelmektedır 

n ye~i hır zıhnıyet ölcüsü ile muka- Danim'arkada Kampax şirketi tar3 
yese ımkAnını vermlştir. fından Anadolu hareketiaz felaket-

. Bu öl.~ _ile hareketinde Cümhu. zedeleri için 4000 dolar teberrü olun
rıyet Turkıyesi dalına muzaffer ol- mıı!l:tur. 
muştur. İngiltere Büyük Elçililtf, Avustu-

Üçüzlü ittifakın bize göre manası- ralya hükumetinin hareketlarz fell. 
nı de ancak bu çerçeve içinde müta- ketzedelerine bir yardım olmak üze
laa edebiliriz. Nazi Almanyası hala re. 10.000 İngiliz lir~s.ı teberr~ ey.le
Büyük Harp misaline bakarak, şef- ~ış. ol~u~unu Hancıye Vekaletme 
le · b. E p bildırmıştır. 

rı ırer nver ap memleketi de 
Enver Paşa zihniyeti besliyen bir Robert Kollej müdürü 
toprak telAkki etmekte ısrar ediyor. zelzele •ahannJa 
Bu telAkkiye göre, üçüzlü ittıfak 
müttefiklerin ağına düşmektir. Müt-
tefiklerin ağına düşmenin tabii neti
cesi harbe •ilrüıldenmektir. 

Halbuki hadiseler, imzaladığımız 
muahedeler, bunun aksini ispat et. 
mektedir. 

Hadiseler Enver Paşa zihniyetin
den ne kadar uzak oldufumuzu gös
termiye kafidir. Çünkü yirmi sene 
evvel Milli varlık için dövtlştüğü
müz insanlarla aramızdaki meselele.. 
ri milli istiklal prensipine uygun bir 
şekilde hallettikten sonra manasız 
kin hatıralan içinde ruh harap et
miye ne- mAna vardır? 

Dün düfltlan olduklarımızla bu
gün şuurlu bir şekilde dost olmıya 
mani olacak hiç bir sebep yoktur 
HAdiselerln, hayatın freni milli iS
tiklil ıiyasetine dayandıktan sonra ... 
Bu prensipi biz cesaretle Lozandan
beri tatbik ediyoruz. Milll siyaset 
realilt olan siyasettir. Uçnzın ittifak 
ta bizim milli istikW ve milli gaye
Ierimb:le müttefiklerin hedefieri a
rasında bulunan müşareket nokta
sından ileri gelmektedir. Böyle bir 
ittifak bizim için ancak milli istik
lalin ve sulhün koruyucusu vasfını 
kazanmamızı temin eder. 

Elimizdeki mevcut muahedeler, 
kabul ettiiimiz prtlar milli dava
mıza ne kadar sadık kaldığımızın bir 
misalidir. Muahedenin metinleri öy
le bir fCkilde milli menfaatlerle çer
~velenmiştir ki, herhangi bir lltiba-
11 menetmek için mesell Sovyetler 
Birliği lle olan münuebetlerimzl th
lll etmlyecek tartlar konmuştur. 

Türkiye Cüınhurlyeti ne siyasetin
de, ne malt, ne de lktısadf anlaşma
lannda' bir maceranın arkasındadır. 
O sadece millt iltildili, milli inkişafı, 
mllll sulhil korumak azmindedir. 

Bebekteki Robert Kollej müdürü 
Doktor Valter, zelzele sahalarında 
tetkiklerde bulunmak üzere Erzlnca. 
na gitmiştir. Doktor Valter bu tetki. 
katını bitirip müşahedelerini tesbit 
ettikten sonra şehrimize dönecek ve 
vereceği konferanslarla Amerika haL 
kını felaketzedelere yardıma teşvik 
etmek üzere Nevyorka gidecektir. 
Kollej müdürü Amerikada muhtelif 
şehirleri dolaşarak zelzele Afeti hak
kında birçok konferanslar verecek
tir. 

YALOVADAiMAB 
Son altı ayda bir hayli eser mey

dana getirilmiştir. Sahilde çocuk 
bahçesi yapılmıf, kohne elektrllder 
muntazam hale eokulmuştur. Mahal. 
leler içindeki bataklıklar temizlen
mlf ve kaldırımlar yapılmıştır. Köy
lerde de bütçe dahilinde iyi çalışma
lar temin olunmuştur. 
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.Belgrad 8.0825 
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Stokholm 31.005 

ESHAM VE TABVlLAT 
Türk boreu I petin 
Türk borcu 111 peşin 
Erıani 

18.25 
19.27!5 
19.BS 

omanya 
Müstahkem Hat 
Vücude Getirdi 

Londra, 18 (A. A.) - Buradaki Ro. 
manyalılar mahafıllnde Romanyayı 
şarktan veya garpten gele<·eK taarruz 
!ara karşı masun bir hale koymak l
çın Romanyada mükemmel bir çu· 
kur, tank tuzaklan ve tabyeler p. 
bekesi ınşa edilmiş olduğu beyan 
edilmektedir. Bu müdafaa hattı, be. 
men hemen tamamiyle tkn\81 edilmiı 
tir ve "Carol çukuru,, ismiyle yade. 
dilmektedir. Bu müdafaa hattı. Ma. 
car hududunda Rukovine'~ kadar u
zamakta ve Rusyayı Besarabyadan 
ayıran hududu takibetmektedir. 

.Kral Carol'un şahsi emri üzerine 
köylülerle askerler, inşasına Münib 
itilaflarının ferdasında .la.şlanılmıı 

olan bu hattın vucuda E:etirilmesi l . 
çin yüzlerce kilometre uunan mesa
fede çalışmışlardır .. 

Kral Carol, Kişnef'te seylemiş ol. 
duğu nutukta "Romanya, her türlü 
taarruza canlı bir duvar gibi muka
vemet edecektir.,, demek ıı.ıretlyle 
bu sistem~ telmih etmıştlr. 

Bu sistemın mühim olan mümey. 
yiz vasfı şudur: Çukurlar, Karpatlar
dan inen biıtim nehir şebekelerine 
bağlıdır ve binnetice derhal ıu altuı
da bırakılabilecektir. 

So11yetler Romanyaya bir 
pakt teklif etmiıler 

Roma, 18 (A.A.)- Komantem p. 
zetesinin bugün çıkan bir makalesi. 
ne dair Moskovadan gelen haberler 
siyasi mahafilde pek fazla mevzuu. 
bahs edilmektedir. Bu makalede 
Romanyaya Sovyetler Birliği ile bir 
karşılıklı yardım paktı akdetmesi 
teklif olunmaktadır. 

Filhakika siyasi mahafilde kayde. 
diliyor ki; Moskova tarafından BaL 
tık memleketlerinde ve sonra Finlan. 
dada girişilen hareketlerden evvel 
hep Sovyet matbuatı mümasil teza. 
hürlerde bulunmuştu. Binaenaleyh 
Moskovanın Romanya hakkındaki 
niyetleri de Baltık memleketlerile 
yapılan anlatmalardan mülhem olsa 
gerektir. Demek oluyor ki, Sovyetler 
Birliği Romanya ile yapaca~ı karp .. 
lıklı yardım paktı mukabilinde Be. 
sarabyayı istirdat etmek ve Roman. 
yada sağlam askeri noktalar elde ey. 
lemek fikrindedir. 

Böyle bir hal Macaristan için teh. 
like teşkil eder. Alakadar iki memle. 
ket matbuatında Macarlıtan ile Ro. 
manyanın münasebetlerinin tyilet
mesi ihtimallerinin mavzuubahs e. 
dildiği bir sırada bu cihet hesaba 
katılacak bir unsur teşkil eder. 

Demirmulıalız!ar ıerbal 

bıralrddı 

Bükreı, 18 (A. A.) - Reuter bil· 
diriyor: "Demir muhafız., tefkllltı. 
nın temerküz kampında bulunan 121 
azası serbest bırakdmıştır. Verilen 
malumata göre, bu karar hedefi mıl· 
li tesanüdiın takviyesi olan Röneunı 
cephesi kabinesinin tadUJ. uzerine ve. 
rilmişth: 

• 
Bükreş, 18 (A. A.) - Romanya htı. 

kumeti, milli bir petrol komisyonu 
ıhdasına karar vermiıtir. Bu komll
yonun resmi ceridede intişar etmil 
olan bir kararnamede tarıf eclilıDJI 
olan vazifesi, petrol sanaylınin lıloa• 
trolünü ve tanzimini temin etme&. 
petrol istihsal ve tasfiyesıni idare et. 
mek, ordunun ihtiyacatını temin fi'/• 
lemek, lstihsalitı arttırmax ve bil. 
hassa devletin menafilne muvafık o
larak sat• ve ihracatı ıanzim .,-&e. 
mektir. 

T elızip eflilen pyfalar 

Budapefte, 18 CA. A.) - Sallhl
yettar Macar Mahfilleri, yakında A. 
mira! Horty lle prenı Pö>l aratmda 
bir görüş?M olacağı hakkında balı 
yabancı gazetelerin yaydıklan l*Ji· 
aları valanlamaktadır. 

• Budapeşte, 18 (A. A.l =. DahlUfe 
Nazırı, bir emirname ne§Htllliftir. 
Bu emirnameye nazaran on iki ile 
yetmiı yaş arasındaki bUtün Macar• 
larla milli müdafaa lhtiyacıU ile a
likadar itlerde ihtiaaaı bulunan 11 
ill &C yqındakl Macar kadınları ,_ 
tabiiyetleri metld~k olan ki-.,• 
salahiyettar makamata müracaat .. 
decekJerdir Bu emtmame. btlh ... 
sevkülceyf gayeleri takibeımektr 
<lir. 

• 
Sofya, 18 (A. A.) - Bir Macar si. 

vil tayyare heyetinin yatında Sof1t
ya gelmesi beklenilmektt!cUr 811 ~ 
Yf't, Bulgar hüln\metl ıle Buda~· 
Belgrad • Sofya - Sellnlk • Atın• 
aruında bir hava hattı tnisi için aal 
zakerelerde bulunacaktır. 



A 

cı Milli Korunma Kanunu 
Dün Kabul Edildi 

~et.._, (Başı ı incide) 18ğ etmeni senden dileyonız,, dedi- faatlerine zarar vermiyecek !nt 

teza- Aksi takdirde kanunun tatbikatına ler. Ben, bu mukaddes• vazifey. yük- tanzim olunacaktır. Hüki'ımet, 

B AŞ, ~İŞ, NEZLE, G R IP 1 
R OMATi Z MA, NEVRALJi, KIRIKLIK 

• em- geçmek fayda yerine mazarrat verir. 'sek huzurunuzda ifa ederken, ay- hilde stoklar yapılmasını menede 
imiz.. Binaenaleyh evveli muhtelıf mevzu. dın günlerimizde birbirine bağlıyan lec~, memleket mahsullerini sa 
ı bir- ları nazarı dikkate alarak ve bunlar- kalplerimizin kara günlerde de bir- alabilecek, hariçten de mal müba 
.ıştur. dan birinin diğerile oları alakasını birinden ayrılmadığına ben şahit oL edebilecektir. İhracatın tahdıt v 

gözönünde tutarak hükumetçe bir dum. Vazife alan ve almıyan kadın menolunmasından dolayı memle 
.tıraP- plin dahilinde bir proğram hazırla. ve erkek bütan vatandaşlar, bunla- mahsullerinden birinin fiyatı duş 
rnizin nacaktır. Kanunun tatbikat}na ba rın hizmetine koştu ve bun!.ara yar- se, hükumet bu mahsulü değer pa ve bütün ağrılan derhal keser. Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

~- •liket suretle geçmiş olacağız. dım etti. Bilhassa tabiatın en büyuk sile satın alacak veya bunun terh' 
r te- Hakim rJlacak zihniyet kahrına uğramış olan bu diyarın en. mukabilinde rnüstahsillere para 

--------------------------------------------- H.k. 1 k 'h . t d d'l kazı arasından ilk gözünü açan in- razı temin eyliyecektir. Huküme a ım o aca zı nıye e ı er: 1 .1 tedb' l · d d ı b' ı 
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Kurban Bayramı milnuebetfle Osmanlı 

13ankııauuıı Galata Merkezlle Yenlcaml \'e 
&yotıu Subelerl. 20 ta 23 (dahil) ikinci 
ltlnun 1arihine lı:adar kapalı bulunacu
tlr. 

kn~rdma 1 
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İstanbul Vakıflar DirektörıÜijü İlanl~rı 
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HMTI 

Samat;yada 
Topkapıda 

Samatyada 
Samatyada 
Fenerde 
CU>allde 

ltum1capıda 
Uirneltapıda 
Samatyada 
Edlmeltapıd... 
Llngada 
Balatta 
Edimeltapıda 
Edlmeltapı 

'J'e1dursara7 
Fenerde 
Albmermerde 
J'.lrlkapıda 
Samat;yada 
Salmatomruln 
E)-Opte 
Samatyada 
Yelilk67de 

JCumbplda 
'J'opt.apsda 

Smnat;yada 
Balatta 

VAKP'I N laMI 

c Anallpslz Kilisesi 
Ayanlkola Kllisat 
Ayantkola Rum KWaesL 
Ayayorgj Kllıseai 

• Rum Patrikhaneııt dahtundP A:rayorgl KJUsest.. -
A.YarJkola Kilisesi ve Mektebi ve Ashanesi ve Ayahara
lambOI KJlisesi ve Ayazması. 
Ayakiryakl ve Panaiya Elplda Killscsl ve mektebL 

: .f.yayorgj .Klliaesi. 
Ayamina Kili.leli. 
Sarmasıkta >.yadimitrl Knlsest.. 
Ayatodori Rum Ortodou Kilisesi ve llkmektebL 
Rum Ballno KllliesJ. 
Rum İlk Muhtelit Mektebi. 
Hançerll Panalya Killseal. 

: Maraşh Rum tık MelttebL 
Meryemana KillHBL 
Meryemana Klllseıd. 
Be.lgratta Meryemana PanaJya Kilises1. 
Rum Panalya Klliseat. 
Ermenl Silrp Aavuazln KJllse ve Mektebi ve MezarlılL 

: An.arat Hlgutiilm J:rmenl Kilisesi. 
: Sürp İstepanoa KiUseai ve K.apamacıyan Mekte 'l Te Me

zarlıfı. 

: Meryemana Kflleeıd ~rlert 
: Ermeni S(lrp Nlkoıoa K1llseai ve Leon Vartuhyan Mektebi 

'"Meurlıtı. 
: Narlıkapıda SOrp Ohannes Kilisesi. 
C 80.rp Herıtegabet Ermeni Kiliseai ve Hor1l!\7an Mektebi 

ve Meu.rhtı 
8a!mlitamnıkta : MuMYI Cemaati. 
!:d1meltapt ) : Mu.sevi Cemaati. 
Tekfursara7 ) : 
Balatta : SelAnllto n Pulyapn Musevt Cemaat.t. 

Hr7'etlerce idare olunan Vakıfiardan SemUeri ve isimleri yukarda ynzıh Va
tı&ra 2'!~ - Sayılı Vakıflar Kanunu ile Nlzamnameııine ve olbaptald talimat
name huld\mlerlne tevfikan tek mütevelli tayin edileceğinden alAkah isteklilerin 
11-l-lMO - Çarpmba günQ akşamına kadar Çenberlitaşta İstanbul Vakı!lnr Baı-
mildilrl~e wlOsul müracaatları UAn olunur. (3~5) 

* * Binbirdirekte Satılık Kıymetli Arsa 
l - SUitanahmette Binbirdirek mahallesinin eski Eczahane ve yeni Işık 90ka· 

lında eski H Te yeni Z0/22 No.lı ve bermudbl cap 751 metre murabbaındakl araa
mn kapab zarfla yapılan arttırmasında talip zuhur etmediğinden l7-1-940 tarihin
den 17-2-940 • Cumartai ıGnü saat 12 • ye kadar blr ay lclnde pazarlıkla 
atılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 111129 - Ura 47 - kurut olup muvakkat teminatı 872 - Ura 
22 - kurustur. 

1 - lıteldllerfn 11rtnamestnl f6rmek ve daha fazla malömat almak Qzere Cen-
'berllta,t.a Vakıflar BqmGdürf7eti Mahl01At kalemin«!' milracaaUan. (538) 

F.SKİ ve YENi ROMATİZMA, LUMBAGO, SİYATİK 
OMUZ, ARKA, BEL, DİZ, KALÇA ve soğuk algınlıkla
nndan ileri gelen şiddetli ağulan teskin ve i7.ale eder. 

inhisarlar U~~m Müdürlüqü. ~anları 
··' 

I - Şartııameııt mucibince 1 adet plAnya tezglhı pa:ıarlıkla satan alınacaktır. 

D - Muhammen bedeli 8811 Ura muvakkat teminatı 66.45 liradır. 
m - Pazarlık 19-1-940 cuma ınno ıut 10 da .Kabataşta levazım ve mil~aat 

IUbellndekJ alım komisyonunda 7apılacak tır. 
'fV - Sartnamesl her ıOn sözO ıeçen şu beden parasız almabntr. 
V - İsteklilerin pazarlık tçtn tayin edilen ıün ve saatte -X. 7,5 ıGvenmP l>U'&• 

1arf1e mezkt\r komisyona gelmeleri. (430) 

Devlet Demiryolları ve Limanları işfetme U. idaresi ilanlar·ı 
Ton basına 50 kunJJ nakll7eli de dabO olmak Ozere dokuzuncu işletmenin her 
ban«! bir iltasyonunda ve vagon içinde teslimi prtile beher tonu 15,5 Ura muham
tnen bedelle 500 ton normal sun1 portlant çimentosu kapalı zarf ueuWe satın alı
nacaktır. Münakasa 3-2-940 Cumartesi gQnQ saat 11 de Sirkecide 9. İşletme bina
mtda A. E. komisyonu tarafından :rapılacaktır. İ•teklllerin ayni f(ln saat 10 a ka
dar 581,25 lira muvakkat teminat. teklif ve aalr kanun! veıılkala.nnı ihtiva edecek 
olan kapalı zarflarını komisyona vermeleri lAzımdır. Şartnameler puasız olarak 
~omisyondan verilmektedir. ($35) 

İstanbul Orman Müdürlüğünden : 
1 - Şilenin Korucadat Devlet Orma nınm A Ye :e serfs!nden 5052 kental Me-

18 ft 2791 kental 1tantık k&ntlr a~k arttırma Ue satılacaktır. 
2 - Arttuma 27 - 1 - MO tarlhlDe m0sadl1 Cumartesi ıQntl IUt 10 ela 78• 

placalttır. 

1 - lıf• k&rıtlrtbıh mulwnmen bedeli 11 .. kanpk k&DOrOD kentalı 12 
kurustur. 

• ' - Muvakkat terdnat 8T lira 85 Jmnııtur. 
1 - Şartname•• mukavelename l)l'OJe1eriol '6rmek ~ htanbu1 Or-

- lltldOrlOIOne mOraea.at edebfUrler. Clllll 

. _ şe ue n mı>Cl"" ....... -~•·-·-

1
, _______________ ııi"ıl'iılll•••·------

Y PSALTI M Hersene 
' ..... 

aldığınız 
.. . 

ve beğendiğiniz 
• SAATLİ 

Maarif Duvar Takvimi 
v~ • 

Bu yil ·9?ha mükemmel bir surette çıktı 

.ı1dannıamak vı- ;erinr qa~ka takvim almamak . . . 

Maatif Ta·kvimi 
ı\dına hılha~sa dikkat ctmdıdir. 

•• ıçm 

.\l:\ı\HİF T.1hımınd··kı v~7ılardan h.111ları: ~ •. ... 
T akrnnl" dal! lıı-r türlü malanıat. vakıtln. mcv~inıln. ~fırtın.ılar. hıf1~1· d .. -

0ı~m.-1.-rı. s.:ün,..~ın fnırrlara t.\ha\\ııllnı. • 
..\r.~hi. rıırııı .n·lar. l.ı.1vr,,ml.ır. P.ııi:i ~·tınln '" t.ıtil ı<iınlrri. • 
( .üninır; Lırın~ :\1ulıım dur.y;ı tarıLlnı. Tiirk ~;ırihı vı· ıııkıl.iıi tarıhı. 
l .ıv<hlı •nı.lrr \'t' dildıımr,elln .. 

36(ı guıel lııbycln w 1.irifrln 3fılı ıııaııııln w hır ~nk lliiuınlıı "' 

faydalı hılgılçr., .. ·' ,. • 
Bu ··~'iı _.'f.m~alsiz 'takvimin mı-rkrıi: i~ıanhul ,Maaıif Kit;ılıfı.~w,iclır 

, . \ld.1nnı.ımak i.,ırı hıh.1:.0-.ı, :\f AA H/ F TAK 1 'J.Vf/ adın.ı dıU "ı rtmrlıdır 
• 

--~------, 
ŞİRKETİ HA YRİYEDEN : 

Bayram Miinasebetile : 
1 = Bayramın 2 ncl pazar günü adi i\inlere mahsus tarife tatbik 

edilecektir. 
2 - Pazar günlerine mahsus olarak tarifede yazıh ve A. Kavağın

dan 18.30 da hareketi! Anadolu ve Rumeli iskelelerine uğrayarak 
20.30 da Köprüye gelen (299) numaralı sefer fazla olarak bayram 

1 
günlerinde icra edilecektir. 

3 - Bayram günlerinde Usküdarla • Beşiktaı arasında seferler fası. 
lasrz yapılacaktır. 
4 - Araba vapuru Bayram günlerinde Cumartesi Pazar tarüesine 

göre lşliyecekür. ,;-. ______________________ alla, 
ncaret Vekaleti Teşkilatlandırma 

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

Çuval, L.anavtçe ve jüt tplilf lthaltle tşUgal edenlerden fstanbulda bulunanJarın 
25 İkinci K. 1940 ve tafrııda bulunanların da 5 Şubat 1940 tarlhlne kadar Sirke
cide Liman hanında Tl!$kilAUandırma baş kontrolörlUltilne veıılkelarile müracaat 
ederek kurulan Birlik Ltd. e ıtrme talebinde bulunmalan lüıwnu llAn olu-
nur. (460) 

'-----------------~--------, Bayramda Yalnız 

KIZILAY GAZETESi 
Çıkacaktır. 

ninlannızı vermekle hem kendinize ve hem de 
Kızıalya yardım etmiş olacaksınız. 

Müracaat yeri : 
latanbul'da Postane k&1111mda Kızılay hanmCla 

Kızday Sallf Bürosu. Telefon: 20062 .................................... ..: 
lstanbul Levazım Amirliğinden : 

1!7Qp Detterdannd a l numarah Olktm evtnln c:orap atıny~erlnde makineler 

tem ihzar edilen bina daıhfllnde zat! corap maktnelerOe caıı.mak isteyenlerin 

Delterdarda ı numanb Dlktmevt MfldQr lfltQne mOracaatıan. C 10894) r 0ksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM im\ 

• Hakkı Katran Pastilleri de vardır. j 
Ziraat Yekiletinden: 

Yem Orman kanunu bQk11mlerlne tevft kan lfmd.lye kadar dev!et fıletmeııf test. 
ed.llmlf olan .KarabQk, Dut'Sunbey. &ıklşehlr, Dilzce. Daday, Giresun. Çoruh. Poa 
(Adana), Seben (Bolu) revtrıerinee tııtlhııal olunan ve piyua tereııtest bnallne 
elverlşlt ebadda bulunan tomruldar, depolardan t.tif ed.flm1t olarak arttırma De 
ublma.ktadır. 

Her revirin lstlhaJitlle maham lht.t,.ae w alnı Clktıktan 8Cmftl blac9k'" art
tırma De sablacalı: olan tıomruklan lt1em ek Gzere leap n ihtiyaca aftre blrbe 
fabrika inpmna izin verilecektir Buralarda fabrika tnp etmek arzusunda bulu
nanlann mtıracatlan azami Gç a7 ı('lnde tetkik ve tntaç edtlecetı gibi tcabeden mJk
tudan fazla fabrika tnşuına mOsaade verUmı,.ecek ve bu müddetten ıonrakt mQ
racaatler kabul olunmıyaeaktlr. Bu itibarla ılAkadarlarm bir an evvel Ziraat v .. 
1tAleıline mOracaat 97lemelert ilin olun•. (137) (300) 

o ı 
Da.ima manıt eski ve bQy(lk binasında 

R. (Altıncı Beledlye dalrnl lcal'l••ında) 'K 
G Be:1ollu, Müellif caddesi No. il - 8 Tel: 41424 B 

t P SALT i 0 
A' F 
l'- lıl efru .. t "'aOazalarında tıw sevke uygun •• 

O 
MOkemmel "'obllyaları bulacakaınız. U 

Bir aaırdanberl sayın halkın memnuniyetini temin için emirlerine 

t A.ınide bulunmaktadır. Aldatıcı llAnlardan aakııwu&. ' 
0
L 

Şöhretimiz cinsin teminatıdır. 

, ............................................. 119'l 

SATIŞ 8LAN1 
İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan : 

Satıye tarabndan Vakıf Paralar idarainden 24758 ikraz No. .ne ~ ahna 
pan7a rrıı.kabil bhinc' derecede ipotek g&ıterllmlı olup borcun Menmemestr.den 
dobyı satılmuına karar verilen ve tamamına ehlivukuf tarafından (2500l Ura 
kıymet takdir edilmiş olan ka7den l'nkapanında Haraccı Kara Mehmet mahıılJe
sinln Hiaaralb sokatı ve Fener caddesinde eski 28 yeni 51, 51/1, 51/2 kapı ve lOU 
ada, 13 panel NoJı satı A;ne ve lsmall ahın, solu Hacı Mustafa vereselerf ahın, 
arka tarafı Yener caddesi, ön tarafı Htsaraltı sokaiile çevrili kule! zemin vakfın
dan bir kıt'a arsa ile altında dilkkAnı olan blr kAJdr evin evsaf ve mesahaaı qatı
da yanlıdır: 

61 No.h ev- Kap1dan glrfldlkte zemini ctmento bir sahanlıktan ahşap merdi• 
venle blrlnel kata çıkılmaktadır. Bu katta bir koridor Qzerlnde camekAnla blSIOn• 
müş sabnlı;li blr oda ve zemini karosiman dösell adi ocaklı ve içinde helAsı ve 
musıutu bulunan blr mutbak, arkada bu mutbakdan gPÇUen diler bir oda ve ayn
ca mutbakdan aama ve •Q7ar bir merdivenle çıkılır phniflJ odanın Qstilne &eea• 
dnt f'den el.rafı duvar korkuluklu blr tarasadan ibarettir. 

51/1 No.lı mahal: 51 No.h evtn zemin kısmından tahtaperde ne Mlnrunt\ş fdn
de bir muslutu olan cephesi camekAnlı lııtor kPpenkll dükk:Andır. 

1112 -.o.ıı maha l: Zemini çimento ve Qstil galvaniz aae kaplı bir dOkkAndlP. 
Binanın Qatil alatranıa ldremlUe 6rtülildil.r. Terkoa ve elektrik ıeataata 

mevruttur. 
M ... ııası: Tamamı 81 metre murabbaı olup bundan 20 metre murabbtı Ud 

kail! btn3, mOtebaktsl dilkkAnlar ve aralıktır. 
Yukıı-ıda hudud, evsaf ve mesahaaı 7~ pynmenkulOn tamamı açık art

tırmaya konmuıtur. 

1 - lıbu ıaynmenkul<ln arttınn.e prtnameıd 24 - 1 - 940 tarihinden tın.. 
ren 937/4181 No. ile İstanbul dördQncQ icra dalreııinin muayyen numarasında ber
kesin ıörebllmeııt için acıktır. tıAnda yazılı olanlardan fazla malQmat almak la
teyenler, lfbu ıartnameye ve 937/4181 dos7a No.slle memuriyeUmlze müracaat 
etmelidir. 

2 - Arttırmaya latlrak lcfn yukanda yazılı kıymetin 1' '7,5 nJsbeHnd• p-.r 
veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124). 

1 - İpotek sahibi alacaklılarla diler allkadarlann ve irtifak hakkı uhlple
rtnln ıamrnenkul Qzerindekl haklarını ve bullll8lle faiz ve masrafa dalr olaa 
lddlalanm tabu llln tarihinden IUbaren yirmi f(ln l.çlnde evrakı milsbltelerile bir
Ukte memurlyetlmtze bildirmeleri icap eder. Akat halde haklan tapu lic:W ile •~ 
bit olmadıkça ntıa bedelinin paylaımasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen f(lnde arttırmaya iştirak edenler artbrma p.rtnameıdnl o~ 
mut ve Hlzumlu maltünat almıf ve bunlan tamamen kabul etmll ad ve 11.ibar 
olunurlar. 

1 - Gayrimenkul 21 - 2 - 940 tarihinde Carsamba C(lnO saat 14 den 111 78 
kadar İstanbul d6rdilncQ icra memurlutunda Oç defa ba.lınldıktan sonra en ook 
ıırttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin " 75 tini bul
maz nya 1111tıt tate;renln alacatına rQçbanı olan diler alacaklılar bulunup da be
del bunlann bu ıayrımenlrul ile temin edilmiş alacaklannın mecmuundan fazlan 
cıkmaua en eok arttıranın taahhildü blkJ kalmak Ozere artbrma 15 giln daha 
temdit edilerek 7 - 3 - 1940 tarihinde Perıembe günü saat 14 den 18 ya kadar ı.. 
tanbul dördOncQ icra memurlulu odasında arttırma bedeli satış tsteyenln •laca
tına rQçhanı olan diler alacaklıların bu gayrimenkul lle temin edilmiş alaraklan 
mecmuundan fulaya çıkmak p.rtile en çok arttırana ihale edilir. Bö7le blr bedel 
elde edilmezse ihale yapılmaz ve satıı talebi dilter. 

1 - Gaynmenkul kendisine ihale olunan klmse derhal veya verilen mtıhlet 
içinde parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendisinden evvel en ,.OUek 
teklifte bulunan kimse anetmll oldutu bedelle almağa razı oluna ona, razı olmaz 
veya bulunmazsa hemen on beş f(1n milddeUe arttırmaya Çtkarılıp en eok arttı

rana ihale edWr. İki ihale arasındaki fark ve geçen g{lnler için % 5 den hesap olu
oacak faiz ve diler zararlar aynca bükme bac~t kalmaksızın memuriyetimizce 
alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133). 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak ,..ınız tapu feral hıncını yirmi 
senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullannı vermPte mecburdur Miltera
ldm vergjler, tenvirat ve tanzifat ve dellAllye resminden mOtevelllt belf'dlye rillU• 
mu ve müterakim vakıf icareııl alıcıya aid olmayıp arttırma bedelinden t.emD ' 
olunur. 

bbu pY,nJnenkul yukanda ~en tarihte !stanbul dördOnclJ icra ml!"Ttur
lulu oclaııuıda ı,bu llln ve s&terileD arttırma prt.namesl daire.inde ııahlacall 

l1l.n olunur. (521)) 

lua N. 81 Yeri Seneflk klraaı Deoorlton 

259 Botazlef Amavutköy Ya- Ev T. L. 81.00 'l'.L. ıı.ıs 
bud.f 90kak 12 N.Ju ev. 

14''7/4 ~otlu - Taksim Cllmhu- Mataza T. L. 1020,00 'l'.L.. 153.00 
!Vet m87<1anı - t. T. E. Ş. ~ 
Hanında mataza. 

14''7/I ~otlu - Taksim CQmhu- ..S:ataza T. L 1020,00 T.L. JS3,00 
?Vet meydanı - t. T. E. Ş. 
Hanında mataza. 

Adreıt w izahatı yukarda yuıJı pyrtmenkuller açık artbrma IW'etlle kiraya ve-
rlleceldlr. 

thaıe 10 - l - 1940 Sah ıona aat ondadır. Kiralamak tııteyenlertn hl7.alannda 
c&terilen depozito ak~nf veznemize ya brarak arttırmaya girmeleri tıln olunur. 
Kfba7ede mruında ..-ilen bedel Jec:mlş kirayı tecavilr ettftt takdirde tallnl~rin 
deoozitolannı ntsbet datl"f'!ffnde tf"r.f"ft ~1fllmelerf 117.tmdır. ı ıı:nt • 

Salıibi " N9'n1aı Möd ör11 H alli LOtfö OOKl>UNCU b11zeı ~11111. ve 
Nesthlıt T L. 8 llP11dılt yer. T A N " ""'-11111 

- - ----- - -- ----- -----. . --


