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Tayyareler tarafından bombardıman edtlen bir Fin şehrinde bazı binalar yanıyor 

B k·ı· -, CliŞYe ı ın 
1 

Temas Ettiği 
Bir Kısım Fin Şehirleri 
Bombardıman Edildi 

Uç Mesele 
Yazan: M. Zekeriya SERT El 

Norveç Kralı, Şu Sırada lstikbcili Ancak 
Dehşetle Düşünebileceğini Söyledi 

S AYIN Bqvekil Refik Say. Londra, 19 (Huıuıi) - Fin- muşlardır. Finler, Sallanın Şlmalin. 
damın evvelki gün Büyük landanın en dar noktası olduğu deki kuvvetli mevkilerini m...ıhafaza 

Mili t M l. " d • t · - · · b 1 k b 1• I etmektedirler. e ec ısın e ırat e tıgı nu- ıçın u meme etin e ı ıayı an Bugünkü Sovyet tebliği yalnız 
tuk birçok bakımlardan hususi mıntakayı qarak Botnia körfe- devriye ve topçu faaliyetlerinden 
bir ehemmiyeti haizdir. zine varmak için vukubulan Sov- bahsediyor. 

Bu nutkunda muhterem Başvekili- yet taarruzu bir kere daha aka- yer:d::blie~~t!~~=t veha5v0~~!;1~~ iniz üç mühim meseleye temas etıı. ·""" 
ler. mele uğnunıf ve Sovyet kuvvet- rin 300 bomba attıklarını, fakat za-

Evvela matbuat hürriyettnden bah- leri 30 mil kadar rical elmitler· yiatın hafif olduğunu bildirmekte. 
•ederken, Milli Şefin her fırsatta dir. dir. 
tekrar buyurdukları Türk1yedekl de. . f Fin tebliği evvleki giln 11. dün de 
hl.ok · .. . hakk d~'- ı:.ı.ı.· 1 Fin devriyeleri, rlcat eden Sovye 3 Sovyet tayyaresinin düşürüldüğü. 

rası reJıını ın .u\.l te 11KA1 • k tl · · tak" kt d' F " lerizı· anlattıl T k"t• k k· I uvve erını ıp etme e ır. ın. nü bildirmektedir. Bütün memleket 
Bllal 

1 
ar. en ı .en or an, ler burada Salla'nın Garbinden yir üzerinde 450 Sovyet tayyaresi dolaı: 

'L • den kaçan, hesap vermekten çe. m1 mil ötede bulunan Martayerir'yc rnıştır. 
a.ınen b.. ı ld · · · d 
y ve oy e 0 ugu tçı::ı. e şu ve- varmışlardır. Halbuki daha önce Helsinkiden resmen bildirildi~in,,. 
~ bu ş.ekilde matbuatı, hükumetin Sovyet kuvvetleri Botnia körfezi ile ~öre. bu suretle muhasamatın başın

:!~:aa~ne g~~en. m;~ıe~ecle1 kar- aralarındaki mesafenin yansına ka- rlanbei.'i dü~ürülen Sovyet tavyarele. 
b aşve ı ımız, urıuyede mat- dar ilerlemişlerdi. ,.inin adedi 205 e baliğ olmaktadır ki. 
Uatın niçin, dünyanın o~k az mem. . 

leketlerı·nd ··ruı· h .. • t Sovyet kuvvetleri genlemekle be- 1ler gün için dört tayYare isabet ey 
h e go en, urrıve c maz- b k 4 1 1 . . "hi , e.kt dlr B 4 k d ç ·· ar olduğunu izah ettiler. .. ra er as erı ma zeme erının mu m em e . u asıtarı ra am ır. un 

F'lh k" bir kısmım kurtarmıva muvaffak ol- fSonn Sıl~ R ~il· 1l 
ı a ika sulh halinde bile matbu. 

atın serbest konuşmasına tahammi.ü 
~:~miyen bir çok Avrupa memleket

_rı, harpten sonra kendi gazetelerı. 
~ ~uvara asılan birer t!:!bliğname 
~lıne getirmişlerdir. Fransa ve In

gıltere gibi dünyanın en eski dt!

rno~t memleketleri bile, harp doJa· 
Ylsile, matbuatını sansüre tabı tut
~tadır. Dünyanın fevıı:.>tad~ gün-
~r Yaşamasına ve dünya hadiselen.. 

h_1n dalgalan memleketimiz<! kadar 
:ayet __ et?llesine rağmen, Refik Say

rn. h~umeti, matbuat hürriyetini 
~·~ ~oyle dursun, bilak~ gazeteci.. 
~~ızı serbest konuşmağ.ı davet et

rni§tır. Türk matbuatına, Refik Say. 

<Sonu: Sa 6; Sü: S> 

Bayramınız 
Kutlu Olsun! 

Bugün Kurban Bayramıdır. 
TAN b··ı·· k • u un o uyuculanıun 
bayraınlannı tebrik eder. 

Gazetemiz, Bayram münase. 
betiyle Pazar, Pazartesi Sah 
~n~~ri çıkmıyacak, ç mba. 
g.ununden itibaren neşlı vazife
sme devam edecektir. 

Turk • Bulgar Y akmlığı 

Milli Şef ile Kral Boris 
Arasında Dostane 

Telgraflar Teati Edildi 
Ankara, 19 (A.A.) - Reist 

cümhur ismet lnönü ile Bulga 

riıtan Kralı Majeste Üçüncü Bo
m araamda 9.fağıdaki telgraflar 
teati edilmiştir. 

Majeste 3 üncü Bnri~ 
Bulgaristan Kralı 

SOFYA 
Majestelerinin, Mecemencloğlu tıtrafın-

dan bana bildirilen nazikAne sl52:lerlnden 
dolayı, hararetle teşekkllr ederim. 

Geçenlerdeki So!ya teması. lkf komşu 
ve dost memleket bükfunetlerl arasındaki 
tam fikir mutabakaUni bllcllnnlştlr. Bu 
mOna.se~etle ll4aJesteıerine bundan dUJ'. 

<Sonu Sa: e. Sil: 6) 

Birçok Köylerde Evleı 

Yarı Yarıya Suya 

Gömülmüş Vaziyettedir 
lzmir, 19 (TAN Muhabiri bil-

i diriyor) - iki güodenberi lzmir 
ve havalisınde sürekli yağmurlar 

1

1 tekrar başlamıştır. Dün gece tid. 
detlenen yağmur bugün de za

j man zaman kuvvetli olarak yağ
ı mı~, nehirler taşmış, ovalan ııu-

lar kapla.mış, birkaç ev yıkılmış, 

Geçen dela Manisa ovasını haplıyan sellerin 
yaptığı tahribattan bir görünü;ı 

Manisa - Akhisar şosesi üz~_rin.~e~ I hemen bir metreyi bular sular ara· 
bir çocuk da ölmüştür. akan sular yolu bozmuş. kopruyu sından geçerelı: Man.i.saya varmıştır. 
Yağmurun şehirdeki tahr'.b<ı.tı az· tahrip etmiştir. İzmirden l\.1anisay.l .... 

dır Sadece bazı mahallelen su bas- gitmekte olan 48 n:.ımaralı kamyonu Kuçuk Menderes de taştı 
mrştır. Emiralemde sular sürı.i ~lemis ve karı Küçük Menderesın taşmasile Öde-
Sulann lazlcı kabardığı yerler yon hendeğe devrilmiş. yolcular et- muş ve Birgi ovalarını sular basmış. 

c;:uı ...... ~ on t=:lıa kc..bard1ğı y<?ı raftan gelen jandarmalar ve atlı a. tır Bakırçay Berga!na ovasını ;u. 
Manisa mmtakasında GPrliz. lrlam&z. rabalarla kurtarilmı~tır Dün ge<'ekı !ar ıstiliı etmiştir Fo<·snnı Bağarası. 
Kurşunlu ve Bakırçaydll' Gediz ye. Afyon trenı. vagonlan 40 santi.n1ik Değirmenköy ovaları da sular altın· 
nlden bir kaç metre yükselmiş. Ma- su ıçinden geçerek ı!ec'? yarısı saat dadır Burada bır 50~ e':'.c! de_ yan• 
nisa ovasını baştanbaşg sular kapla- üçte İzmire gelmıştir. Bu sabah tz- ya kadar sulara gomu.rnuş vazıyette 
m1ştır Birkaç köy ve"l idcn tahliye mirden hareket eden Bandırma. Af- bulunmaktadır. 
edilmiştir. Bu arada Mahmudiye. yo~ ve Ankara trenled ise Menemen. ı Kara borda ~e~. Mo.rd~.E!'ında b~, 
Harmandalı. Hacı HalillP!' köyleri su ı P.oğazmda kalmışlardır Yalnız Af.

1 
Kuşadasının Şırın\!e koyunde de bır 

lann tehdidi altında ve tehlikededir yon treni akşam saat 21 de hemen. (Sonu: ~a: 6: Sü: 5) 

Felaketimiz Karşısında 

Yabancı 

Devletlerin 
Yardımları 

Atina. 19 (A.A.) - Atina Ajansı 
bildiriyor: 

Atına vilayetine ba~lı belediye ve 
nahiyelerin reis ve müdürleri bu 
hafta zarfında toplana1 ak halkın A. 
nadolu zelzele ve tu~yanrnd1 Jelake. 
te uğrayanlara kütle ha ı. r:de vardım- ı 
da bulunması meselc?i• ni t mJ!im~ ka· 
rar vermışlerdir. Bu nıı,ıiyeJer aha. 
lisinin büyük bir kısmı Türkiyeden 
gelen muhacirlerdir. 

Büyük caddelerle meydanların 
muhtelif noktalarınd:ı O-i/aııııu bek. 
liyecek ve geçenlerin ıki drahmiden J 
aşağı olmamak üzere vapacakfarı yar 
dımı hususi bir listey'! ka~·dedecek 
lerdir Bu listeler sonnaan bir ara
ya toplanarak ciltlen~Pır ve ou su. 
retle teşekkül edecek biıyük ciltler. 
toplanan para ile bırli1<t.> ikj mıllet 
arasındaki bu kardeşlıır tezahürünün 

(Sonu Sa 6 Sü 4l 

Genç ve Orta Y aşll 
Muharrirler Arasında 

(!enç muhanirlerle. nrta ya~h 
muharrirler arasındaki münakaşa. 
bütün şiddetile devam ed;p dur. 
maktadır. Biz, genç muhanirlere. 
eserlerine sütunlarımızı açık bu. 
lunduracağımıZl bildirmiştik . On. 
lar. bize müracaat ettiler. Davala. 
rmı müdafaa etmek ve orta ystşb 
rakiplerinin e!lerlerindekt sakat
lıktan. bosluklan ispat efmt'k icin 
yer istediler, ya.zılanm da getirdi. 
ler. Siz, bayramdan sonra. bu çok 
şayanı dikkat yazılan "TAN,. sfi. 
tunlannda bulacak, ve beklediği .. 
Dize pişman olmıyacaksmız! 

ÇARŞAMBA GÜNÜ TAN SÜTUNLARINDA 

il il 

ismet lnOnü 
Yazan: 

• Doğduğu günden bugüne kadar Milli Şefin hayatı. . Ço
cukluğu, talebeliği, İzmir İdadisinden, Sıvas Askeri Rüşti
yesine ve Halıcıoğlu Topçu İdadisinden Erkanıharbiye 
mektebine kadar geçirdiği tahsil hayatı .. İttihat ve Terak
kinin gizli kuruluşundaki büyük rolü. San 'ada İmam 
Yahya ile karşı karşıya gelişi .. 

e Kafkas rephesinde lldıır.i Ordu Erkanıharbi:ve Rei:ı;i t~mc-t f\ry .. 
}'ilistin .-ephesinde lsmf't Bt'y .. Alman Generali Guhr. ı.afl"ri .Jİ
baiyi tlüşiinürkcn. felaket yüklü istikbali haber veren İ.iJı1d 
Bey .. Mustafa K'"mAlin h~vran olduh ismet Bey .• 

• Bu elli beş yıllık büyük hayat destanı, yalnız kuru vesi
sikalarla, sanatkar bir kalemin çizdiği ~zel bir dekor 
içinde bütün canlılığı ile, heyecanlı bir roman gibi geç
mektedir. Ve Büyük Şefimizin hareket dolu havatı . heve· 
canla olduğu kadar, ibretle okunacak bir ders, milli bir 
ibret ve fazilet dersidir. 



"Kara Liste .. ye 
G ·rer.lcrin Bayramı! . 

Yazan: NACI SADULLAH 

K afal an eskimiş muharrirlere 
hücum eden gençler, ltu sefer, 

münakaşanın eskisi gibi patırdıya 
getirilmesine, veya ala) a boğulma. 
sına fırsat 'erecek gibi görünmüyor
lar. Aldığım mektuplardan anladığl. 

BirGünde350000 1 

Liralık Mal Sattık 
ma göre, ara) a bayramın eirmesi, İngilter.e ve Fransa piyasalarında satılmak üzere birçok mal-
iyiden İ) İ) e kızışmış bulunan bu mü-
nakac;aları sogutnu) acak, bilakis lar hazırlanmıştır. Dün kilosu yüz elli kuruştan İngiltereye 
gençlere, )enidcn hücuma geçmek seksen bin kilo tiftik satılmıştır. Evvelki güne kadar oliın satış
için dinlenmek, ve hazırlanmak im. lardan yüz seksen bin liralık tiftik ve ayrıca keten ihraç edil
kanı 'erecek... Çünkü gençler, bu 
mektuplarında, "kara liste,, }erine miştir. · ı-
aoktukları ınuharrirlerden bahsede. Fransaya kilosu 100 - 150 kuruş 1 IK t ı 
rek: arasında olmak üzere yüz bin liralık a p an ara 
"- Biz', di) orlar, onlarla, bayram. yaprak tuttin gönderilmiştir. Maca-

dan sonra bol bol görüşeceğiz: Fakat ristan ve Slovakyaya yüz bin kilo ı• + E 1 
bu sefer yapacağımız şey, hepsinin kadar fıstık satılmıştır. Dunktl ihra- C en 
eserlerini ele almak, ve o eserlerin catın yekunu 350 bin lirayı bulmuş- ~ 
boşluğunu, hiçliğini ispat etmek ola. tur. İl;ıracat için sert buğday istenil- • 
cak. Bu arada, onlara, henüz bilme- ç"?,~~tıedştıirr .. Fiyatlar 6 buçuk kurusa Çektı•rı•ıdı 
dikleri )eni "kı)met,, leri de, yine .ı.ıuu 

eserleri) le tanıtacağız. Bu suretle, Hiç~ir ihtilal yokmuf 
efkarı umu~ıiye, manasız ve faydasız Ma.nifaturacılann iki partiye ay. 
bir münakaşaya şahit olmaktan kur. rılarak ayn ayn birer birlUt kurmak 
tulacak, ve ciddi, müshet bir muka- istedikleri ve bu yüzden aralarında 
yese ) apmak imkanına kavuşacak. ihtilaf çıktığı haberi asılsızdır. Ma-

Acaba "TAN", bizim hu yazılan- nifaturacılar birliği Azalan bu ha
mıza sayfalarında yer ve,rmez mi?,, beri tekzip etmişlerdir. Ticaret mm. 

Bu sualin cevabı, "TAN,, da bun. taka müdürü Avni bu hususta: 
dan e\ vel, ve bugün çıkan bir ilanla - "Resmi makamların malumatı 
verilmiş bulunmaktadır. Binaena. haricinde tüccarlar arasında bir an· 
le) h, Bayram ertesi, bu edebi kavga, laşamamazlık olabilir. Bir kısım tiic
bütün şiddeti~ le bnşlıyacak demek- car şirkete ~etirfle<:ek müdürlerin 
tir. maaşı hakkında fikir ve mütalaa ser 

Ben neticede, zaferin hangi taraf. dedebilir. Fakat ıirketin esas muka
ta kalacağını pek kestiremiyorum. ·ve]esi hazırlanmış bile de~ildir. Sir
Fakat, eğer bu zaferi, -şansları çok ketin henüz fijU ve hukuki hiç bir 
daha fazla görünen- gençler kaza- m~vc1.jliyeti yoktur. Kaldı ki Ticaret 
nırlar n, bu bayram, "kara liste,, ye Veklleti bu gibi tesisleri masraf te
giren edipler için hiç te uğurlu sa. şekkülleri olarak değil bir temerkÜ7 
yılmaz: Çiinkü bu hesapca, bu bay- ve tevzi topluluktan olarak mütalaa 
ramda bizim caddenin "kmban,, la- etmekte ve mümkün olduğu kadar az 
n da onlar olacak? masrafia idaresine ehemmiyet ver. 

o 
Halk, ve "Yeni Edip!,, 

Bu "eski Edip", "yeni edip., mü
nakaşası da. giinün dedikodusu hali. 
ne girdi. Diin tram\ aya binmiştim. 
Tramvay yiiriirken, bir delikanlı. 
yanıbaşımda aYakta duran orta yaşlı 
bir zatın omuzunu hafifçe dürttü, \•c: 
'- Ba) ım ... dedi. biraz kenara çe. 

ki'ip müsaade edin de geçeyim!,, 
Orta ya'jh zat; delikanlıya. aksi ak. 

tH haktı. ve: 
•'- Acele etmeyin, dedi, tramvay 

te' akkuf mahalline varınca, ben de 
ineceğim!,, 

Delikanlı. orta yaşlı zatı hafifçe 
kenara iterek hi.raz daha ilerledi, ve: 

"- Size, dedi, mü aade ~din, di
yorum ... Ben te\ akkuf mahalline gi
decek değilim: Burada atJn·ar.ağım!,, 

Orta ·aşlı zat, her ne kadar: 
"- Hcrc;e in bir usulii \'ar: Tram. 

vnv tevakkuf mahalline \'armadan, 
elalemi itip geçemezsiniz: Ayıptır. 

ya!laktır!,. Kabilinden laflar etmek 
istediyse de, delikanlı kulak asmadı,. 
Ve orta yaslı zatı itip geçti. 

O zaman, hırsından tirtir titriyen 
orta yac;Jı zat canclan bir: 
"- Lahavle!,, çektikten sonra, ili· 

ve eW: 
"- Bu muhakkak, bir ''yeni edip,. 

olacak! 

• 
"Peyami Safa Bitti ! ,, 

Dün hana telef on eden bir o kuyu. 
~um da latife yollu diyordu ki: 

"- Bilmem, bugün, Peyami Safa
nın yazısını okudunuz mu? Bu yazı: 

mektedir. Tiiccarların arasında mu
tabakat vardır. Birlik bu şayiaları 
t~k7.ip l'd•r•ktir ... cfpmic:tir. 

, Petrol Limited laaliyete geçti 
Petrol Limited Şirketi Kutlu ha

nında merlcezini acarak faaliyete ger 
miştir. Sirket müdürlüğüne SedRt 
Kanto~lu tayin edilmiştir. Sirket İs. 
tanbuldaki bütün depo ve tevzi yer
lerine ihtiyaç nisbt-tinde benzin pet
!'Ol ve motörin doldurnı1tktedır. 

Mıntaka Ticaret Müdürlüiü 
Ticar~t V9kaleti teşkilatlandırıl. 

ma umum müdürlüğüne şehrimiz 
mıntaka ticaret müdürü Avninin, ~ 
nun yerine de halen Romada bulu. 
nan dıı ticaret reis vekili Cemal Zi. 
yanın getirileceği söylenmektedir. 

POLiSTE: 

Kuyuya Düştü 
Ortaköyde Taşmerdiven sokağında 

46 numarada oturan Hacerin oğlu 3 
yaşında Recep Yahya Efendi mezar
lığında dolaşırken içi su dolu kuyU
ya düşmü§, olmü~ür. 

Kaynar Su İle Haşlandı 
Kızıltoprakta Rüştü Paşa akaret

Jerinde oturan Gülmezin oğlu 4 ya. 
şmda Orhan, kaynar su ile haşlan
mıştır. 

Otobüsle Kamyon Çarpıştı 
Şofôr Sabahattinin idaresindeki 

3075 numaralı Taksim - Yenima
halle otobüsü 18 yolcusu ile İstinye 
iskelesi virajını alırken mukabil el. 
betten gelmekte olan Hüseyinin ida. 
resindelfri 3464 .nuırwıralı kamyonla 
çar-pışmıştır. Otobüsle kamyon hasa.. 
ra uğramış, insanca zaviat olmamış.. 
tır. --Umumi Mağazalar Denmru 

Açılıyor 

"Yazıklar olsun?,, kelimeleriyle .sona 
eriyor. Binaenaleyh bu kelimeler!n 
albna: "Peyami Safa., imzası atıl. 
mış. Bu makaleyle, on iki makaleden 
ibaret olan bir yazı ıerisl nihayet· 
bulduğu için, ''Peyami Safa,, imzan.. 
nın altına da, ıu kelime yuılmıı: 

"-Bitti!,, Ankara, 19 (A.A.) - Haber aldığı. 
Fakat, siz, o makalenin snn iki mıza göre, Umuml Mağazalar Şirke

kelimesini, muharririn imzaımn, ve ti tarafından ilk olarak Mersinde in
bu sonuncu kelimeyi bir arada okur- şa ettirilen depo, ·binıılannın kn~at 
sanız, mevdana, son günlerde gazet~ resmi önümüzdeki paz.ır günü yapı. 
uyfalanıida devam eden edebi bir lacaktır. 
münakaşanın ilk neticesi olaa ıu Bu münasebetle umumt mağazalar 
cümle çıkıyor: idare meclisinin aldığı bir karara gô. 
"- Yazıklar olsun: Peyami Safa re yapılacak küşat re&mimle fazla 

Tırhan vapuru Alanyadan İstan
bula hareket etmiştir. Gemi Alemdar 
tahlisiye gemisinin yedeğinde ola. 
rak getirilmektedir. Kazayı mahal. 
linde tetkik için giden fen heyeti de 1 
'şini bitirmiştir. Geminin, fazla ve 
sık yağmurdan mütevellit sis içeri
sinde sah 'le yakın sevrettirilmcsi ha. 
talı görülmektedir. Çok kayalık olan 
bu civar sahillerinde j?eminin karavn 
yakın olarak seyrettirildiği ve bu sı. 
rada da vardiya noôetcisinin ikinci 
kaptan olduğu bildirilmektedir. 

Bu hususta açılan tahkikatın ne
ticesine intizaren gemi süvarisi il" 
ikinci kaptana muvakkaten iften el 
çektirilmiştir. 

Diğer taraftan, hem Tırhanm, hem 
de geçenlerde Mudanya civarında 
karaya oturan Trak vapurunun. ya. 
pılışlanndaki hususi sistem dolayı. 
siyle şimdilik tamirlerine imkan gö
rülmediği söylenmektedir. Bunlar. 
Alman deniz inşaatında tatbık edi
len yeni sisteme gören, uzun saç lav. 
halarla inşa edilmişlerdir. Bizde bu 
saçlardan yoktur ve harp dolayısi,vle 
Almanyadan da bu saçların getiril
mesi mümkün değildir. Bu itibarla 
bu gemilerin şimdiJik tamir göremL 
yecekleri anlaşılmaktadır. 

lskenderun Lımanı 
Devlet liman işletmeleri umumi 

müdüriı Raufi Manyas İs]{enderuna 
gitmiştir. Hiıkumet İskenderun lL 
manının inşası iş"ne büyük ehemmi
yet vermektedir. Bu limanın yakın 
bir istikbalde işlek bir transit mer
kezi olmak istidadı 'görüldüğünden. 
liman işlerinin tanzimi, tahmil ve 
tahliyenin makineleştirilmesi işleri
ne hemen başlanacaktıT. Hükumet 
bu limanın inşası için de aynca mü
hitn tahsisat vermek tasavvurunda. 
dır. 

Mükerrer Sigorta 

inhisarı indirildi 
Ankara, 19 (A.A.) - Türk!ye Mil

li ve Fen'ks dö Viyen Hayat Sigorta 
Şirketlerinin aciz haline düşmeleri 
ve muamelelerini tasfiye etmek mec
buriyetinde kalmaları üzerinı:: sigor
talıların zararlarını önlemek mak
sadiyle yangın ve nakl'yat branşla
nnda yüzde 50 den yüzde 75 e çıka
rılmış olan mükerrer sigorta inhisa
rı, bu iki şirketin üliışmdan müte
vellit büyük bir kısmı ödenmiş ve 
bakiye zarar içln de bir hal sureti 
bulunmuş olduğundan. Ticaret Ve. 
kaletinin teklifi üzerine İcra Vekil
leri Heyetinin kararile 1.1.1940 tari. 
hinden itibaren tekrar yüzde 50 ye 
indirilmiştir. 

Sigorta şirketl~rinin ikinci kota 
namı verilen munzam yüzde 25 lere 
ait muamelat dolayısiyle yangın ve 
nakliyat branşlarında ihtiyar ettik
leri fazla masrafları ve karsılaştık
lan sürprizleri ortadan kaldıracak 
olan bu kararın. sigorta sanayiimizin 
inkişafına hizmet edeceği §Üphesiz. 
dir. 
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Alhn Aranacak 
Maden Tetkik ve Arama Ens

ti'tüsil, Sarı~rdeki madenlc"r U. 
zerinde de tetkikler yapmıya 
karar vermiştir. Burada külli. 
yetil miktarda Pirit mevcuttur. 

Yardım Y ekôn1 
925000 Lira Old 

Ayrıca bakır ve altın maden. 
lerinin de karı ık olarak bulun. 
duklan anlaşılmaktadır. 

Enstitü Mart hatlarında Sa
rıyerde bir kamp kuracak ve 
tetkiklerine başlıyanktır. Tet. 
kikleri M. T. A. Enstitüsünün 
jeolojik kolu şefi Ragıp Gençer 
tdare edecektir. 

Felaketzedeler için yardımlara deva medilmektedir. Dün ~ 
şama kadar gerek merkezde, gerekse kazalarda kaydedilen y~ 
dımlarla umumi yekun 925 bin lirayı bulmaktadır. Bayram 6 

tesinde~ itibaren Milli Yardım Komitesi yeniden faaliyete B 

Mala t ya Kazalarında 

imar ve inşa Faaliyeti 

SPOR 

Hungarya Takımı 
Galatasaray ile 

Bugün Taksimde 

1 . ~cirıllaşıyor 

Enver Solcullu 

Malatya, 15 (TAN) - Perver! na
hiyesi miıdürü Enver Sokullu Kı. 
zılin nahiye müdürlüğüne tayin e
dildiğindenberi, köy işlerinin tanzi. 
minde büyük bir faaliyet göstermek
tedir. Enver Sokullu, Perveride köy 
yolları fn:;aatında ve köy işlerin
de gösterdiği faaliyetten dolayı vill
yetçe takdir edilmiştir. 

Macaristanm methur Hungarya 
takımı dün lstanbula gelrnif ve kli.ıp 
idarecilerile İstanbul spor erklnı ta
rafından karşılanmıştır. On sekiz fut 
bolcü ve idareciden mürekkep olan 
kafileye Avnıpanın tanınmış spor 
idare<:ilerinden Macar. futbol feda. 
rasyonu umumi katibi Doktor Fa
dar riyaset etmektedir. Kafile reisi 
gazetecilere 111 · beyanatta bulun
muştur. 

- lstanbtıla ilk defa gelmekle be. 
raber Türk futbolü hakkında fikir 
sahibiyiz. Bilhassa son F. T. C. ınaç
lannda aldıktan neticeler Türk fut
boJünün kuvvetini ortaya koymuş. 
tur. Burada iyi bir oyun gösterrne
ğe çalışacağız. Gayemiz budur. F. T. 
C. yi Macaristanda 3gol farkla yendik 
Yunanistanda yaptığımız dört maçı 
kazandık. Son maçta da berabere 
kald*. Bu defa Kızılinde, nahiyenin köy. 

lerle olan telefon irtibatı arızasız bir 
hale konulmuş, köy mektebi inşaatı 
için büyük gayret Ürfedilmiştir. Ye
ni hukumet binası da, son sene içeri-

Aramızda yalnız Macaristanın de
ğil Avrupanın tanınmış oyuncuları 
bulantnaktadır. Takımda meşhur ka
leci Salue başta olmak üzere beş 
oeynpımuoa •::ı ... __ 

---o--
Ekmeğe On Para 

Zam Yapıldı 
Ziraat Vekaleti Toprak MahsulJe. 

ri Ofisinin İstanbula verdiği buğday
ların ihtiyacı karşıhyamamasından 

dolayı son günlerde buğday ve un fL 
yatlarında hissedile<:ek bir yükseL 
me görülmüştür. Bir taraftan bu te
reffüün kaydedilmesi. diğer taraftan 
da fırıncıların müracaat etmesi üze.. 
rine belediye iktısat müdürlüğü ~k
mek ve francala fiyatlarını yeniden 
tetkik etmiş, ekmek fiyatını, ıı.> para 
ilavesiyle 10 kuruş 10 para, francala 
fiyatını 20 para ilavesiyle 15 kuruıı 
olarak tesbit eylemiştir. Yeni narh 
bugünden itibaren tatbik edile<:ek
tir. 

İstanbula verilen buğdayların da
ha ucuz verilmesi hakkında beledi. 
yece yapılan müracaata da cevap 
verilmiş ve buğdayların daha ucuza 
verilemiyeceği bildirilmiştir. 

-('1..---

İtfaiye Ekipleri 
Pasif korunma talimatnamesi mu

cibince kazalarca yetiştirile<:ek itfa
iye ekiplerinin liıiteleri, alakadar ka. 
zalar tarafından hazırlanmıştır. 'Her 
kaymakamlığın hazırladığı liste bir 
iki güne kadar itfaiye gruplan amir. 
liklerlne gönderileceklerdir. Befik
taş ve Beyoğlu kazasından yetiştiri. 
lecek itfaiye ekipleri Beyoğlu itfaiye 
grupu, Eminönü, Fatih ve Eyüp ka
zaları tarafından yetiştirilecek ekip. 
ler İstanbul itfaiye iımirliğ1 tarafın
dan talim ettirilecektir. 

ille maç bugün yapılıyor 
Macar misafirler bugün ilk maçl 

larını Taksim stadıhda Galatasaraya 
karşı yapacaklardır. istanbulun en 
kuvvetli on biri olduğunda şüphe ol
mıyan san kırmızılılar bugi.ın de 
muvaffakiyetli bir netice elde etmek 
için misafirler karşısına en kuvvet. 
li tekillerile çıkacaklardır. F. T. C. 
ye nazaran daha kuvvetli ve daha 
kombine bir takım oldukları aldıkla-
rı neticelerle anlaşılan bu takıma 
karşı Galatasarayın nasıl bir netice 
alacağı fut bol 'meraklıları arasında 
büyük bir alaka ile beklenmekte-
dir. · 

Macar futbolcüleri bilhassa Fener 
bahçe maçından bahsederken Fikre. 
ti merak ettiklerini ayrıca ilave 
etmekte ve bu futb9l yıldızı hak
kında kendi muhitlerinde sitayişkar 
bir şekilde bahsedildiğini söylemek
tedirler. Fenerbahçe-Hungarya maçı. 
nın bir hususiyeti de bu olacaktır. 

Galatasaray takımı ağlebi ihtimal 
bugün sahaya şu kadro ile çıkacak
tır: 

Osman - Faruk, Adnan - Musa, Ad:ıan, 
CelAI • SallhltUn, Eşfak, Gündüz, Budo
ri, Sarafirn. 

Fenerbahçelilerin çıkaracakları 
kadro henü.z belli değildir. Yalnız 
dün de yazdığımız gibi müdafaa ve 
muhacim hatlannda esaslı tadilat ya-
pacaklardır. • 

çecektir. 
Gönderilen eşya 

İstanbul halkı tarafından felükl 
zedeler için teberrü edılen muhU 
eşya peyderpey feliiket mıntakall 
na sevkedillnektedir. Şimdiye kaf 
Tokata 74,292 si muhtelif gıyecf 
2353 parçası yatacak, 4717 çift 
kundura olmak i.ızere 81367; Ordıl 
29334 muhtelif giyecek, 380 yatacı 
2499 çift ayakkabı olmak üz« 
54313; Giresuna 30423 parça mı! 
telif giyecek, 956 parça yatacı 

3305 çift ayakkabı olmak üze 
34684, Sıvasa 5940 parça giyecek • 
yası ki ceman 176.199 parça eşya gı 
derilmiştir. Bunlardan başka kül 
yctli miktarda inşaat malzemesi gÖ' 
derilmiştir. Yine felaketzede mınt 
kalar halkına tevzi edilmek üz~ 
dün de Bulgaristandan mebzul mt 
tarda kaşer peyniri, kereste ve 1 

yola çıkarıldığı Kızılay Cc.miyetiı 
bildirilmiştir. Bu eşya da gelince d 
hal zelzele m.ıntakalarına sevkedil 
cektir. ( 

Dün gelen lelaketzedclc-r 
Zelzele mıntakalanndan şehriml2 

dün de 15 nüfuslu dört aile gel.mi! 
tir. Vilayet bunlar için de ev tedı 
rik eaecektir. 

Ecnebüerin müsamereleri 

Bayramın dördüncü Salı günü Si 
at 15 te, Fransız Tiyatrosunda. şeb 
rimizdeki ecnebi artistler tarafrndai 
fıı:lfıketzedeler menfaatine bir müsı 
mere verilecektir. Bu müsamarey 
memleketimizdeki bütün ecnebi aı 
tistler iştirak edecektir. MüsamerE 
de. şimdiye kadar görülmemiş der~ 
cede zengin bir program tatbik cd 
.iC\..\;A.l..u .• 

Rumların alakaları 

Amerika ve Yunanistandaki 
tebaası olan Rumlar felaketzede va 
tandaşlara vasi miktarda yardım et 
miye karar vermişler ve bu iş için ko 
miteler teşkil etmişlerdir. Bilhass 
Amerikadaki Rumların bu kada; 
büyük bir sempati gostermclerine 
Nevyorkta Rumca intisar eden Atı 
lantik gazetesinin hayırhahane nef 
riyatı amil olmuştur. Bu gazetenif 
dostane yazılan İstanbulda da bil 
yük bir sempati ile karşılanmıştır. 

Aydınlıların yardımı 

Aydın, (TAN) - Zelzele felaketi 
zedeleri için vilayetimizde verilet 
iane 20 bin lirayı bulmuştur. Bunu~ 
12041 lirası nefsi Aydında, 1058 Uı 
rası da Bozdoğanın Yenrpazar nahi' 
yesinde verilmiştır. Kurban Bayr• 
mında da felaketzedeler için kavut\ 
ma yapılacakUr. 

---0-

İzmirde Bir Tüccarın 

Parası Çalındı 
İzmir, 19 (TAN) - Şehrimiz otel-

lerinden birinde misafir olnn lstanr 
bullu manifatura tacirı Naim oğlıJI 
Osmanın cebinden 280 u ~a parası ç~ 
lınmıştır. Hırsız Ayt!tu1lah Bandır"'! 
ma trenıne binerken ya.h.&.lanmış. Ü 
zerinde bu paradan 107 l!ras· çıkmıtıı 
dığerlerini bir arkadaşıle İstanbul' 
ginı derdiğini söy lemı~'tır. 

İzmirde Kömür Yok 

İtfaiye efradından yararlık göste
renlerin ikramiye ile mUkAfatlandı. 
rılmasına karar verilmiş ve 30 kişi. 
li.k bir liste hazırlanmıştır. 

Beşiktaşa gelince: İstanbul şampi
yonunun Macar takımı karş sın
da alacağı şekil şu olabilir: M. Ali -
Taci, Faruk.Hiiseyin, Feyzi. Fuat Ha
yati, lbrahiİn, Hakkı, Şeref, Eşref 

İzmir, 19 (TAN) - Şehrımizd• 
maden kömüriı fikdam vardır. Ha~ 
sobalarda yakacak 1to111iır bulama." 
maktadır. 

lzmirclen çiui alınclı 

bitti!., masraftan çekinilerek yapılacak ta-
sarrufun baliğ olacağı r.ıiktar, nare SUAL CEVAP 

üçüncü gün yapılacak Istanbul -
Ankara muhtelitleri maçı da sene
nin en mühim karşılaşması olacak. 
tır. İstanbul muhtelitinin Macarlar 
karşısına şu kadro ile çıkaçagı söylen 
mekıedir: 

İzmir, 19 (TAN) - Kı1ılay şuo 
si Erzıncana gönderil:ne!< üzere §E! 
rimız piyasasından 15 bin kilo çi 
satın almış ve derhal Eı -ıtr.cana se~ 
ketmiştir. 

Cihat - Faruk, Adnan - Musa, F.nver, Rüşvet Alan Maliye. 
Memuru Yakalandı 

ketiarz felaketzedelerine yardım o
larak Kızılav ~urumuna teberrü e. 
dilmiftir. 8. - Bir yere memur alınacaOı za- wkaÜar, kİmyaıerler, 411ciler. milhen- Eaat • Sallhattin, Eşfak, Melih, Budorl. 

1 M İzmir, 19 (TAN) - Als.1ı-.cak ma. 
liye tahsil şubesi şefi Züb~yr. Oğuz 
isminde bir terzinin mahcuz makine. 
}erini hacizden kurtarmak ic,.:in 30 lira 
rüşvet alırken yakalanmıştır. 

Aziz Türk Milleti 
Sağlık içinde Mes'ut Bayramlar 

tc:!rak etmekle Bahtiyar ol, 'gÜnlerin 

feıl olsun. 
. M. Nuri Çapa 

man diploma aahlbl olanları bile lmtl- diller. eczacılar libl. Yarın yapılacak olan Fenerbahçe-
Çöpler Arasında Bir Çocuk hana tlbl tutuyorlar, bu takdirde dip-. • Hungarya maçını federasyonun kara-

ıomanın ne kıymeti kalıyor? ril B .n.. lı B ri id ed kti. Cesedi Kafası Bulundu · e e,-taf aa are e<:e 
C. - Diploma muayyen bir k11ltiJr L - Hukuk •"•ıında dırlnl .. Mık Fakat Buri mazeret beyan ettilin-

İzmir; 19 (TAN) - Belediye te- seviyesinin iktisap edilditini ispat eden lfln hangi -rıırl okuMalıdırT : den maçın idaresi Refik Osman T~ 
mizlik amelesi çöpler arasında baıı bir vesikadır. Müsabaka imtihanı ise. c. - Hukuk bahatnde o kadar gok .... M,_,_., .. 
koparılmıt bir çocuk cesedi bulmuf- ihtisaa ve bu ihtisas derecesinin kavra- - ftrdır ki; buncla tmnı.rtftl bile lpa v ..... ~w... 
tur. Yapılan tahkikatta bu batsız ce-1 nılıp, kavranılamıyacatını gösteren bir yumak mQmkQn delildir. Bunun ıctn. • 
secUn İzmir memleket hastahanesin- meihaledir. İhtisası ispat eden diploma muhtelif kitapçılara mOracaat ederek. Matbuat takımı Bursa tekaütlerlle 
de olü olarak doğan bir çocuğa ait sahipleri ihtisaslarına taallClk eden me- katalol istemeli vı bu katalollardakl karşılaşmak üzere bugün Bursaya 

TA 

20 Sonkinun 1940 
C UMARTESİ 

1 tnd ay Gün: 31 Ka11m· 74 
Arabi: 1358 Rumi· 135!1 
Zilhicce: 10 İklncikftnun· 7 
GUneş: 7 22 - Öğle: 12 25 
İkindi: 14.55 - Akşam: 1~.ıo 
Yatsı: 18.45 - tmsAk: 5 37 

olduğu ve hastahane hademelerinin muriyeUere intisap ettikleri vakit im. hukuki eserler içinden intihap ettikleri- hareket etmiştir. Müsabaka yarın ya-ı 
çoculun ceeedin.i gömmiyerek çöplü. 

1 
tlhıına Ubi tuhılma7.lıır. Dn1ttorlll1', a- ni:r:i alarak okumalumnz. ı pıl&cak ve •takım bayramın üçüncü te attıklan anlqılml§tır. ._ _______________________ .,.... günü lstanbula dönecektir. --------------



~~~~;~:~~~~i;;;. F Almanya ile~ Holanda ve Belçika 
!:-:;~~~e~v;aı:!ı~~ ;e:~:Sbi!":ıü:~: ı Sovyetler 
~~:~n ::~1:~~:::.~~2.uğ~;dığ1:'~1~1! Arasında ı t • J " E d • J "' • d tabiifeli'ıketvebufelaketin.sineıniz. a·ır Anlaşma S J 8 ) ecegın en 
de açtığı yaraclır. Bu yara her biri-
ınizi ayn ayrı incitiyor ve hepimizi 
ıstırap i~inde yaşatıyor. Londra, 19 (A.A.) - Times 

Kurban Bayramı 

Ya.zan: B. FELEK 

Dotrusunu ister mişiniz! Şu 

(Kurban Bayramı) terkibi 

gerçi blr hakikat ifade eder amma 
iki zıd kelimenin bir araya gelişin. 
den yapıldığı için manasında sakat. 
lık vardır. 

Zaten ne~·i olursa olsun kurban et
tim diye Bayram etmek pek te doi
ru bir iş değildir. Onun içindir ki; 

g tarafında açılan yaraya karşı, biitiin J,uwow'un Cenubu Şarkisinde 
e Hepimiz de biliriz ki, insanın bir gazetesinin Belgrat muhabiri H b d 

varlığı derhal seferber olur, biitün ve Romanyava yakın petrol a er ar O 1 ı 
ben Kurban Bayramını tam bir bay-

i 
ram yani frenklerin rejouissance 

muş ar dedikleri sevinç ve gülüp oynama 

dı 
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fiziki kuvvetler o yarayı kapamak mıntakasın; R~syanın Almanya. gün~~den ~iyad~ !ıka~aya mu~.v~~ 
net ıçın tesıs edılmış hır hayır gunu 
sayartm. Çocukluğumdanberi aldı· 

için uğraşır ve bütün yabancı mik. ~·a terkedeceğine dair dola~an · 
ropları nıağlfıp etmeden dinlenmez. şayiaların Balkanlarda ve Tuna 

e memleketlerinde endi!'leler u. 
·yandırdığını yazmaktadır. il 

!.ondra, 19 (Hususi) - Belçika ve Holandada 
son hafta zarfında hissolunan gerginliğin hafifledi.. 
ği, ilga olunan mezuniyetlerin pek yakında iadesine 
karar verilmesinden anlaşılmaktadır. 

ni ve mem1eket istiklaline riayet ettirme~ için, her ğım -belki sakat- terbiye de bana 
türlü vasıtaya müracaat edilmesi lazım geldiğini Kurban Bayramım daima hüriinle 

Şoınlu milJetlerin hali de. ferdin 
b Bu petrol mıntakasına muka. 

nzvi hayatında göriilen u halin tıp. 
kısıdır. Onlar da mBddi, mAned her bil Almanya, Finlanda i~inde 1 

beyan hususunda Danimarka milleti müttehittir. karşılamak itiyadını vermiştir. Bu 

H l d Al t t d
. ' hüzün, tabii, bir bayram idrak edi. 

o an a manyayı pro es o e ıyor . d d - ·ı b b d h şım en egı , u ayram a ayır, Rusvaya yardım edecektir, Bu 1 
yarayı kapamadıkça, rahat ve huzur ı 
hissetmezler. Onların da bütiin mad. yardım, mütehası;ıslnr yolu ile 1 

eli ve manevi kuvvetleri ~·Ara~·ı ka. veya Finlandaya harp ıııalzeme. ı , 

İsv;çre gazetelerinden Bund'un yazdti:ıına g;>re, 
Almany::ı.nın hedefi Holanda ile Belçikada yorgun. 
luk çıkarmak, ve bu suretle müttefikleri bitaraflara 
yardıma sevkederek, bunu bir tahrik mahiyetinde 
telakki etmektir. 

IIolanda kabinesi dün hususi bir toplantı yapmış. 

tır. VerilPn malıimata göre, kabine Arendskcrk va
purunun torpillenmesi münasebetile A.bıanyaya 

gönderilecek protesto notası hakkında mutabık k:ıl. 

hasenat olsun diye sürülerle masum 
hayvanın kanına l{irllişindendir. 

si gitmesine mant olabilmek 
pamak için seferber olur Ye yarayı 
kapamadıkca, iı;tirahat hissetmez. gibi daha fiili bir tarzda yapı. 

lacaktır. mı~tır. 

Gerçi diğer milletlerin yortulann.. 
da da bö~·le şeyler yok d .. ğildir. !\le. 
sela bir Noel yoPtusu dünyada 100 
milyon kadar Hindinin canına kıyıl
maııma sebep oluyormuş. Ben ko. 
yunlara acırım. Başkaları da hindi· 
lere, kazlara acısın. ' 

tam Ye sıhhatli blitünlüğün zevkini 
tatmaz. Bu şayialara Ma<'aristan ve 

Türk milleti, tabii afetlerin ha,·a. ı Romanyanın iyi malUınat ahm 

Diğer taraftan umumi intıba şudur ki, gecen 
h~fta Belcikaya inen Alman tayyaresinde bulunan 
vesikalar kasden tayyarede bırakılmıştır. Ve bu ve. 
sikaları bulanı Alman tehdidinin şümulü hakkında 
yanlış yola sevketmek gayesi takip edilmi~tir. 

Muhtemel aulh teşebbüalcri etrafında 

mahafilinde inanılmaktadır. Fil. 
tımızda açtığı yarayı kaDamak için 
bütün insani, milli, maddi ve mane. hakika son on gün İ(.'inde Sov. 
vi kudret ve kaynakların1 seferber ~·etlerin isgali altında bulunan 

Muhtemel sulh teklifleri mesclesile yeniden meş. 
gul olan Figaro gazetesi, müphem serai.t a1tında 

sulhün flvdetine imkan tasavvur edilemiyeccğini 

yazmaktadır. Fransa ile İngilterenin silahlrırı ter. 
kctmek iç~n ileri sürdükleri °baslıca sartlar herkec;. 

Oivect>k sudur ki; insan bUtiln ke
malatı nefislerinde toplamış farze
dilen bir mahliık olmasına rağınen 
ii~er hayvanları kıtır kıtır kesip ye
me~·i. hatta bu hareketle kendine 
seval> toplamayı bir Şime edin· 
miştir. Ne di~·elim? Bir kere ki ara
larına diişmüşüz. 

etmekle, afetlere karşı derhal milli Cenubi Polonyaya Almnn kıta. 11 
atı girmiştir. Bundan başka Ma. 

bir sa\·aş açmakla, yaraya gnlcbe 
Belçika ve flolanda istiladan haberdar imif 

car hududu boyunca bul•man 1 
çalmayı en biiyiik vazife tanıchl,nı Sovyet kıtaatı arasında bazı 
göstermekle kalmamıs, ancak tam 
bütiinliik i~inde ya,.amak ve bu lıii- Bu acıkerler huduttan çekilme. 

hareketler miişahede edilmiştir. 

1 
tünliiğün her uzvunda tam sıhhat 
şartlann>n hüküm sürmesini istedi. miş ise de, miktarları azalımı- 1 

ği"i de tebarüz ettirmi!5tir. tır_. _ 
Türk milli şuurunun :diksclrlif~i bu 1

-

Deyli E"kspres gazetesi, Holandanın p~k yakında 
istilaya uf' ıyacağına dair Brüksel ve La Hayc hü. 
kum etle: ine haberler geldiğini yazmakta ve dün 
Holandada yapılan kabine toplantısının bıı haber. 
lerle <\lbkadar olması lazım geldiğini ilavP. etmekte. 
dir Bu gazete, Londrada bu haberlere inanılmadı. 
ğmı ~rnydeylemektedir. 

çe mal(ımdıır. Bu şartlar tahakkuk ettiği takdirde, 
Fransa ile lngiltere lüzumundan bir gi.'tn bile> fazla 
mnharf'he f'tmiyecekler. fakat bu şartlar yeri.ne> gf'. 
tirilmedikce de, vaktinden bir gün evvel bile sfü;h. 
]arı ellcrınclen bırakmıyacaklardır. 

Halihazırda Londra ile Parisi meşgul erlen ve et. 
mesi Hızım gelen bir tek mesele mevcuttur: lhtil,nı 
müttefiklerin arzu ettikleri şekildeki neticeye isal 

etmek. 

Diyebilirsiniz ki: 
- Canım! Kasaptan et alıp ye. 

mh·or rnu!'iun? 
seviye, yalnız tt>cıclli verici hir gös- =====~========= 

teri değildir. Bütiin hiizrıümihe ra~- Sovyetler o Cok şükiir yiyorum. Lakin kas'p 
dükkanındaki hayvanı kesen ben de. 
~ilim ki; onu ben yemesem başkala· 
rı yiyecek. Ben yemiyorum tliye bir 
kaç hayvanm başı ıuıtırdan kurtul
c;a canıma minnet! Öyle olmaıhtQıı 
hildiğim için bPn de elilem gibi et 
verim dP kurhan k"5ilmeslne razı 
"lmam. Eter hu havvan kesimine a• 
..ımayı pf'<k ileri JtÖtilrürsf!ft'I iş "et 
vrmez,, liğe varacak. Benfm de 
"Sphze yiveJ>ler.. zümresine geçmi· 
' 'e hiç niyetim yok. 

men, bu milhar<'k günde yfr7.iimiizii 
La Haye'den resmen bildirildiğine göre, e·~nebi 

güldiirecek bir güvenç ve inanç kay. 

nai!tdır. 1 H d d Bayramı hu ruh ile karcıılad1ğ'1m1:ı: ran U U UftQ 

t:ıyyareleri çok yüksekten Şimali Şarki istikame. 
tinde :ıçmu~lr:rdır. Hava dafi topları, derhal ateş 

açmıştır. Bunların İngiliz tayyareleri oldukları zan. 
nedilmektedir. Holanda hükumeti, Londrada icap 
eden tahkikatta bulunmaktadır. 

Almanya deniz efradını topluyor 
• 

Daily Telegraph gazetesinin yazdığına göre, Al. 

için, bütün Türk milletinin bilhassa v T 
bayram e-ünlerinrle, il"in"e ı;ızlıyan Do9ru ren 
yaraya. her vakitten foda itina gi>s
termesini bekliyoruz. Ancak bu iti
na saycsinrle, hrrvramla~mak ve hay. 
ramın kutlu olmasını temenni et. 

Danimarkanın bitaraflığı me-eleai 

man radyosu her sınıf deniz efradının silah altına 
çağrıldığını bildirmiştir. Meçhul bir hedef için olan 
bu celp, Jli filonun kuvvetlerindeki bu nisbetsizlik. 
dolayısile İngiltereye karşı bir deniz taarruzu yap. 
mak ıçin olamaz. 

mek• miimkündiir. 
Milletimizin sonsu7. bir k:ıvnak o. 

lan sefkat , ... incıımhba en derin iti
madı_ ht"!!l,.dl~:""1;~ ;,.;,. ı.~ ... " ........ ~ 
xrrtlu l'iıma.,ım ıemcnnı <'diyoruz. 

Bugiin bi7.imle beraber lrnrhan 
bavramını yiidercc milvon insan da 
tesit ediyor. Bu :viizlerce milyon in. 
sanın, son fdakctimiz esnasrnrla bize 
gfü•terdiği yük<iek SPmpatiyi de ana. 
rak ve teşekkiir1erimizi sunarak. 
bavramın hepı;i hakkmda da kutlu 
olmasını temenni ederiz. 

Fransız Ayanı da 

Komünistlere Ait 

Kararı Kabul Etti 
Paris, 19 (Hususi) - Komünist 

mebusların Parlamentodcı.n atılm». 

lan hakkındaki layihanın bugün A. 
yanda müzakeresine başlanmış. 
muhtelif hatipler söz almıslardır. 
Bu karan hükumetin vermed ğine 
teessüf etmişler, kararın yalnız me. 
buslara ait olmasını doğru bulmıva
rak, memleketteki bütün komti~ist 
hainlere tesmilini istemişlerdir 

Bundan başka Moskov.3daki Fran. 
sız elçiliğinde 19 memur bulunması. 
na mukabil Paristeki Sovyet elçili. 
ğinde 150 memur bulun-:iuğuna hü. 
kUnıetin nazarı dikkati cclbedilnıiş. 
tir. 
Müteakıben Başvekil muavini Şö

tan söz alınış ve hükumetin noktai 
nazannı anlatmıştır. Neticede Ayan 
Meclisi layihayı mevcudün ittüakile 
'\re 294 reyle kabul etmiştir. 

1 
Amerika 34 Muhribi 
İnşadan Vazgeçiyor 

Vaşington, 19 <A.A.) - Parlamen
~~nun deniz encümeni reisi Winson 
ır milyar 300 milyon dolara baliğ 

ol~n donanma masraflan için derpis 
edılen tahsisattan 500 milyon d,olar 
te~zil edilmesini teklü etmiştir. Bu 
miktarın tenzili Panamerikan emni
Y:t ınıntakasında karakol vazifesi 
rrmek için programında derpiş edi. 
en 34 muhribin inşası işini geri bı
rakacaktır. 
d ~niz programında yapılan bu f e. 
akarlığın muhalif partileri mem. 

l'lun etmek arzusunu istihdaf ettiği 
zannedilmektedir. 

Japon - Amerikan 
Münasebatı Vahimleşiyor 

1 
:okyo, 19 (A.A.) - Tokyo gazetetn Japon - Amerikan miinasebet

erinin gittikçe vahimleştiğine dalr 
aldıkları haberleri ehemmiyetle neş.. 
~tedirler. 

Hattı Yapıyor 
Londra, 19 (A.A.) - Daily Tele. 

graph gazetesinin yazdığına göre, 
Sovyet hükumeti İran hududu civa. 
rmda Jıılfa t·ı~M~;.._..,. .... cu.<i.'Ulu.ıc:ı. 
ı v mu ırzun ugunaa oir şimendifer 

Danimarka Parlamentosunun muhtelif siyasi par. 
tilerinin miıessisleri, komünistler ve nasyonalistler 
müstesna olmak üzere, bir karar sureti tevdi etmiş. 
lcrcl"r. Bu karar suretinde deniliyor ki: 

Bundan baı:ıka ayni gazete, Hamburg ve Bremen 
radyolarının bu gece bir sebep göstermeden neşri. 

yatı tatil etmiş olduklarını bildirmektedir. • Danimarkanın bitaraflı~ının muhafaza edileceği. Korhan Bavramı v.-cıilrı;iyle bari 
hiraz ı;aka edeyim. llitnkU pzete

ıfiii~~!!...!!....!!..._!!i!iii_ iiiiiiii~~...OOiioııiııiı-...ii!~~iiiiii!ii ı 1erde İstanbul mehafilinden birinin hattı inşasına başlamıştır. Yeni hat, 
Karadenizden Hazar denizine giden 
şimendifer hattına bağlan~caktır. 

Irandaki nüfua tahriri 

Tahran, 19 (A.A.) - !randa yapıl. 
mak üzere bulunan umumi nüfus 
tahririnin hariçte muhtelif tefsirlere 
yol açması üzerine salahiyettar mah. 
filler bunun uzun zamandanberi der. 
piş edilmekte olan normal bir iş ol. 
duğunu ve her hangi bir tefsit'e mey. 
dan vermesi doğru olmadığını bil
dirmektedirler. 

lngilterede Yangın ve 
lnfilikler Devam Ediyor 

j 1rnrharı kesf"nlne hıtııhen y97:tfmış 
Tütünlerİmİzİ Almak hir ilıtmnı eördflm. Beraber okuya. 

lrm. Hem ~üliişüriiz. hPm de bu 118. 
için lngiltereden 11ın oku,.masına ayrı bir vesile daha 

vermiş oluruz. 

Bir Heyet Geliyor "Sayın yurtdas 

Hadramoutta tahşidat 
Kahire, 19 (A.A.) - "Mısri,, ga. 

zetesine bildirildiğine göre, İngilte. 
re hükumeti milli orduyu teskil et
mek ve yetiştirmek ;izere Hadramou
ta askeri bir heyet gönderecektir. 
Diğer cihetten Sanaa hükumeti ile 
İngiltere. iki hükumet arasında n·ev. 
cut muahedenin temdidi hakkında 
müzakerelerde bulunmaktadırlar. 

Borah Öldü 

Londr~. 19 (A.A.) - Londra civ:ı
nnda Enficld'de elektrik aletleri 
imal eden bir fabrikada bu sabah çı· 
kan yangının sebepleri hakkında po
lisçe tahkikat yapılmaktadır. Bu 
yangının da bir suikast eseri olduğu 
zannedilmektedir. Yangın söndürül
müş ise de hasarat mühimdir. 

Barut fabrikasındaki infilak 
Hükumet makamları Waltham 

Abbey patlayıcı maddeler fabrika.. 
smda dün vuku bulan infilakın bir 
suikast eseri olduğunu zannetmekte
dir. 

Fakat bu fnfilakın bir suikast ne· 
ticesi olduğu emin bir membadan te
yit edilmektedir. 

Bu fabrikanın tahribi için evvelce 
iki defa teşebbüste bulunulduğu an-

Vaşington, 19 (A.A.) - Ayan Mec laşılmıştır. Hükumet, araştırmalara 
lisinin en yaşlı azası ve harici siya- faaliyetle devam etmektedir. İnfilak 
s~t sahasında Parllmentonun en na-ı mahalline hiç kimse yaklaşamamak. 
fız şahsiyetlerinden hiri nlan Rnr.ah tadır. 
vefat etmiştir. Diğer cihetten söylenildiğine gö-

re, Waltham Abbey fabrikasında ve 
İngiltcrenin muhtelif mıntakaların
daki fabrikalarda "bazı kazalar vu- ' 
ku bulabileceği., meçhul kimseler ta
rafından İngiliz makamlarına bildi. 
rilmiştir. 

Yeni infilak ve yangınlar 

"Kurbanının etini falan yere ver. 
Londra, 19 (A.A.) - Royter "Bir but, bir kol da tilkranla kabul o-

Ajansı bildiriyor: Ticaret miis- lunur. 
teşarı Avam Kamarasında yap- "Bu kurbanlar zelzele fellketlne kur-
tığı beyanatta bir İngiliz heye- ban olan kardeslerimize kavurma 79pıla. 
tinin Türk tütünü mühayaası caktır.,, 
hakkında müzakerede hulun. Bu hayırb temenniye Eyv•llah! 
mak üzere pek yak!nda Tiirki. Ben de ayni şeyi karilerlmden rlea 

Lon.dranm Şimal fabrikasında vu~ 
1 

yeye gideceğini bildirmiştir. ederim. Yalnız ;yazıda göze çarpan 
kubulan suikaste atfolunan infilak- Müstesar bu vesile ile, İngi- nokta, but ve kol üzerindeki ısnr. 
!arı geceleyin yine Londra civarında liz hük1imetinin Türkiyeden İkinci nokta da felaket kurb•nla. 
Enfiteddeki d:ğer bir fabrikada çı- miihim miktarda tütün !'!atın a- rına kavurma yapmak meselesi. Ma-
kan yangın takip eylemiştir. Yine bu 

1 
1 lacağı hakkında Ba.,veki1 tara- himu dn·letiniz kurban demek ölmüı 

hadisede de suikast ihtimali bertaraf fından evvelce yapılan beyana. demektir. Nitekim kovun kurb11n et. 
edilmiyor. Yangın süratle söndürül- I / _tı hatırlatmrstır. mek sözünden de bun~ anlıyoruz. Su 
müştür. Hasar ehemmiyetli değildir. halde kavuTmalar, zelzele ~uhtaçla-

Yeni bir infilak daha olmuştur. 14 nna mı gidecek, zelzele kurbanlan• 
saat içinde bu üçüncü infilaktır. Bir na mı? 
kazaya atfolunan bu infilak Craydon dranın Şimalindeki barut fabrikasın 
marangozhanesinin fabrika krsmm. da vuku bulan infi1iikm suikast neti

cesi olduğunu farzettirecek hiç bir 
sebep yoktur. 

da olmuştur. Fabrikayı ısıtan kazan 
patlamıştır. İnfilak bir kilometre Ö

teden duyulmuştur ve fabrikanın du 
varı kısmen yıkılmrı::tır. Ölü yoktur. 

Resmen bildirildiğine göre, Lon-

Resmi bir komite meselenin heye
ti umumiyesi hakkmda tahkikatta 
bulunmak tadır. 

Kurban Ba:vramınm mi11efimlz 
icin hayırlı ve uğurlu olmasını diler, 
okuyucularımın saadet ve uhhatle 
nice bayramlar idrak etmelerine dua 
~erim. 

HADİSELERİN iÇYÜZO 
Müttefiklerle Almanya 

Arasındaki Harp 
Londra. 19 <Hususi) - Garp Cep

hesinde Nosges mtntakasında bir 
düşman müfrezesinin taarruzu tar
dedilmiş ve bir kaç esir alınmıştır. 

Daily Skclch gazetesinin verdiği malumata gö
re, Romanya hükumeti Dobricede bir plebisit 
yapmak için hazırlanmaktadır. Maksat, mııhte
mel bir Sor'Yef tecavüzüne karlJı, Bal.kanlılar 
arQIJındaki ilıtilafları bertaraf etmiue uardım 
etmektir. 

* Bu te1ebbQ9 neticesinde öniimüzdeki Şubatın ikisin. 
de Belgrafta toplanması beklenen Balkan Konseyinin 
i1:ti111a1nın ay sonuna bırakılması muhtemeldir. 

* • . f talya, hu toı•lantı neticesinde, Balkan ihtilafların. 
dan en milhimlerinin tesviyesini beklemektedir. Bu 
ihtilAfJann eh başında ise, Bulgaristan meselesi gel. 

._ mckte ,.e Bulıraristan ile bir a.nlqma yapılma»ı ıcap 
·- etmektedir. 

•• * Dulgaristamn, relecek Balkan Konıeyi lçtlmaına bir 
müşahit gönd"rmesi beklenmektedir. Yalnız bunun 
ı!;ın Bu1r-:aristanın arazi tadilatı yapılacata hakkmda 
nlfikailarJardan bir söz almak istediAi bildirilm~ktf'dir. 

• 

1 

Romanya hilkllmeti ile Romanya liderleri, An· 
tant /(om:eyinin içtimama kadar, /Jobricede 
plebisit Y•tpmak imkanlarını tetkik edeceklerdir. 
Bu hattı hareketi takip sayesinde Bulgaristanm 
Balkan bfrliğine daha fazla ısınması, ı•e Sovyct 
nüfuzundan kurtulması beklenmektedir. ,,. 
A~·ni sırada Almanya, Macar hududuna karsı S{ovak. 
yaya gidecı-k bir köprü hazırlamaktadır. Köprünün 
hedefi helki de Romanyadır. 
Atakndar İtalyan kaynakları, şu dikkate değer vakala. 
rı t~bit etmektedirler: 

"Alman13r 154 nehir köprüsünü yenilemiş ve sa~Jam. 
latıuşla.rdır. Macar hududuna giden 130 mil uzunlu. 
~'lmdaki otomobil yolu tamamlanmıştır. Yedi demir. 
yolu hattı hazırlallD1•ktadır. 10,000 işçi, yollar ib.erin.. 
de calqnıaktadır.,. 

* Almanyanın, Balkanlara karşı yürümeyi düşilnUp, ıtii. 

sünmediği beJli değildir. Fakat onun, emri altındn ya. 
şıyan Slovakyayı, Hked nakliyat için hazırladığı şüp. 
he ,öturmez bir hakikat teskil etmektedir. · 

İngilterenin Cenubu Şarki sahili 
açığında 9456 tonluk İngiliz İnver· 
dagle petrol gemisinde vuku bulau 
infilak neticesinde mürettebattan ı.ı 
kişinin kaybolduğu bildirilmektedir. 
Vapurun bir tahtelbahir tarafından 
torpillendiği zannedilmektedir. 

İngilterenin St>ahorse. Undine ve 
Starfish denizaltıları mürettebatın

dan şimdiye kadar 4 zabit ve 26 ne
fer kurtarılabilmiştir. 

Hindistanda İsyan Yok 
Yeni Delhi, 19 (A.A.) - Hint hil· 

kômeti, Hindistanm bazı yerlerinde 
mühim ihtilaller çıktılı hakkında 
Alman ve Sovyet kavnaklıırmdan 
vapılıın şayialan kati olarak yaJ.an. 
lam ıştır. 

Burhanpur'da dini bir merasim 
esnasında basit bir hAdise cıkmış ve 
halk bir mecusiyi öldürerek 12 ki
şiyi yaralamıştır. 

Bugün vaziyet orada da normaldir. 
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İlk Uyanış 
Sevimli artist 

DEANNA DURBlN'in 
En çok muvaffak olduğu film 
Gençlik, müzik, dans ve aşk fil-
mi. Aynca: 
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TEŞEKKÜRLERİMİZ 

'Tiirlcce 

Gözlere sonsuz bir zevk ... Kulaklara unutulmaz bir ahenk ..• 
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J - Kandilli Sürp Arakelos Ermeni k illsesi ve mektebi ve mezarlığı \•aktı. 
4 - Burgazndası Ayayorgl manastırı vakfı. 

5 - B!lyilkadn Ayayorgl man:ıstırı vakfı. 

6,7 - Büyükada erkek ve Heybeliada kız Rum yetimhaneleri vaktı.. 
11 - Kuzguncuk Sürp Lusavoriç ErmenJ kilisesi vaktı. 

12 - Kartal Sürp Nlşnn Ermeni kllisesl ve mektebi ve mezarlıi!ı vak!ı. 
14 - Kınalıııdn Panalya Ru:n kilisesi ve mezarlığı vakfı. 
15 - Beykoz Surp Nlgnğos Ermeni ki lisesi ve mektebi ve mezarlığı vakfı. 
16 - Haydarpaşa - Kadıköy ve hdvalisı Musevi Sinagonu ve mektebi ve me-

zarlığı vakfı. 

24 - Beykoz Ayaparaskc\•J Rum kllise si ve mezarlığı vnkfL 
25 - Paıiabnhçe Ayakostantin Rum ki lisesi ve ayamıası ve mezarlığı vakfı. 
26 - Heybellada Rum ruhban mektebi vnkfı. 

28 - Heybelindn Panalya namı diğer C nm mannstın vakfı. 

20 - , Burgnzadnsı Hiristos manastırı v nk!ı. 
30 - Kınnlındn Hiristos mannstın vnk fı. 

31 - Heybellada Ayatiryada namı diğer Tepe mnnasun vrum. 
32 - Büy{lknda Hlrlstos manastırı vakfı. 
33 - Bily{lkada Ayanikola manastırı v ak:fı. 
He,yellerce ldare olunan vaıtıtlardan ııe mtlerl ve isimleri yukancla yazılı vakıf

lara 2762 - No.lı vakıfiar k:ınunu lle nizam nameslne ve olbaptakl talimatname hil-
xum.ıc:rınc.: _ .. ...... _ .. T ., ;,,& 

kndar Kndık6y vakıflar rn!ldürlü~üne alel Osul ~üracaatları Uful olun~r~ •ft '-(384) 
o= 

Tıp Fakültesi Dekanlığından : 
Almanya vesair yabancı memlekeUerde milnteşlr Tıbbi mecmualar abone su

retne satın alınacaktır. Bir sene zarfında tn.krlben 4500 llr:ı kıymeUnde olan mec
munlnn venneğe talip olanların ~artlarını bildlrmck üzere Tıp Fakül~ kale
mine müracaatları ilAn olunur. 

Seyircilerini; bütün diğer fllimlcrinin fevkinde olan 

B UYUK DANS 

Uç gün evvel irtihal eden Bursa 
valiliğ:nden mütekait Azmi Akalının 
cenaze merasiminde bulunmak ve 
telgraf mektup ve çelenk göndermek 
ve bizzat gelmek suretile taziye eden 
akraba ve muhterem dostlarımız ile 
merhumun arkadaşlarına ve kıymet-

li valimize ve Galatasaray lisesine ve · .i//IA••••• ------------------•ııır' 
kendisini tedavi eden şefkatli dok- ER~INCAN au·· yu·· K FELA-KET. I 

Emsalsiz son şaheserlcrinde Gaşy ediyorlar. 

FRED ASTAIRE - GINGER ROGl!RS 'i 
1u filimde, 9 yeni Modern dansları arasında TANGOYU - BOS
'ON V ALSIN! ve MAXIXE'ı dans ediyorlar. 
laveten: BÜYÜK ERZINCAN FELAKETİ Filmi bütün teferrfuı.

tile ve EKLER JURı'JAL son dünya havadisleri. 

torlara ayn ayn teşekkürlerimizi ar- '.::ı 
zederiz. 

Eşi: Nayap Azmi Akalın, Kardeş
leri: Doktor Besim Ömer Akalın ve 
Agah Omer Akalın, Macide Besim 
Tekta~. 

Ö LÜ M 

1000 

SUMER 

F i L 1\1 i 
Metre Türkçe Sözlü ve Sesli 

Bugün 

Beyoğlunda : 

• LALE ve TAKSIM 
Trabzonun asil ailelerinden; maruf ve S i n e m a 1 a r ı n d a 

''llıı•••••••••••m•••••••••••-•••••••••••••• 1 ı muteber tüccarlarından namus ve 

Bugün saat 10,45 - 12,45 de tenzilatlı matineler. 

ahlaki fazilet~erl ile kendisini her- İstanbulda : 
, 1 . . kese sevdirmiş olan Trabzon Cümhu- ~ERAH ÇEMBERLITAŞ ve AZAK 

1 Stanbul Beled·ıyes· Ş E H 1 R T 1 Y A.T R O L A R 1 riyet Halk Partisi sabık reisi Ruhi r • 1 Ural kısa bir hastalığı müteaki;ı AL S i n e m a l a r ı n d a 

KOMEDi 
Kısmında 

man Hastahanesinde vefat etmiştir· Proğramlarına ilaveten gösterilecektir. 

B I• R K A v u K Cenazesi önümüzdeki 22 ikıncikanun 1 - Bu film Erzincana sureti mahsusada gönderilen Marmara film 
paz~rtesi günü Şişli çocuk hasta~:t- istüdyosu operatörü tarafındal"' flme çekilmiştir. 
nesınden kaldırılacaktır. Kederdıde 2 - Tekmil taşra sinemalarına i1an: Bu filmi derhal geçmek istiyen 
ailesi ile dostlanna taziye eder, Mer- sinemalar acele telgrafla <Marmara Film 1stidyosu Beyoğlu Bursa SO-

D E V R I• L D ı• ;m•a•A•l•lah-tan-M•a•ğf•ir•e•t •dil•e•r•iı:•. -•l•'----•kMall!lk• N• o•. •40• )• a•d•re•s•in•e -m•iiı-·a.ca•a•t •ed• e•b•ili•rl.er•. ---~ 
Her Akşam Bütün dünya Radyolarında Billur sesini işittiğiniz : 

Şark1n yegane Ses Kraliçesi 

DRAM 
~ ,,, 

Kısmında 
HAYAT· BiR 
RUYADIR 

SON HAFTA 

~·-----------------·--------------------------, ' B u G Ü N \. Büyük TÜRKÇE SÖZLÜ 

SAKAR YA'da ŞARKILI MUSiKiLi 

1--4 A · C 1 RESUL 
1 

OMMO GOLSOM 
ün en fazla müva!fak olduğu büyük süper film 

Binlerce Figüranın ve rakkasenin iştirakile vücuda gelen bu filmde 
Mısınn en tanınmış artistleri Rol almışlardır. Bu filıruie OMMÜ 
GOLS"Ül\l'ün okuduğu şarkılarm plakların bir ay zarfında yakın 
prkta bir buçuk milyon adet satılmıştır. 

Eski Binbir gece masallarının ihtişamını yaşatan bu muazzam Aşk, 
Heyecan ve İzdirap filmi. 

Yann matinelerden ıtıbaren . 

Bugün T A K S İ M Sinemasmda 
niveten: ERZİNCAN FELAKETi filmJ 
Bayram günleri her gün saat l1 ve 1 de tenzi1At1ı mattne1er. , 

Filini mevsimin en büyiik muvaffa1dyetid1r. , ' 1 

llaveten: ERZİNCAN FELAKET! F!LMI ve FOKS JURNAL ' 

Bugün ve Bayram günlerinde sant 10 ve 12 de tenzilitlı halle matineleri ••••••'~ , ... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••14~• 
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Milletıerarası po.cta ittihadına dablJ 
o1Jnıyan memleketler tein abone 
bedeli müdJet surasiyle 30, US, 9. 

3,5 liradır. Abone bedeli oeşındir 
Adres değiştirmek 25 lturu~tur. 

Cevap tçin mektuplara 10 kuruşluk 
pul ilAvesl lbımdır. 

GÜNÜN,. M.ESELELERI 

Yunanlt Dostlarımız'n 
Kadirş!nas!ığı 

Z ebele felaketine uğradığımız 
gündenberi, bize karşı en 

eandan dostluğu göstermiş olan nıil. 
letlerden birisi de komşumuz Yuna. 
b.istandır. Bize, para gönderdiler, 
ilaç gönderdiler, seyyar hastane gön
derdiler, hatta Türkiyedeki zelzele 
felaketzedeleri için, kendi memle. 
ketlerinde resmen iane toplRmıya 
davrandılar. Bütün bunlar da göster. 
:ınektedir ki, Yunanistan, Anadolu· 
daki zelzele faciasının isbrabım, ken
di topraklannda vuku bulmuş hlr fe. 
liketin azabı gibi benimsenıi~, ve 
Tillk milletinin kalbindeki büyük 
nıevkiine liyakatini bir defa daha 
ispat etmiştir. Yunanistamn, -içine 
en ufak şüphe kırmtısı bile katıla. 
mıyacak olan- temiz, ve derin dost
luğu, zelzele felaketinin acısiyle ka. 
nayan yüreklerimize, en sıcak, ve en 
müessir teselliyi yetiştirmiştir. 

Şimdi ise, öğrendiğimize göre, A. 
merikada bulunan Yunanlı dostları
nıız da, "Atlantik,, gazetesi vasıtasi
le Erzincan felaketzedelerine iane 
y~tiştirmiye çalışmakta lniişler. Üs
telik, Yunanistanda da, müşfik ve te. 
miz yürekli Yunan kadınları, ayni 
beşeri gayeyle para toplıımakta 
imişler. 

Biz, bütün yeryüziine, hakiki dost. 
luğun en asil nümunesini vrren bu 
fedakarane feragati, gözlerimizi ya
şartan çok derin bir şükranla anıyo. 
ruz!. 

• 
Mektepsiz Bir Nahivemiz 

''Alanya,, nın, Belen köyünden hir 
vatandasımız, aşağJdaki şayanı dik
kat satırlan yazmaktadır: 

"- Benim, beşinci sınıfta oku\•an 
bir c-ocuğum var; "Alanva,. nın ''Ye
ni Damlar,, okuluna devam ediyor. 
Bu mekten, ''nemirfacı., nahiyesinin 
yedıne mektebidir. Fakat buna Ta~
men. benim çocuğumun bulurı-'•ı~u 

smıfta, yalnız bes talehe var. Üste. 
lik, mc-ktehin bütiin tal,.hP"ini tt""";ı 
edf'n altm'ş çocuğun içinde de, bir 
tek kız yok. 

Bn nokta. ço«-••klann tahc;il;n(! kar· 
ŞI an~ıeri fat'af""""" {!Österilen acı 
bir liikaydinin ifadesidir. 

Fakat. maalesef, hu Jalcavdiyl hes. 
liyen sebepler de yok değildir. Mese
li, bahsettiğim mektep, koca bir na
hiyenin, -yani tam yirmi köyün
Yegi.ne mektebidir. Halbuki, bu mek. 
tebe, bu sene, hiç bir yerden tahsisat 
gönderilmemiş. 

Şimdi sorennı size: B1• mekC ~nt .. 
Yatıp kalkan beş on çocuk, ne yer, 
ne içer? Neyle ısınır? Mekt"hin ba. 
şında bulunan biçare muallim, sır
tnıda bvlunım ağır mesuliyetten na. 
sıl kurtulur? 

Ve mektebin hu halrl" oldul!tım• 
görenler, çocuklarını okutmaınayı 
tercih Nf .. "1 .. t'Se. haksı.,hklst '""'VP 

ge,.i kafalılıkla itham olunabliirleT 
tni?., 

Bu okuvucumltZU haklı bulmamak 
elhette ~ümkiin df"<Yilrlir. H,.nii7 
Yirnıi knve. adına sröi?siirniizU gere 
ge"~ "M~Jcfen,. flh•ehit ...... l'rimiz M .. 
JrıHessese ka.,a"ıtıramıufı~mıza ba
krh~a. ''maal'if m~Plesi.. namına 
ta) •• ;helerin d .. ~e erken veya gec;
baslamaJan haınseı-ini mii"aksısn ,.+_ 
ırı"'tt'liz, c"k ha.,in ve garip bir nlk. 
billHl"in a18meHdir. 

lıilrnivoruz, }lu sütunda bizim na. 
~a,, dikkAti celbefmiye eaV!'etfonic;. 
mi,... hn hic-Are nn1'ivemi?in rnf"trtüc 
Jtıektehini nl!'ıun. Javık ol.f .. <Y,ı ıı18kst-
3'a ve varrlrma kavusturahilec<>k m;? 

:::::::-~-=========================== 
Bel~ikada da Komünist 

l\Iebuslann Melisten 
Tardı İsteniyor 

Brüksel, 19 (A.A.) - Komünist 
gazetelerinin Belçikada basılmasının 
\"e dağıtılmasının men'i hakkında 
hükumetce verilen karar üzerine bir 
çok Belçika gazeteleri komünist me
buslara şiddetle hücum etmektedir
ler. Gazeteler bunlardan mebusluk 
hakkının kaldınlmasım ve komünist 
Partisinin feshini istemektedirler. 

Bu yazı, Prof. Sadreffin CelCi&n matbuata dair hazırladığı seri makalele~in 
.ilkidir ve dünya matbuatının tekamülüne aft ana hatları ver.mekt~d.ır. 

o -0 o 

Dünya Matbu-atı 
'1 

Matbuat, sinema, radyo .. fn-
san kütlelerinin zeka ve 

hislerine hitap eden, onlar .ı şekil 
ve istikamet veren bu üç muaz. 
zam kuvvetin tesirlerınin mahiyet 
ve hududu, neticeleri nedir? 

Bu kuvvetleri, yükse.< milli ve 
insani gayelere aykırı hodbin men
faatlere · ilet olmaktan kurtararak, 
yalnız ve munhasıran lrU:türün ve 
sulhün hizmetine koymak müm. 
kün müdür? 

Bugün başladığımız ~akale seri
si, bu meselelere hasredilmiştir. 

Bu seriye, demokratik memle. 
ketlerde mille"' meclisinin ve hü
kumetin yanında ve onlar ka
dar mühim üçüncü bir ltuvve! ola
rak sayılan (Matbuat) JO tetkiki 
ile başlıyoruz. 

Tıbaatin, on beşinci 'ls!?'da icat 
edildiğini kati olarak biliyoruz. F~ 
kat, gazetenin tarihi hakkındaki 
malumatımız bu kadar sarih de • 
ğildir. 

Bazı müverrihlere '{Öre, Milat
tan 1750 sene evvel Mısırdı gazete 
mevcuttu. Heredot Firavunlardan 
bahseden bir gazete haıdnııda ma. 
lumat vermekttadir. 

Romada, içinde herkesi alakadar 
eden malumat bulunan, gazet~ ma
hiyetinde parşömenlerin duvarlara 
asıldığı hakkında vesika lu vardır. 

Çinde pek eski zamanlardanberi 
gazetenin bulunduğu ve bugün 
Pekin'de çıkmakta olan Kırıg Prm 
gazetesinin dokuz asırlık bir hayatı 
olduğu iddia edilmekted:::-. 

Fakat, muhakkak ola.1 bir ş~y 
varsa, ilk hakiki gazete Anvers'de 
çıkan Neuw Tijdin~en'dir.. . 

Fransada ilk gazete 1631 tarı. 
hinde Theophraste Renııu.dot tara
fından çıkarılan Ln. ~azette'clir. 

Bu gazete evvela dört sayfa üze. 
rlne haftalık olarak çıknu~tır İ
çinde bilhassa yabancı mem!eJCet. 
lere ait siyasi havadisler bulunu
yordu. Fakat başmakal~ yoktu. 

Bu, Rönodoya Ric1ıelie11 tarafın
dan verflmiş bir imtiyaıdı, gaze
teye, ayni zamanda ilan inhisarı 

da verilmişti. 
Fakat sadece havadis vermekle 

i.ktüa eden böyle ren!tsız w gayri 
şahsi ve yan resmi <:>ir gnzetenin 
yabancı memleketlerde propagan. 
daya hizmet edemiyeceği anlaşıl~ı. 

Colbert, kitaplara, sanatlere, ıl· 
me, bir kelime ile fikri hayata talı. 
sis edilen mevkut bir gazete çıkar. 
mak ihtiyacını hissetti vo Journal 
des Savants ismindPki gazete bu 
suretle intişara başladL 

Bir dedikodu gazetesi eksikti. 
Mercure Galant bu V'i7.ifeyi gör
mek için çıktı. Bu gazete, monden 
hayata, edebi hayata, •iyatroya, a
kademi resepsiyonlana ait hava. 
disler, büyük memuriyetler.! ta
yinler, evlenme, boşanma ve öfüm 
haberleri veriyordu. 

Bu suretle on yediı·ıc:i asrın so. 
nunda ve on sekizinci dSrsn başlan
gıcında, üç ayrı tipta gazete doğ. 
muştu: Siyasi gazeteler, edebi ga
zeteler ve magazinler. 

Bu gazetelerin hiçbirı gündelik 
değildi. 

l lk gündelik gazete İngilte. 
rede 1 702 senesinde, Paı ıs

te 1777, Amerika da l 71:U senele
rinc!e intişar etmiştir. 

Pariste 1777 de intişara başlıyan 
Le Journal de Paris d4'!, edebiyata, 
tiyatroya, polis ve adliy~ vakaları
na, borsaya, modaya, .;anat tenkit. 
lerine, memleket sıhhi vaziyetine 
ait yazılar bulunuyordJ. Bu g~z: 
te, siyasiyata karışmıyarak. ihtııa. 
le kadar devam etmiştir. 

O zamanlar ilanlılr, edebi ve si
yasi matbuatta. ehemmiyetsiz bir 
rol oynuyorlardı. tlanla; içjn 
Affiche de Paris gibi ayrı gazetelar 
vardı. 

Hakiki siyasi matbuat, Fransız 

ihtilali ile beraber teessüs etmiş
tir. 1789 senesi Parist:t, ekserisi, 
siyasi partilerin organlan olmak 
üzere ve çok şiddetli lisan kulla
nan 140 gazete intişar etmiştir. 

Fakat bütün Napolyon idaresi, 
Restorasyon ve ikinci imparator. 
luk devirlerinde, matb•.ıat hürri
yeti sıkı bir surette tahdit edil· 
miştir. 

İngiliz matbuatı, 1791 de kab!ll 
edilen Libeı • Act sayesinde. bütün 
serbestisini kazanmıştır ve müte. 
madiyen inkişaf etmiştir. 

YAZAN: 

Sadreltin Celal An 1el 
F 

Ancak, gazetelerin pahalılığı bu 
inkişafı tahdit ediyordu. 
William Pitt matbuatın serbestı. 
sinde, gazetelerden yalnız zengin 
sınıfların istifade etmesi şartile, 
mahzur görmüyordu ve muzır fi
kirlerin amele sınıfları arasına nü
fuz etmesine mini olmak için. ga. 
zetelere koyduğu 'iğlr vergilerb 
onlann satış fiyatlarını yükselti. 
yordu. 

Fakat, mahir gazete ctircktörlerı 
gazetelerini ucuza satabilmek için, 
çok para getiren ilanları - Fransa
da olduğu gibi - ayn !.lan gazete. 
!erinde neşretmketen \Tazgeçerck, 
siyasi gazetelere, hatta bunların 
ilk sayfalarına koymıya başladı
lar. 

(1785 - 1788) tarihleri arasındn 
Times gazetesi tesis edildi 

Ayni senelerde intişan bcıslıyan 
Morning Chronicle, \Vıg Pat"lisi
nin Morning Post da Torry Par• 
tisinin organı oldu. 

İngiliz matbuatı bütün 19 uncu 
asırda inkişafına devam etti. 

Muhtelif partilerin organlan 
olan gazeteler arasınd'i!o rekabet, 
efkarı umumiyenin .ılakasını tah
rik ediyor. gazetelere karşı rağbe
ti ziyadeleştiriyordu. 

O n dokuzuncu asrTn başlangı. 
cından bugüne kadar yek

diğerini takip ederek tahakkuk e
den büyük keşifler ve ihtiralar, 
matbuatta derin değişiklıklcr hasıl 
etmiştir. 

Tıbaat tekniğindeki terakkiler, 
(buharla işliyen tabı makineleri. 
rotatif, linotip, graV'.ll', ototipi, ka. 
ğıdın paçavra yerine odundan ya. 
pılması) dolayısile. gazetelerin da
ha mükemmel ve daha cu ;> '-ir su
rette basılmaları ve dana ucuza mal 
olmaları; 

Yolların ıslahı, şimend=fer, -to. 
mobil, ve tayyarenin na:ül vasıta
ları olarak kullanılnl'llan ve bin
netice muntazam posta servisleri 
ihdasi sayesinde, gazetel<:?t"in kolay· 
lıkla ve süratle sevk ve tevz.. e.. 
dilmeleri; 

Telgraf, telefon, telsiz telgra! gi. 
bi muhabere vasıtalarının hariku
lade inkişafı neticesi, dünyanın 
dört bucağında olan ııadiselerin 

derhal öğrenilmesi ve habe!" veril
mesi; 
Matbuatın bugün şahit oldu~

muz harikulade inkişafını mümkıin 
kılmıştır. 

Diğer cihetten, ilk tahs•Jin yayıl. 
ması ve rey hakkını:ı bütün vatar.
daşlara verilmesi, umumi refahın 
çoğalması gibi içtimai ve siyasi te~ 
rakkiler, gazetelerin ~·mij halle 
kütleleri arasına nüfuz etmesini 
temin etmiştir. 

Fransada 1830 tarihl0t'İn-? doğru 
intişara başlayan iki gazet~ La 
Presse, ve La Siec!e a:,o 1.? ücretle. 
rini yanya indirmişler:lır. Bu key. 
fiyet. gazetelerin daha çok miktar. 
da basılmalarını ve ::;atı 1 malarını 

mümkün kıldığı için tuccadar. bu 
gazPtelere daha çok tlim vermiye 
başlamışlard:r. 

Bu gazetelerin gittikr.e çok oku· 
yucu bulmalarında, o z.ımanın e. 
debiyat üstadları olan Gecırge 
Sand, Balzac, Victc>T Hu.go, La
martine ve bilhassa eugcr.~ SıLc 
ve Alexandre Dumas gı bı ediple
rin roman tefrikalarının büyük te
siri olmuştur. 

Fransada bu iki gazete intişar 
ettii?i devirde Amerikada da Sıın 
ve Nev-York Herald gazeteleri inti-
şara başlamışlardır. _ 

Bilhassa bu ikinci gazete, mu. 
nevver tabakayı olduğu kadar a. 
meleleri de alikadar ef:miye çalı
şıyordu. Röportajın naıeiki b~b~ 
sayılan bu gazete. bütün b~yük 
devlet merkezlerine muhabırler 
göndererek, mühim hadiseleri ye
rinde tetkik ettiriyordu. 184.8 se
nesi Morse tarafından ıcat edilen 
telgrafın ehemmiyetini ve istik
balini ilk defa bu gazete takdir et
miştir, denilebilir. 

(1850 • 1880) senC?leri arasında 
çıkan gazetelerin siys..s! mahiyet. 
leri galipti. Fakat okuyucuları glt. 
ti.kç!l çoğ~ gazeteler, muhtelif 

halle tabakalarına mensup olan o
kuyucularını tatmin etmek için, 
münderecatlarmı tenevvü ettirmek, 
bilhassa heyecanlı tıavadisler ve~ 
mek lüzumunu hissetti! ~r 
Fransada 1865 de Millan taraf1n
dan çıkarılan Petit J.:mrnaı gaze. 
tesi on paraya satılan ve heyecanlı 
havadisler veren ilk Joı.ı.rna.l a Sen. 
sation'dur. 

Birkaç sene sonra Ingiltercde 
Star isminde bu tipte bir gazete 
intişara başlamıştır. 

Cı u g"'zeteler, gittıkçe çok o. 
[) kuyucu toplamak için, hiç. 

bir fedakarlıktan çekinmiyorlar, o
kuyuculanna çok kıyml:!tli hediye
ler. büyük paralar vaadeden mü.. 
sabakalar tertip ediyımardı. 

Bu başlangıç, İngilterede. mat
bu.:ıtın Napolyonu ısmı verilen 
Lord Northcliffe'in iaaliyetine yol 
açmıştır. . 

1896 da intişara başlıyan Daıly 
Mail gazeteşinin ılle nüshası 

395 bin okuyucu bulmuştur. Bu 
rakam, beş sene sonra bır milyona 
yükselmiştir. 

Bugün İngilterede üç büyük 
tröst matbuata hakimdır. 

Bunlardan birincisi Nıwtcliffe'in 
varisi olan Lord Rotlıe.,..mere'in 

tröstüdür ki en miihım gündelik 
gazeteler. haftalık mec:::nualar bu
na dahildirler: 

Evening Nevs, Daily MiroT, 
Daıly Mail, Su.nday Di.spatch, Sun· 
day Pictural. 

İkincisi Lord B'!atıerbrook'un 
tröstüdür ki, buna aşağıt.laki gaze
teler dahildir . 

Evening Standard, Daily Sketch, 
Daily Express, Sunday Grc.phıc, 
Sunday E.xpress. 

Lord C.ıstlerose'un tröstü, iki 
evvelkisinden daha -:ı.z ehemmı

yetlidir. Bilhassa ticaret ve ilan ga
zeteleri, ve siyasi hüvıyetleri ol.. 
mıyan ve ticari m:ıi<satlarl;ı çıka
rılan bir çok resimli 'llecmualar 
bu grupa dahildirler. 

Bununla beraber, ou grupun e-
linde DaiLy Telegraph gibı çok 
mühim bir gazete vardı ki. bu ga. 
zete bilhassa Morning Post gazete. 
si ilt> birleştikten sonra İngiliz 
matbuatının en mühim konserva
tör organı olmuştur. 

Çok geniş bir okuy:ıcu kütlesine 
hitap eden bu gazetelerden başka. 
vaktile Northcliffe'in sahibi bu
lunduğu, zahiren kenjme müs
takil ve ağır başlı hüviyetin~ ver. 
mek istiyen Times gazetesı; Lıbe. 
ral Partinin organı ola'l Nevs 
Chronicle gazetesi~tl ve bunlar
dan daha ehemmiyetli olan ve 
Labou.r Party'nin organı olan Daı
ly Herald gazetesini .;aym:ık icap 
eder. 

Northcliffe'in İngiltere gazeteci. 
lik ileminde hummalı oh· faaliyet. 
le çalıştığı senelerde Amerikada 
gittikçe karlı bir iş nıllne ge1e~ 
gazeteciliğin cazibesine kapılan ı
ki insan: Pulitzer ·.Je Hem·st, Nort
hcliff'in yolundan yürümiye baş. 
lamışlardır. 

Plitzer 1883 de Nev Yor1c World 
gazetesini; Hearst, l 895 de . Mor
ning Journal'i satıu alm~ş~ard~r 
ve iki gazet.e arasında hn.ki.ki bır 
maç başlamıştır. 

Bu Fransada Petıt Journtıl'in 
bir ~uya ve İngi!terede DaiJ Y 
Mail'in yarım peniye satıdığı za .. 
manlara tesadüf eder. 

He trts gazetesine bir çen fiyat 
koydu ve bu suretle 2 çente satı~ 
lan World gazetesini -:ie fi.ya.tını bır 
çente indirmiye mecbur ettı. 

Budan başka Hearst yüksak üc
retler vermek suretile nı.kip gaze. 
tenin en kıymetli m:.ıharrirlcrini 
de elinden aldı. 

B ugün Amen"lta Birlesik dP.V· 

letlerinde mevcut olan 2000 
gündelik gazetenin nemen hiçbiri 
milli sayılamaz. Yani bunlardan 
hiçbiri bütün Ameri~{ada okunmaz
lar.· 

Daha ziyade mahalli mahiyette. 
dirler. Yalnız, Nev· York Times ile 

' Nev-york Herald b~ma istisna teş
kil edebilirler. 

Amerika matbuatı, buyük ekse. 
riyetı itibarile • müstakr olduğu
nu iddia edenler de tl:ı!ı.1 olmak ü
zere • cümhuriyetçidir. 

Bunun içindir ki, .\ınerika ga. 
zetelerinin yüzde 90 • Rol)swclt'in 
aleyhınde propaganda yapnu~lar
dır. Fakat iki büyük Amerikan 
Partisi. ıCümhuriyatçıler ve D::ı. 
mokratlar) daimi aeğışmelere, 

muhtelif cereyanlara ıııaruz kaldı
ğmdan, sağ ile sol arasmdcı her za. 
man bir tefrik yapmu kabil de
ğildir. Umumiyet ıtib~ril~· diye~i
liriz ki: Nev.York Tımes. Dat1y 
Nevs, World Telegramm en ileri 
gazetelerden sayılmaıd.ıdır: hal
buki. Herald Tribune. CJtir.ago 
Tribune ve umumiyetln I!eorst'ın 
bütün gazeteleri, <;ağ fikirleri ve 
temayülleri müdafaa etmekted:X-
ler. 

İhtilalden sonra te<>ssüd eden 
müstebit repimler altında bocalı. 
yan Fransız matbuatı. 18fJJ de par
lamentonun kabul ettii1i matbuat 
hürriyeti kanunu sayesi.ıde süratle 
inkişaf etmiştir. 

Mahir bir maliyeci olan Milland' 
m 1865 senesinde Pctit Journal 
gazetesini çıkardrğını Vl! bir suya 
satt:ğını söylemiştik. • 

Bundan sonra. Fran-:ız parla. 
mentosunda mühim l')lt mevki ka
zanan Jeon Dupuy, P~tit Parisien 
gazetesini neşretmiştir ve bu ga. 
zete de evvelkisi kad:ır muvaffa
kıyet kazanmıştır. 

Bu gazetelerin hususiyetlerini şu 
suretle hulasa edebılıri7.' Başm::J. 

kaleleri kısaltmak ve sz-ıltmak, kı
sa ve açık bir surette ('Ok havadis 
vermek, günün meseleleri üze
rinde durmak ve tansısen efkarı 
umumiyeyı şiddetle alikadar eden 
mühım davalar, cin.ıyetler. rezalet
ler hakkında heyecaniı tafsilat ver 
mek. 

Bu gazetelerin muvc>ffakıyet~ni 
temin eden amiller arasrnda tefrıka 
romanlara da mühim bir yer ayır. 
mak icap eder. Fakat Presse ve ?i: 
ecle gazetelerinin rnuvaffaktyetu;ıı 
temin eden Balzac, nnrr"'ıs ve Eıı· 
gene Sue'nin romdıı'ıırınm yerine 
Xavier de Montepin ve Jnle~ M!!r.y 
gibi ediplerin polis :-0111anları kaim 
olmuştur. 

Bundan başka, spor havadisle. 
rinin de bu gazetelerri"'! gittikçe ~o
ğalan bir yer aldıklaııru g3rüyo. 
ruz. 

Harpten sonra. <1920 • 1931) se
neleri arasında Frans~. isimlerini. 
ehemmiyetleri srrası ne aşağıya 
yazdığ•mız gazeteler. efkarı uınu
miveve hakim buluattyorlardı: 

Petit Parisien - ]f)ıı.rnal - ll·fotln -
Echo de Paris . Petit Journaı. 

Siyasi temayülleri bakımından 
aralarında esaslı (arkl&T bulun. 
mıyan bu ha1ıadis (infonnat.ion.) 
gazeteleri. bor çok vasıtalarla bı
ribirile rekabet edıvorlar daha 
fazla okuyucu toplamı"a çalışıyor. 
lar: fakat fazla inkişai edemiyor. 
lar. yerlermde sayıy-.l ·!ardı. ~ . 

Buna mukabil. Frdn~ız Komu~ı~t 
Partisinin organı nları Hımıanıte 

gazetesı büyük bir sfüatl~ inkişaf. 
ediyordu. Son senelı~rJe tabı ad~dı 
(600.000 ı i bulmuştu. 

Bundan baska. bir ı..ksam gazete
si olan tntr~n..cıige~n-: Bııilby'nin 
idaresı altında. siya:ri ~adiselere ve 
onların izah ve tef~ıhl<.>rine daha 
çok yer vererek büy ı.1< bir inkişaf 
temin etmiştir. 

r flhaSSS 1931 1P intic;al'a baş. 
lıyan Paris Soir akşam ga

zetesi az zaman içınde bütün di
ğerlerini geçmiye . m•ıva.ffak oldu. 

Paris Soir bu m:Jvaffakıyeti: 
Günün hadiselenru adeta ens. 

tantane bir surette takip eden fo. 
toğraflarile. günün miihim mese
leleri hakkında maiıınnt' tertip e 
dilmı~ röportajlarila: kadmlan ve 
gençleri alakadar ~d~n modaya, e. 
debiyata. spora ve n~,yatırı muhte. 
lif cephelerine ait cuıo yazıları ve 
resimlerile. yazılaıı vt- resimleri 
büyük bir itina ıle ter:lp etmesile 
ve açtığı büyük müsabaka larl:ı. hu. 
lasa efk ;n umumı:veyı alakadar e. 
den ve heyecanlandn·an yazılara 

ve resimlere en mühir-ı mevkii ver. 
mek suretile temin t>tmiştir. 

Memleketimizde m'ltbuatm teka. 
müfü başlı başına hir makalenin 

rııcs 4J:i!tCfi•1 J )1 
Sarmısakb Yahni 

Kurban etinin kiilbastısını, ka. 
raciğeriyle böbreklerini kızarta .. 
rak yiyip kavurmasmı da yaptık· 
tan sonra ondan, bir de, sarnıısak. 
b yahni kaynatmak adettir. Bazı· 
lan etten, pekmezle, tatlılı yahni 
de pişirirlerse de, bu yemeğin ba. 
zılanna göre fena şöhretinden 
başka, tabiatin şeker olacak mad· 
delerden mahrum ettiği ete tatlı 
katmak acayip geldiğinden sarmı
sakh yahniye rağbet edenler daha 
çok olur. 

Vakıa, bayram günlerinde sar• 
mısak kokusu, onu yememiş olan. 
ların hoşuna gitmezse de yahni 
içinde sarmısağın kokusu pek az 
olduğu gibi yahni akşam yeme
ğinde yenilince ertesi güne kadar 
hiç kalmamak ihtimali de vardır. 

Bizde koyun eti sığır etine ter
cih olunur. Hatta bazı yerlerde 
kibar ve eşraftan olanlar mutfak· 
larına sığır eti uğratmamış olmak
la iftihar ederler. Pek çok kjmse 
ler de koyun etini daha nazik ve 
hazmi daha kolay sayarlar. 

Koyun etinin sığır etinden daha 
nazile olması, şüphesiz, herkesin 
zevkine kalmış bir şeydir. Fakat 
hazim cihetinden koyun eti geri 
kalır. Koyun sığırdan daima daha 
yağlı olduktan başka. yağı tekmil 
ayrılarak yalnız löp tarafından 
külbastı yapılsa bile koyunun ada. 
lesi sığırın adalesinden biraz daha 
yağlıdır. Bir et ne kadar yağh o. 
lursa midede hazmi o kadar geci· 
kir, koyun etinin sığır etinden da. 
ha yağlı olması ko;yun için, tabii, 
bir kusur sayılmaz: Yağ insana da
ha çok kalori verir ve -bilhassa 
bu mevsimde-- insanı daha iyi 
asıtmıya yarar. Ancak koyun eti. 
nin daha kolay hazmeclildiğine 
inanmak yanlış olur. 

Koyun etinin vitaminler cihe.. 
tinden sığıra nisbetle daha ya,·an 
olduğunu bilirsiniz. Şu kadar ki 
insan et yemeklerini vitamin bul. 
mak için yemediğinden bu cihet. 
ten yavanlığına ehemmiyet verme
mek mümkiindiir. 

Fakat madenler cihetinden ko. 
yun etinin eksikleri unutulamaz. 
İnsana en lüzumlu olan on iki ma
denin hepsi sığır etinde tamam 
bulunduğu halde koyun etinde 
bunların beş tanesi eksiktir: Kü. 
kürdü yoktur, insanın cildini ko. 
rumaz. Klor ile sodyomu yoktur, 
çokça tuzlanmak ister. Bakara yok. 
tur, vücudü.müzü teşkil eden hiic. 
relerin nefes almalarına yaramaz. 
Koyun etinin maden bakımındPn 

uğır etine yalnız bir üstünlüğü 
vardır: Çinko madeni sığır etinde 
ancak yüzde 1,5 miligram bulun
duğu halde koyun etinde yüzde 
1, 7 miligram olması... Buna yağı. 
nm da sığır etinden fazlaca oldıı
ğu ilave olunursa insanı ısıtmak 
ve erkeklerin baba olmalarına 
hizmet için koyun etinin sııl"ırdan 

daha faydalı olduğu meydana çı. 
kar. 

Ancak, buna karşılık, gene ma. 
den bakınundan mühim bir eksi. 
ğini unutmamalıdır: Bu da koyun 
etinde iyot madeninden bulun
maması... Bu madenin tiroit gud. 
desi vasıtasiyle insanın zekasma 
ve güzelliğine lüzumlu olduğunu 
hatırlarsanız, koyun etinden yapı· 
lacak en münasip yemeğin sarını. 
saklı yahni olduğunu takdir eder. 
siniz. 

Sarmısak bizim yemeklerimize 
giren maddeler arasında iyot ma.. 
deni en bereketli olan şeydir: Yiiz. 
de 0,094 miligram. Gerçi ınsan 
sarmısaklı yahni içinde bile yüz 
gram sarnusak yemezse de herke. 
sin hissesine beş gram düşmiiş ol. 
sa gene sığır etinin verece~inden 
ziyade olur... Zaten sarmısaklı 
yahniye, bir kilo et için 125 gram 
soğan da katılacağından o da ;\'ÜZ· 

de 0,022 nisbette iyot getirir. hem. 
de soğanın madenleri tamam oldu. 
ğundan sarmısakh yahniye yük. 
sek bir paye verir. Çinko madeni. 
nin sarmısakta da soğanda da be
reketli olduğunu diişünürseniz. bu 
yıl Kurban Bavramında sarmısaklı 
yahniye yedikten sonra. eelecek 
yıl bayramla birlikte, o vakte ka· 
dar doğacak. ~ocuğunuzun kudıi. 
müniin tebrik edilmesini bcklemi· 
ye hakkınİz olur. 

mevzuunu teşkil edece.< kadar mu
nimdir. 

Yalnız bugünlüıt. Scltnn Mah· 
mut zamanında 1828 de ıntışar e. 
den •Takvımı Vekdyi in bizde çı. 
kan ilk gazete oldut,Inu hatırlat. 
makla iktifa edece~iı:. 

Bugiınki.ı vazımızda. dünya mat. 
buatının tekami.ilünlın ana hatları
ru ı:;izdik. Bu. matbuaı · hayatına 
bır nevı drsardan ':>akı:; say·labilir. 
gelecek yazımızda g:ızete!eri. iç 
bayatları bakımından tetkik ed~. 
ceğiz. 
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(Bası 1 tncidel 
dam hükumetinin verdiği direktlf, 
sadece vaktile Milli Şef İsmet İnö
nünün bir nutuklarında matbuat 
hakkındaki şu umumi tavsiyelerin. 
den ibarettir: 

Anadolu felaketzedeleri için topla.. 
nan paranın ikinci listesi neşredilmiş 
tir. Bu ikinci listenin başında Kralın 
amcası Prens Georges ile Prenses 
Marinin isimleri vardır. Prens ve 
zevcesi 100 bin drahmi vermişlerdir 

Dört kişiyi, beynelmilel gazeteci
lik hüviyet cüzdanı vererek para al
mak suretiyle dolandıran, Danimar
kalı gazeteci Karl Nordfors'un mu
hakemesi dün bitmiştir . 

Mahkeme, dolandırılan paralann 
çok olmadığını nazan itibara alarak 
maznunu bir ay on beş gün hapis ve 
25 lira para cezasına mahkum etmiş. 
tir. Mevkufiyet müddeti bir ay yedi 
gün olduğundan. mahkum bir hafta 
sonra tRhliye e<lilı"cektir 

13.30 Program ve Memleket saat a~ 
13.35 Ajans ve Meteoroloji haber) 
13.50 Türk Müziği. Çalanlar: Vecihe, 
mal Niyazi Seyhun, Cevdet Kozan, 1 
Türk Müziği (Devam), Okuyan: J.Vl'i~ 
yen Senar. 1 - Bayatı peşrevi, 2 - R 
mi Bey - Bayati şarkı: (Gill hazin s 
bül perişan), 3 - Lemi - Bayatı şat 
(Bakasız hüsnün güvenme anına}, 4 
Sadettin Kaynak - Bayatı şarkı: (Bir g 
dü Leylarun yüzüne daldım), 5 - Ke 
Niyazi Seyhun: Kemençe taksimi. 6 
Lemi - ,Hicazkar şarkı: (Son a:ikımı c 
landıran), 7 - Osman Nihat - Hicaz) 
şarkı: (Ellere uzaktan bak bana ya 
gel), 8 - Suphi Ziya - Muhayyer şarl 
(Dedim bu kız ne güzel kız), 9 - l\ 
hayyer saz semaisi. 

10 \ = Sorma beyim.. Bir gece bir 
' rüya gördüm.. Amma uzun hika

ye, burada anlatılamaz ki.. Gel 
haydi bize kadar gidelim, şuracık.. 
ta bak .. Şu sırttaki kulübe işte .. 

Onu otomobile aldım. Yolda an
latıyordu: 

- Bir rüya gördüm beyim .. EZ
herin çatısı tepeme çöküyor, ben 
aradan bir duman gibi sıyrılıyo
rum, uçuyorum, uçuyorum, mem. 
lekete varıyorum .. Köyün yama. 
cında bir ak sakallı hoca karsılı
yor beni, "evlat.. diyor, ne diye 
yurdunu terkettin de illerde dolaş
an, bu yemyeşil ormanları, bu gü
rül gürül akan dereyi, bu berrak 
pınan başka nerede bulabilirsin 
ki .. Haydi öp köyünün toprağrnı ... 
Sarıl sapana .. Sür tarlanı .. Köylü 
köyünde gerek ... ., Öteden anam 
haykırıyor; "başucumda bir Fati
ha okuyamm yok.. Hani benim 
tosunum?,, Beri yandan babam ses 
!eniyor, "ocaj:hrnızı söndiirme .. 
neslimizi tüketme... Hakkımı he. 
lal etmem sana oğul! . ., bu rliyayl 
gürünce deliye döndüm, hemen o 
gece heybeyi doldurdum ve sa
bahleyin bindim trene .. Altı sene 
oluyor iste .. 

- Amma yanlıs gelmişsin Sü. 
levman onbaşı.. Yolu şaşırmışsın 
galiba .. 

- Şac:;ırttılar beyim .. ı.=::aşırttılar, 
ne akıl kaldı artık ne fikir .. 

Şoföre doğru eğildi. bir bahçe 
kapısını gösterdi. Tek kath. be
yaz badanalı kücük bir evin önün
de otomobilden in.dik. 

- Ya baaba .. Ya Baaba!.. diye 
bize doğru koşan üç yavruyu ve 
arkalarmdan gelen uzun boylu, 
esmer. "Lühnan güzeli,, güzel ka
dını gösterdi~ 

- Bizimkiler... Zevcem Meri 
ve Abdullah, Hanife, Fahrettin! 
Biri babamın adı, öteki de ana. 
rnın .. En küçüklerine Medinedeki 
kuP"lnndanrmrzın ismini verdim. 

Bir mandarina ağacının di-Oinde 
oturduk. 

- Evet yolu şaşırdık, beyim di
yordu. Çünkü ben dfınvamı unut. 
muc:, alem hala o eski . alem san
mış ve kollarımı ~allıva salllya 
Mısırda verilen pasaportla Beyru.. 
ta ı?"elmiştim. Vaktaki memleketin 
yolunu tutacaktım: "hoca, dedi
ler, sen kimin e\"ini soruyorsun .. 
Hele bir Türkiye konsolosanesine 
başvur bakalım, şu pasaportu vi
ze ettir .. Huduttan geri eevirive. 
rirler adamı!,. Uzatrnıyalım git
tik konsolosa "Sen Türk müsün? 
dt>di bana. "Evet.. Elbette .. Sütbe_ 
süt Türküm!.. cevabını verdim. 
Nerelisin?,, diye sordu. ''Karahi
sarlıyun! .. ,, dedim. "Ya bu Mısır 
pasaportu elinde ne geziyor se
nin?,. demez mi? "Ne bileyim ben 
konsolos bey .. verdiler işt,. ... mem
lekete dönüyoru:?: da ... , Fakat la
fım ai!nmda kaldı. Konsolos ~ert 
sert baktr yüzüme, sonra güldü: 
"PPk erkPn dönüvorsun. feneri ne. 

rede söndürdün sen molla?,.. Me
ğer o pasaportla gidilernezmiş. 
Kendi pasaportumuzu almalıymı
şız. Onun için de beyanname dol
durmak, aylarla beklemek gerek
miş. Başa geletı cekilir. Kanuna 
karşı gelinmez dedik, yaptık o işi.. 
Haftalar geçti, memleketten ce
vap gelmedi. Beyrut pahalı. Halkı 
garibe dönüp te bakmıyor bile. 
Bari bir ucuzca yere gideyim de 
beyannamenin cevabını orada bek. 
liyeyim, dedim. Kalktım, bu tara
fa geldim. Eh. Allah için sudan u
cuz herşey .. Gel ~ör ki... Anladın 
artık ciPqil mi beyim? 

Güldüm: 
- Anladım, dedim, oda arar

ken Merivi ~ördün ve abaVl vak
tın. bir daha da ayrılamadın de-
ğil mi? , 

- Öyle hevim ... Ah o gözleri. o 
iri kara gözleri yok mu onun .. Bir 
bakışta divaneye cevirdi. beni.. 
Amma avıplama bevim Allaha<;kı. 
na ayıplama .. Tam kırk üc vıl bir 
kadın eli sıkmamış. bir kRdın ne. 
dir, bilmemi!';tim ben. Bir ba.,,k:ı 

dünvaya götü,rdü beni Meri... NL 
kfilılandrk. evlendik. 

- Konsolo~hanede mi? 
- Y ooo.. Be-vannameve Cf'vap 

ırelmedi daha .. "Seni 'T'iirk vatan
das.ı SRVRmayız. ne halin varsa 
~ör! .. ,. dediler. Biz de Bevrutta hi,.. 
imam. Cünyede hir p:nıaz cRP-ır
dık .. Tövbe "'~t:ıi'Hurullah .. Allah 
taksiratımı affetsin. 

* Üç ay evvel. vine o taraflardan 
jtecerken "bir u.~nyavım, bakalım 
Süleyman onbaşı ne alemde?,, de
dim. 

Fakat kanıda kaldım. O evden 
cıkmrşlar. Bunu haber veren bir 
komşu kadın ilave etti: 

- Süleyman ölünce.. Meri de 
çocuklarını aldı teyzesinin yanına 
gitti. 

Merive ~ötürdüifüm bir demet 
gülü Süleyman onbaşının mezarı. 
na bmı kacaktım: 

- Nereye gömdüler Süleyma
m? .. . 
··Kadın karsıki sırtta 'VÜkselPn, 
ko!';'koca haçlı kilise kulesini gös
terdi: 

- Orava işte ... Kilisenin a ltnıa 
bn·aktık .. Ne v~oalım burada Müs
lürnRn me7arlıQ-ı yok ki... 

I.übnanda bir kis'.ı.m Maruniler 
ölülerini vömmnler, kilis,.lerinin 
altımı kazdım1klan kıTVıt rıihi. !';ıtr
mc itibi yerl~rr. biribiri üzerine 
sa,...~ıhn hlrak1rlar .. 

Demek ki: bir ıamanlaT" elinrlcn 
kitap ve tesbih. ni1in~<"T'I dua diic:mi. 
VP'l"I . hl'lq c: .. rnonM'l k;.fkmrvırn Ka
rahtsarlı Ab<l111lah o~lıı Sülevman 
Onha~. hlr rlfV~ t>e5iTidP lt-oc:ark"'T'I 
r~ı;füıdr~ bfr Lübnan dilberi yü
riind"'"· ı::imdi !';nn uvknc:nnn hir 
karanhk kuvu dibinde (kefere) ile 
kC\T"O'TI kov11n::ı uvuvor ... 

Bir garip diiııv~rl1r bu! 
~ON 

"Kendinizi mesul bir devlet adamı 
telakki ediniz ve bütün hadiseleri 
vicdanınızın, _şuurunuzun ve vatan. 
sevgınızm siizgcçinden geçirerek 
mütalaa ediniz.,, 

Türk matbuatı bütün neş!"iyatını 
yalnız bu umumi direktifren mülhem 
olarak idare etmekte. ~er meselede öl 
çü olarak milli menfaati kullanmıya 
çalışmaktadır. Bu sayede ekseri me
selelerde, hiçbir direktü almıya ihti
yaç kalmadan, hükumetle matbuat 
arasında bir görüş bırliği ve bir a. 
henk müşahade edilm~ktedir. 

• SAYIN Başvckilimizin temas et-
tikleri ikmci mesele, zelzele facı. 

ası dolayısile ortalıkta ,:i::>nen dedi
kodular ve şiaa edilen bazı kötü te. 
feüllerdir. 

Bazılarının fena emellerle, bazıla
rının safdillikle yaptıKbrı bu riva. 
yetleri hepimiz işitmi§, ancak gülünç 
bulduğum.uz için üzerind~ durmıy:ı 

lüzum görmemiştik. Fakat memle
kette birliğe ve hükumete karşı bes
lenen itımada zarar verebilecek olan 
her dedikodunun onünı.i almak. orta
lığa bedbinlik yaymak istiyenlerin 
seslerini boğmak milli bır vazifedir. 
Hükfımet reisinin doğrud~n doğruya 
bu fena nıyetli ınsanlara karşı cephe 
alması ve ortalığa yayılım yalan, fa
kat kötü rivayetlerin bizzat kökün~ 
ko.zımıya teşebbüsü, hak!kat·~ kar~ı 
beslediği hürmetın, ve bu k:;ıbi~ de· 
clikodulara ehemmiyet 'rt3rmediğinin 
en güzel ifadesidir. Refi~{ Saydam 
hükumetinin siyaseti açık ve samı. 

midir ve her meseleyi mılle~ om.inde 
açıkça konuşmaktan zevk almakta
dır. Bu sebeple bir Franc;rz faleıı;ının 
kitabına bakarak memlekette bedbin 
bir hava yaratmak ıstiyen lcr. fela
ketzede vatandaşlanmıza vakttnric: 
yardıma yetiştirilemediğini işaa ede 
rek fena niyetlerini açığıı vuranlar 
muratlarına erişememışlrrdiT' ve eri. 
şemiyeceklerdir. BaşveKil.mizin de
dikleri gibi, millet, Milli Şefinin et
rafında yekpare bir Kaya gibiciır. 
Bu mukaddes birliğin bozulmasına 
imkan yoktur. 

• 
SAYIN Başvekilimizin, Milli Ko-

runma Kanunu mün::ı.sebetile va. 
ki olan beyanatı da -... atanda~lann ka
zançlarını güçleştirmemek hususunda 
hükumetin ·ne kadar titız hareke-c e· 
deceğini göstermesi itibaril~ kayje 
şayandır. 

Her iki listenin y
0

ekunu 1.987.720 
drahmiye baliğ olmaktadır. 

Hariçten yapılan diğer 

yardımlar 

Ankara, 19 (A.A.) - Rangon yar
dım komitesi reisi Ahmet İbrahim, 
gönderdiği bir telgrafla felaketzede. 
ler için 1800 İngiliz llras! takdim e
dildiğini Reisicümhur Ismet lnönü
ne arzetmiştir. 

Nev Delhi Müslüman kadınları 
klübü katibi Cümhurreisi hmet İno
nüne gönderdiği bir tegrafla Müslü
man kadınları klübünün hareketiarı 
karşısında duydukları teessiırü bil. 
<lirmiş ve taziyede tmıunmuştur. 

İngiltere büyük elçiliği hareketi
arz felaketzedeleri içın Lord Cohim 
Crıchton Stuart tarafından verilmiş 
olan 50 İngiliz lirasını Hariciye Ve
kaletine tevdi eylemısrır. 

Dost ve müttefik Yunaa hükıime. 
ti tarafından felaketv~cteler için ya. 
pılmış olan 10 bin Liralık teberruu 
Yunan Büyük elçiliği Hariciye Ve
kaleti vasıtasile Kızılay kuruınu.ıa 
tevdi eylemıştir. 

Fransa musikişinasları cerniycti 
reisi Georges Krier hareketiarz fe
laketi dolayısile hükı.imetimize ce.. 
miyetin taziyelerini bı ldirmiştir . 

Buraya gelen malumata göre, Nc1-
yorkta Atlantes Rum gazetesinın 

Rum cemaati arasında açtığı iane 
tutarı olan 1000 dolar Nevyork Baş· 

konsolosluğumuz vasıtasiln Ankara
ya gönderilmiştir. 

Tekaüt ve yetim maaşı alan 
felaketzedeler için 

Ankara, 19 (A.A.) - Maliye Ve. 
kaletinden tebliğ edilınektedir· 

' 'Zelzele mahallerindeki mal san-
dıkıarmdan tekaüt ve yetim maaşı 
alanlara: 

Maaşınızı bugün bulunduğunuz 
yerden almak isterseniz bu yerin bağ 
lı olduğu mal müdürlüği.ıne müracaat 
ederek maaşınızın na!{il muamelesını 
yaptırınız. Bu muamelenin mayıs ve 
teşrinısani aylan beklPnmeksizin ya
pılması için mal memurların~ tamim 
edilmiştir.,, . 

• 
İzmir, 19 <TANl - Bu sabah birı 

saat dörtte, diğeri 8,30 da olmak üze
re iki hafif zelzele hissedilmiştir. 

Milli Korunma Kanunu, fevkalade. 
hadiseler içinde çalkanan b"'ynclmı. YENi NEŞRIY AT : 
lel münasebetlerde Türkiyenin sar- BAY1ND1RLIK iŞLERi DERGiSi (fcn
sıntıdan korunması maksadila hazır- ni kı~;ım) - Natı:ı VekAletince 3 Ryda bir 

Memnu silah satanlann 

muhakemeıi 
Memnu silah satmaktan suçlu si

lahçı Arif ve Akiflı1. muhakemeleri 
yine dün Asliye İkinci Ceza Mahke
mesinde bakılmıştır. 

Anadoluya silah gönderen bu or
taklar kendilerine · Anadolulu bir 
tüccar gibi müracaat eden Kamil is
minde bir memurla pazarlık yapar. 
ken cürmümeşhut yapılmak isten 
miş. fakat Kamil, işaretli paraları 
<?etirmiye gidince hadiseden şüphe
lenen Arif. tedbir almış ve suç üs. 
tünde yakalanamamıştır. 

Buna rağmen mahkemeye veril. 
miştir. Akifle Arif dün mahkemede 
höyle bir hadisenin mevcut olmadı. 
~ını söylemislerdir. 

Dava evrakının müddeiumumilik 
tarafından tam olarak tanzim edil. 
memiş olduğu için mahkeme iki defa 
fstanbul Cümhuriyet müddeiumu
miliğine müzekkere göndermiş ve ce 
vap alamamıstı. Bu defa da müsade
re edilen silahların ve tahkikatın te
kemmülü ıçın "müddeiumumiliğe 
muhakemenin nahak yere uzaması
na sebebiyet verdiği kaydiyle., yazı. 
lan müzekkerelerin tekidineı ve em
niyet dairesi birinci şube müdürlü. 
'tündeki evrakın celbine karar veri
lerek muhakeme başka güne bırakıl
mıştır. 

Kcırıaının ölüsünü buldu 
Aksarayda tütüncü sokağında otu

t"an Terzi Adile, evinin balkonunda 
çamaşır asarken, kalb sektesinden 
düşüp ölmüştür. Kocası iki gün evde 
karısını görememiş, balkona bakmak 
ta aklına gelmemiş, karısını muhte
lif yerlerde aramış, durmuştur. Niha
yet dün hadiseye. muttali olmuş ve 
doktora müracaat etmiştir. Adilenin 
:lefnine ruhl'lat verilmiştir. 

Tavuk Hırsızı Fatına 
Sultanahmet civarındaki evlerden 

mısır dansı ile tavuk çalan Fatma • 
nın dün yine iki tavuk caldığı görül. 
müş ve Sultanahmet Birinci Sulh 
Ceza Mahkemesinde sorguya çekil-
miştir. 

Fatma, bu tavukları onar kuruşa 
aldığını söylemişse de, hakim tevki
fine karar vermiştir. 

Er!ede SeqJao · 
(Başı, 1 incide) 

lanmıştır. Bu kanun vatandaşların neşredilen bu eserin 6 ıncı yıl, 2 lncı sa- ev yıkılmıştır. 
kazançlarını ne tazyik ıılt ·!ıa alacail:. yısı cıkmıştır. Hayvan telefatı biraz fazladır. 
ne de memlekette iktısadi bir sıkıntı Bornova nahiyesinin çiçekli kö-
vücude getirecektir. Bilakls beyne]- ,, SUPHİ SENSEC yünden Sığırtmaç Mahmut ile oğlu 
milel buhranın memleK~~imiu sira- ı r. .. 1 s.ekiz yaşında Halil. eseklerile 

0

köye 
yetine mani olacak ve y3ln!7. tüccarı 'drar vrıll:ın tııı .. tıılık-hıl"t l'T'fH"h""'". ~nerlerken sellere ·kapılmışlardır. 
ve fabrikatörü değil, fakat bütün va- Bey::~u tt~:!~~ s~;;;:;1 :~::~:~t:~~- Çocuğun cesedi çıkarılmış, r.ğır ya. 
tandaşları sıkıntrdan kur~aı acakbr. , rah olarak bulunan ;3ığırtmaç Malı-

""•'. 4".)fl " Muharip, gayrimuharıı) bütün mut, hastahaneye kald1rrlmıştır. Me-

14.30 Müzik: Riyaseticümhur Bandd 
(Şef: İhsan Kün,er), 1 - A. Menetri 
Marş, 2 - F. Lehar: Aşk Valsı, 3 -
Thomas: Minyon operasının Uvertü 
4 - Andre Bloch: Manastırda, 5 - B~ 
rich Smetana: Unutma, 15.15 - 15.30 ıJ 
z.ik (Cazband (Pl.). 

18.00 Program ve Memleket saat ayll 
18.05 Müzik: Radyo caz orkestrası, 18 
Konuşma (Yurt bilgisi ve sevgisi}, 18 
Serbest saat, 19.10 Memleket saat aya 
Ajans ve Meteoroloji haberleri, ıa 

Türk Müziği: Saz eserleri, Çalanlar: Ha 
kı Derman, Şeri! İçli, Hasan Gür, Harf 
ği Tokay, Basri Üfler. 19.55 Türk Mü1 
ği: Halle türküleri, Azize Tözem ve Sa 
Yaver Ataman. 20.10 Konuşma (Gün~ 

Meseleleri), 20.25 Türk Müziği. Çalanl 
Cevdet Çağla, Kemal N. Seyhun, Cevd 
Kozan, İzzettin Ökte. 

1 - Okuyan: Sadi Hopes. 
l - Hicaz peşrevi, 2 - Lemi - Hic 

şarkı: (Var ' mıdır takrire hacet), 3 - l. 
dt Fahri .: Kopuz Hicaz şarkı: (Bahar o 
sa cemenzar olsa), 4 - ScL Pınar - ıı: 

caz şarkı: (Hasta kalbimde açılmı~). 5 • 
Zeki Ari! - Şehnaz ~arkı: (Beni ate§lel 
yakan). 

il - Okuyan: Semahat Özdenaea. 

1 - Sel. Pınar - Kürdilihicazk~r: (A~' 
kınla yanan kalbime busenle şifa sun 
2 - Rahmi Bey - Kürdllihicazkar şar 
(Mahrumu şevkim ruhum pür ahzan 
3 - Kürdilihicazkar şarkı: (Gönlüni 
başka emellerle). 4 - Refik Fersan - H! 
caz şarkı: (Göğsümden kaçJp gittin), 5 ~ 
Şevki Bey - Hicaz şarkı; (Demem caıı 

beni yadet), 
il 1 - Okuyan: Mahmut Karındaş 

Muhtelif halk türkülerL 
21.15 Müzik: Küçilk orkestra (Şef: N~ 

cip Aşkın), 1 - Han.c; SchneidAr. Me$ 
hur Röirenlerden Potpuri, 2 - Tschai 
kowsky: Eleji (Hıızin parça), 3 - F.ayd! 
Yaradılış, 4 - Ganglberger: Ki1çilk FliJ 
için konser parçası, 5 - Lanner; Roman 
tik Vals. 6 - J. Strau~s: Büyük Vals, 7 -
Aqnandola: İspanyol ask serenadı. 

22.15 Memleket saat ayan, Ajans hıı 
berleri, Ziraat, Esham _ Tahvilat, Rambi 
yo - Nukut Borsası (Fiyat). 22.30 Konuş 
ma (Ecnebi dillerde - Yalnız Kısa - Dal 
ga postasile), 22.30 Müzik: Ca:r.band (Pl.l 
(Yalnız Uzun • Dalga postasile), 23.25 ' 
23 30 Yarınki oroıırıım Vı> kenanış. 

Türk - Bulgar 
Yakınlığı 

(Başı 1 incide) 
duğum derin memnuniyeti bildirmek vt 
bütün dostluğumun teminatını teyit et" 
m .. ır1,. hassaten bahtiyarım. 

Ekselans İsmet lnönü 
Reisicüıııhur 

lnönü 

memleketlerin fevkalade irdısacli ted. nemenin Seyrek köyii civarında su.· 
İstanbul ikinci ülas memurluğun-birlere başvurduğu bir ı:levirde, Tür- lama tesisatı için yapılan kanallardan 

dan: b kiyenin hala sulh devrine mahsus ir kısmı yıkılmış, bıı- kısmı da mo-
tedbirlerle iktifa etmesıni beklemek Beyoğlu Kurtuluş caddesi 178 No. lozlarla dolmuştur. 

Son Sovget Taar:ruzu ANKARA 
EkselAnslarının göndermek l(ltıunda bU" 

lundukları nazikine mesajdan bilhassıl 

mütehassis olarak hararetle teşekkür e
der ve en samirnl dostluğumun teminatı" 
nı teyit eylerim. 

(Başı 1 incide) 
ikü düşürülen bir çok tayyarelerin 
enkazı henüz bulunamamıştır. 

Diğer taraftan muhasamatın başın. 
danberi Sovyetler 434 tank, 189 top, 
282 m~tralyöz ve 522 otomobil kay_ 
betmişlerdir. 

Finlanda şampiyonu Maki bir o
büs parrasile yaralanmıştır. Yarası 
ağır değildir. 

Bt~gün Helsingfors'ta tehlike işa
reti verilmiş, şehrin havalisine bom
balar atılmıştır. Sehrin merkezi de 
bir takım zararlara uğramış bulu. 
nuvor. 

Fin hükumeti, askerliğe ahnmı
yan şahısların zabıta işlerinde kulla
:rırlacnklarını bildirmiştir. 

M•<:>Bkova, notalara cevap verdi 
Sovyet hükumeti, İsveç ve Norveç 

üzerinde uçan Sovyet tayyarelerinin 
sis ve fena hava yüzÜJlden kazara bu 
memleket topraklan üzerinden uç. 
tuğunu bildirer~ özür dilemiştir. 

• 
Dün akşam Osloda Kral sarayında 

Parlamento erkanı şerefine verilen 
bir ziyafet esnasında Kral, harbin 
hakikaten başlamakta olduğu bır sı
rada istikbali ancak deh~tle düşü
nebileceğini söylemiştir. 

Kral, Fin landa· ile Sovyet Birliği 
arasındaki harbin yeni bir tehlike a
mili olduğunu beyan ve bu iki mem
leketin yakında sulh haline avdet e
decekleri ümidini izhar etmiştir. 

Müşarünileyh, sözüne şu suretle hem haksızlık, hem mantıksızlık o- lu apartmanda oturmakta ve Mah- Yeni Foçada hükumet konağına 
devam etmiştir: mutpaşa alt ba§ılnda mantoculuk tı... 

1 
· 

"Berek,et J/ersin ki Norveç, şimdi- lur. .1 1 ,, akt lan· yı dırım düşmüş, nahıye müdürü Fa-
Bu bakımdan Başvekilnnizın Milli caretı e meşgu oım a 0 

• ik. bekçi Yakup ja.1darma Mustafa 
yFeakkadba~ harpk haricinde kalmıştır. Korunma Kanunu müms-ebctile vak1 .(\rtin Gülerin iflası 8 - 12: 939 ta. hafif surette ya~alanmışlar. binanın 

at ır ço müşküller vardır.,, ih ' d ı t f' · adi surette 
olan beyanatı bütün vatandaşları tat- r ın e açı ıp as ıyen':11 - 'pencereleri kırılmış ve bir duvarı yı-

Tanışmakla bahtiyar olduğum B. M'e-' 
nemencioğlunun Sofyayı ziyareti, filhakL. 
ka hükumeUerim.iz arasındaıti fikir mU" 
tabakatini müşahade ve iki komşu ve dost 
memleket arasındaki dostluk ve itim.adJ 
teyit için bize fırsat verm~Ur . 

Kral, netice olarak, Norveç'in hür yapılmasına karar verılmiş oldugun kılmıştır. Yağmur burada da bu"tu"n 
ve müstakil kalmak arzusunda oldu- m.in edici mahiyettedir. d 
v .. • an. 

1 
şıddetile devam etmektedir. 

gunu soylemıştir. . . . . • v • 1 - Müfliste alacağl olan arın ve Geçen seylAbın şehirdeki zararını 
Storting Reisi Hambro, No:-veç'li İstanbul •ıkıncı ıflas memurlugun- istihkak iddiasında bulunanların ala- b 

1 
d' 

125 
b' li 1 k t b't t . 

1
• e e ıye ın ra o ara es ı e • 

erkek ve kadınların bir arada bulun dan: caklarını ve istihkaklarını ı andan . ti Boris 
d~~nhffyude~nlanndü~~e Birmüfl~att~~Pu~aç~r~birey~~~lı~~wik~ciifihd~=m=ı=ş=r=.============================~ 
ve temennilerinin Finlanda lehindP mesi kararlaşan 4 yaşında alnı akıt- iresine gelerek kaydettirmeleri v~ 
ol?uğu?u ve. bu kahr~m~n komşu. malı yarım kan !ngiliz bir kısrak sa- delillerini (Sened ve defter hi.ilasala. 
mıllet ıçin sen ve ş~reflı hır !';tılh te- tılacaktır. İsteyenlerin üsküdarda n vesaire) asıl veya musaddak suret
n_ı.enni etmekte olduklarını söylemiŞ- Bağlarbaşında At pazarında 26 - 1 - lerini tevdi eylemeleri. 
tır. 940 Cuma günü saat 12,10 da hazr 2 - Hilafına hareket cezai mesu-

. Gönüllü giden Amerikalı bulunmaları idare kararile i1an olu- liyeti müstelzim olmak üzere müfli-
layyareciler nur. (23635) sin borçlularının ayni müddet içinde 

kendilerini ve borçlarını bildirmeleri 
Paristen Finlandaya 100.000 kişi. 

Tik bir ordu gönderildiğine dair ve
rilen haberler yan resmi mahfeller. 
-ie teyit' edilmemektedir. 

Evening Standard gazetesinin bil
dirdiğine ~öre, bir kaç Amerikalı 
tayyareci Helsin.ki'ye müteveccihen 
vola çı}triııstır. Tayva~iler Fin ha 
va kuvvetlerine j?Önüllü yazılacak. 
hırdır. Amerika hükumeti, söylendi 
ıttne $?Öre, bu tayvarecilP.l'e Ameri 
kan tabiivetinden iskat edilmivecek
l~rine dair teminat vermistir. Çiinkii 
Finlanda ile Sovyetler Birli~i ara
•;ında resmen harp il!n edilmemis.tit". 

Amerika ~azetelerl Finlandaya 
yardım, lüzumundan bahse devam e-

İstanbul ikinci ülas memurluğun- 3 _ Müflisin mallarını her ne sı-
dan: fatla olursa olsun ellerinde bwundu-
Müflis Neapolidaki biraderler şirketi ranlann 0 mallar üzerindeki hakları 
ile şüreka Yorgı ve Vasil verese ve- mahfuz kalmak şartile bunları ayni 
kili Avukat Hristaki tarafından Ala- ırüddet içinde daire emrine tevdi et
caklılara konkurdato teklif edilmiş- meleri ve etmezlerse makbul maze
tir. Bu teklüin müzakeresi için ala- retleri olmadıkça cezai mesuliyete 
caklıların 31 - 1 - 940 çarşamba gü- uğrayacaklan ve ruçhan haklarmdan 
nü saat 11 de Dairede ha.zır bulun.. mahrum kalacakları. 
malan ilan olunur. (236~4> 4 - 26 _ ı - 940 Cuma günü saat 

diyorlar. Nevyork Taymis gazetesi: 
"Finlandaya yardım etmemek bütün 
İskandinavyayı yeise düşürür,, diyor 
ve bu yardımın Amerikayı harbe sü
rüklemiyceğlni izah ediyor. 

10,30 da alacaklılar ilk içtimaa gel
meleri ve müflis ile müşterek Borçlu 
olanlar ve kefillerinin ve borcunu 
tekeffül eden sair kimselerin toplan
mada bulunmağa haklan olduğu ilan 
olunur (23633) 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları · 

Devlet Demiryolları Sıvas Atölyesi 
için Elektrikçi Arayor. 

D. D. Yollan Sıvas cer atel:veslnde çalıştırılmak Ozere tecrübeli elektrikçi usta
laT'lna acele thtlya<: vardır. Yüksek tevettür' şebekesinde. motör montaj ve tamira
tında, mütemadf ve mütenavip motör sar gılArinda çalışmış lşc;ilerden talip olan-
lıtnrı H. Plisa !?•rtndııı hlrlnc-i tc:1f'!tmP mO dürlüıffirıe milrı:ıc-Rı:ıt İ"'"'"'r1 nın:n 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: 
Üç adet yeni motorbotun inşasına 5 - 1 - 940 da kapalı zarfla yapılan eksilt

mesine talip ç;kmadığından keyfiyetin ayni serait dairesinde ve kapalı zart u~ 
sulile eksiltmesi on beş gün temdit edilmiştir. 

Tahmin bedeU 9800 lira ve 3 7,S teminatı mu:vakk_atesl 720 liradır. İstekli. 
lerin teminat makbuz veya banka mektuplarını ve diğer maU ve ticari vesaiki 
muteberelerini ve bu işlerde ehliyetli olduklarına dair MünakalM Vekaletinden 
alrn~ oldukları ehliyetnamelerile birlikte kap<ılı ve mühürlU teklif mektuplarını 
25 - ı - 940 perııembe günü saat 16 dan bir saat evveline kadar G:ılat:ıdn Rıhtım 
üzerinde Mıntaka Liman reisliği satın alma komisyonu reisliğine verm .. ıeri ve 
sartnameyi ve resimleri almak ı~teyenlerin de idare şubesine müracaatlıırı ilan 
olunur. . (2!59) 



Ka~elerİ 

Kıymeti Pey parası 

Lira Kr. Lira Kr. 

255 97 

•1046 '10 

3817 50 

308 34 

4500 ()0 

90 28 

188 68 

660 78 

356 84 

:mı 40 

104 28 

19 20 Fatihte Defterdar Ahmet Celebi mahallesinde Seydi bey 
sokağında eski 8 ve yeni 22 - No. lu 165,29 metre murab-
bamdaki arsam n tamamı. 9556 -

'18 51 Şehzadebaşında Kalenderhane mahallesinde Şehzadebaşı 
caddesinde eski 46 ve yeni 38 • No. lu ktırı:ir dıikkanın 
tamamı. 5981 -

286 32 Slrkccide Demirkapı mahallesinin Darlllhadls sokağında 
eski 4 ve yeni 13 - 1 No. lu olup 753,50 metre murabbaındn 
bulunan Cezayirli Alunct paşa camll arsası ve uış ~var
lan. 

23 13 Ycrebat:ın mahallesinin Muhterem c!endl sokağında 21 -
No. lu arsanın ta maını. 

337 50 Kumkapıda Knd irgıı limanı caddesinde eski 77 ve yen! 53 -
No. lu Kahvehane binasile 2047,6 metre murabbaındak.i ar. 
sanın tamamı. 

6 77 Beyazıt Beyazıt mahallesinin Eskiciler soknğındn 3 - No. 
lu dükkfının tamamı. 

14 15 Beyazıt Beyazıt mahallesi Hacı Mcmlş sokağında 10 - No. 
lu dilkkı'.n tamamı. 

49 56 Beyazıt Tavşan taşı mahallesinin Cumhuriyet caddesinde 
95 - No. lu havasız dOkktının tamamı. 

26 76 Beyazıt Çarşıda Terlikçiler sokağında 17 - No. lu dilkkı\-
nın tamamı. - 7085 -

205 61 Mahmutpıışada Mahmutpaşa mahallesinde Ç11hacı hanı 

alt katt:ı 41, 42 No. lu yekdi~erine maklup 135 metre mu. 
roobaında bulun an lkf odanın tamamı. - 1355 -

'1 82 Beyazıt Beyazıt mahallesinin Hacı Mcrn!, sokağında 11 -
No. lu k.\rglr dilkkAnın tamamı. 

Yukanda vazıh emltık satılmak ıizere 15 - gün milddeUe açık arttırmaya çı
karılmıştır. lh~esl 5 - 2 - 940 _ r~auırtesı günü saat 15 de icra edileceğinden ta
liplerin Çembcrlitaşt:ı Vakıflar Ba~üdilrluğO. MahlillAt Kalemine m!lracaatları. 

<561) 

•• 
BUGUN 

ÇIKTI 

Satış ilanı 
Direktörlüğünden: 

Gayrimenkul 
lstanbul Emniyet Sandığı 
Ayşe Mediha, Ayşe GOzide, Raut, Fa tına Nazıın ve Alime Saide ve Fatma Ne_ 

vlreni 3646 hesap No. sile Sandıi:ımızdan aldığı (4500) liraya karşı birinci derece
de !petek edip vadesinde borcunu vermediğinden hakkında yapılan takip üzerine 
3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin ma tutu 40 cı maddesine göre satılması ica
beden Üskildarda Hoca Hesna hatun mahallesinde Paşalimanı soka~ında e'kl 87 
Mü. yeni 87 Mü. 89 Mü. 89. Mil. 81 - 1 yeni 104 No. lu tamamı kayden PC5A2,5 
zira mikt:ınnda maa mQJtemlldt kfişk ve ahır ve selAmlık ve mutfak mahaUinln 
tanuımlle arazinin kırk hissede on blr hissesi (binalar ahşaptır) tamamı bir bu
!'1k ay müddeUc açık nrttırmoya korunu ştur. 

Satış tapu sicil kaydına g6re yapılmaktadır. Arttırmaya girmek lstlyen (656) 
llro pey nk<"nsı verecr>ktlr. Mlllf b nkn1enmızdan birinin temlnııt mt!ktubu dıı ka· 
bul olunur. Birikmiş bOtOn verv.ilerle :Reledlve resimler! ve vakıf fca~sl ve t."lvf1 
bedeli ve tellAliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 25.1-940 tarihinden 
itibaren tetkik etmek lstlycnlere saT1d1k hıı kuk isleri servisinde acık bul•mdurula
caktır. Tapu sicil kaydı vesalr lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dosyasında 
Vardır. Arttırmıya girmiş olanlar. bunları tetkik ederek satılıJta cıkanlan gayrimen
kul hakkında her şeyi Oğrenmlş ııd ve lU bar olunur. Birinci arttırma 7 - 3 - 940 
tarihine müsadlt Perşembe gUnil r.otaloğlundıı ktıln Sandı~ımu:da saat 10 dan 12 
Ye kadar yapılacaktır. Muvakkat fh=ıle ya pılabflmesl tein teklif edllec,.k bf'delln 
tercihan alınması icap eden gayn men kul mOkelleflyetlle Sandık ahıcat'!ını 
tamamen gernıls olması ..arttır Aksi takdirde son arttıranın taahhild!i baki 
kalmak sarUyle 22 - 3 - 940 tarihine mOsadlt Cuma gUnQ ayn! ma~aı_ 
de ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrımenkul 
en çok arttıranın O tünde bırakıla<"aktır. Haklan tnpu siclllerile sabit olmıyan a
lAkadarlar ve irtifak hakkı sabiplerfntn bu haklannı ve hususile faiz ve masartfe 
dair iddialarını llfın tarihinden ttlbarcn ytnnl g{ln içinde evrakı mltsb!telerlle b~ 
raber dairemize bildirmeleri lftzımdır. Bu suretle hııklannı bildirmemiş olanlarla 
haklan tapu sfclllerlle sabit olmıyanlar satıs bedelinin pavlasmasından tHırlc k°l'llır
lar. Daha fazla malOmat almak tstPyenlerin 939 - 51 dosya numarasile San
dığınuz Hukuk İıılcri servisine mür caat ctmclcrı lüzumu i1tın olunur. 

* * * DiKKAT 
E\Jlnlyet SandıRı; Sandıktan alınıın gayrlmenkulQ ipotek g5stcrme1ı: tsteyentere 

ınıuhammfnlerimizin koymutı olduğu kıyın etfn 3 40 nı tecav{lz etmemek O zere 
!hale bedelinin yansına kodar borç vermek suretile kolaylık göstermektedir. 552) 

Guzel 
Olmak 

için 
Her teyden evvel ııh

hatli ve parlak bir tene, 
lekesiz ve düzgün bir cil
de malik olmak lazımdır. 

KREM 
PERTEV 

ıizin de cildinizi güzel
le,tirir, guddelerini bes
liyerek canlandırır. 

·;~::~:;i~·hl.:e:~i,:·:;h:~1:·:i:ı-:·~;;i~··;~~T;;-i 
tertip ve yapılı, tarzındaki incelik dolayıaiyle, tAe~~n ! 
fazla yağlanmasına mani olur. yağsız olarak hususı tup f 

••••••••••._. . .....:~.:~.o!::~:.:ı:~~:~ ................ t .. ---·· 
Nafıa Vekaletinden: 

Arlfiye - Adapazan hattının bir noktasından başlamak ve Hendek. Dü7.ce, Bo
lu, Geredl!den geçmek ve İsmetpaşa istasyonunda nih.11yet bulmak üzere vnpılacak 
demiryol etüt lşl kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

l - Eksiltme 15 - Şubat - 941\ tarihine tesadüf eden perşembe gün il seat on 
beşte VekAl~Umlz demlryollar inşaat dairesindeki eksiltme komisyonu odasında ya
pılncaktır. 

2 - Bu isin muhammen bedeli yüz on iki bin liradır. 
3 - Muvakkat teminatı altı bin sekiz y{lz elli liradır. 
4 - Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, bayındırlık işleri genel sartnamesl 

umumi fenni ~artname, istikşaf haritası, S/V milnhanisl A2 No.lı tlpt«!n mürekkep 
bir takım mOnakasa evrakı bes yüz altmış kuruş mukabilinde demlryollar inşaat da
iresinden tedaılk olunabilir. 

5 - Bu eksiltmeye girmek isteyenler her türlü referans ve diğer veıılkalarını ve 
bir lstidaya baflıyarak eksiltme gününden en az !!ekiz gün evvel Veketletlmlze 
vermek suretile bu ise girebilmek için b lr ehliyet vesikası isteyecekler ve bu ve
sikayı münakasa evrakı içine M:oyacnklardır. Eksiltme tarihinden ıtıakal sekiz gün 
evvel verilmemiş lstidalnr ve müracaatlar nazarı dikkate nlınmıyacaktır. 

6 - Eksiltmeye girecekler 2490 numaralı arttırma, eksiltme ve ihale kanunu 
mucibince ibrazına mecbur olduklan evrak ve Vl'sikalarını ve besinci maddede 
izah olunan ehliyet veslkalarile muvakkat temlnaUarını ve fiyat teklifini ha\i ka
palı ve mühür Hl zarflarını yine mezıi:Cır 249 O No.lı kanunun ve eksiltme şartnamesinin 
tarifatı dairesinde hazırlıyarak l:S-2-940 tarihinde saat on dörde kadar numaralı 
makbuz mukabilinde demiryollar inşaat arttırma eksiltme ve ihale komisyonu 
baskanlı{:ma teslim etmiş olmalan 1Azımdır. (228) (3!l!J) , ............................ ._. ' 

BATERIE iLE RADYOLARINI iSTiMAL 

EDENLERiN NAZARI DiKKATiNE 

Markalı yassı pilleri radyolar için en mükemmel pillcrctır . 

Z 
Dünyanın en dayanıklı pilleridir. 
Pilleri Avrupada çok rağbet görnıekted:r. 

1 
Pilleri her çef:t fenerlere uyar. 
Pilleri her keseye elveriflidir, 
Pillerini her yerde arayınız. - foptan ·atıs yeri : Jak l)ckalo ve Şur. Tahtakale No. 51 

_, 
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PATI KULLANINIZ 
Her türlü yanıkları, kan çıbanlarını, meme iltihap

larını ve çatlakları, koltukaltı çıbanlarını, dolama, ak
neler, ergenlikler, traş yaralanm çocukların ve büyük
lerin her türlü deri iltihaplarını en erken ve en emin 
tedavi eder. V İ R O Z A mikropların yaşamasına 
mani olur. ' , 
İstanbul Vali ve Belediye Reisliğinden : 

lstanbul Umumi Meclisi Azasına: 
İstanbul Umumi Meclisi 3 üncU intihap devresinin 2 inci :rılı Şubat lçtlmmmn 

ilk fn'ikadını 1 2 _ 940 tarihine rastlıy an Perşembe günü saat 14 te aktedece
ğinden muhtere~ azanın 0 gi.in munyyen saatte Umumi Meclis salonunu tcşrü-
lerl rica olunur. 

RUZNAME: 
ı - Konservatunnn 936 yılı idare hesaplarının tetkik ve tasdlkl. 
2 - Darllllkezcnin 936 yılı idare hesabının tetkik ve tasdiki. 
3 - Şehir Tiyatrosunun 936 yılı idare hesabının tetkik ve tasdiki. 
4 - Karaa~acın 936 yıb idare hesabının tetkik ve tasdiki. 
5 _ Beyo~lu tahsil şubesi tahakkukuna dahil olup mUruru zamana uğrayan 

171'147 Ura 40 kuruş mektep ver~slnln terkini hakkında teklif. (570) 

İstanbul Belediyesinden : 
20 _ ı _ 940 gilniı sabahından itibaren birinci nevi ekmelin kilosuna konulan 

azami tınt on kuruş on para ve ;francalanın kilosu on b~ kuruş olduğu ll~n olu
(573) nur. 

İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Bay Hasan Basri ve Ali Riza ile Bayan Hascnenin Sandığımızdan 10042 he

sap No. sile aldıklan (4000) lira borçlarına karşı birinci derecede ipotek cd p va
desinde borçlarını ödemediklerinden haklarında yapılan takip üzerine S202 No. 
lu kanunun 46 cı maddesinin matufu olan 40 cı maddesi mucibince ve her biri ay
n ayrı scneUerle tasarruf edilmekte ise de mecmuu bir gayrimenkulde bulunma
sı itibarile bir şartname ile ve kül halinde satılması icabcden ve cümlesi kAr!(lr 
olan Fatihte KaramanUsıığirde Hoca Hayrettin mahallesinin Süpürgeci sokağında 
eski 22. 22. M. yeni 22. 16 kapı No. lu şekerci hanı ile derununa cari bir masura 
su ve mezkOr han derununda oda<·ılık ve berber gediğinden munkalip şımdı ma. 
ğazası olan bir bap hanın tamamı IJe yine ayni mahalde Malta sokağında cskı ve 
yeni 8 No. lu gedıkten münkalip bekçi odasının tamamı ve yine ayn! mahal ve 
sokakta eski ve yenJ 14 kapı No. lu gedtk ten mfinkallp bir bap dOkkfının tamamı 
ve yine ayni mahalde ve sokakta tc><:ki 6 yeni 6. 6 - l No. lu oturakçı ged l!lnden 
münkallp şimdi bodrumlu bir d~kkanın tamamı ve yine ayni mahallenin Supür
geci sokağında eski ve yeni 20 No. lu şekerci dükkfım altında klıln bir bap ber
ber gediğinden munkalip dükkfımıı tama mı bir buçuk ay müddetle açık arttır

maya konmustur. 
Satış tııpu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen ll~7,50 

lira pey akçesi verecektir. Mılll bankalarımızdan birinin temınat mektubu dn ka
bul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf lcaresı ve ta\ iz 
bedeli ve telliıllye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 25 _ 1 - 1)40 tari
hinden itibaren tetkik etmek is•eyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bu
lundurulacaktır. Tapu sicil kaydı \"e sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve t.ıkip 

dosyasında vardır. Arttırmaya clrmJş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çı

karılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmls ad ve itibar olunur. Blrln<'I art
tırma 7 - 3 - 940 tarihine milsadif perşembe günü Cağaloğlunda klıln s:ındığı. 

mızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Mu\•akkat ihale yapılabilmesi ıçln 

teklif edilecek bedelin tercıhan alınması icabeden gayrimekul mükellefiyeti ile 
sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın ""ta
ahhüdü haki kalmak şartile 22 - 3 - 940 tarihine mil!adlf Cuma gilnU ayni ma_ 
halde ve ayni saatte son arttırması yapıl ocaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en 
çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmayan alA
kadarlar ve irtl!ak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarlfe 
dair iddialarını ilıln tarıhinden itibaren yırml gün içinde evrakı mOsbitelcrJle be
raber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu sureUe hnklannı bildirmemiş olanlarla 
haklan tapu slclllcrile sabit olmayanlar satış bedelinin paylaşmasından harlç ka
lırlar. Daha fazla malumat almak istiyenlerln 937 _ 93 dosva No. 5lle ı;andığımu: 
hukuk işleri servisine muracaat etmeleri lüzumu iltın olunur. 

* * DiKKAT! 
Emniyet Sandığı; Sıındıktan alımın gayrimenkulO lpçıtek göstermek isteyenler 

muhammlnlerlml:ıln koymuş olduğu kıymetin 3 40 nı teca\'ilz etmemek üzere 
ihale bedelinin yansına kadar bere verm suretile kolaylık gostermektedlr. (552) 

ÜskOdarda Tenbelhacı Mehmet mahallesinde Tenbel Hacı Mehmet sokağın
da Fatma Meleğin 3 No. lı ve ayni mahalle ve sokakta Tabak Ali veresesi kardeş· 
leri Ahmet, Mehmet ve kızlan Ülfet, 1-"erdanc ve Mürvetin mutasarrıf olduklan 
5 No. lı evler İstanbul Maarif Murtürluf:U tarafından 22 ci ilkokul bahı;eslne kalb 
olunmak üzere menafii umumiye namına isUmlfıkinc karar verilmiş ve bunlar. 
dan 3 No. lı binaya maa bahçe 1500, (!'i) No. lı binaya da maa bahçe 1600 lira kıymet 
takdir olunmuş olmakla 1295 tarihlı lstimlAk kararnamesinin 8 el maddesine tev-
fikan keyfiyet ilAn olunur. (fi7l) 

Erzincan Maarif Müdürlüğünden : 
Yer sarsıntısı dolnyıslle Erzıncan'dan ayrılan Erzincan İlkokul Öğretmenli.'. 

rlnln yeniden va:ılteye başlayıncaya kad:ır veya başka vilfıyetlere t.-ıyin edilinceye 
kadar mezun sayıldıkları Vcklllık'tcn blldirllmıştır. Erzincan İlkokul Öğretmen
leri, bulundukları vilayetin en yuksek Maarif Amlnnc milraca:ıtla, açık adres
lerini ve maaşlarını muntazaman olabllm eler! için de Vilayet Merkezinde bir mu
temet göstermeleri ve açık adreslE:rinı Dairemize bildirmeleri rica olunur. (559) 

----------------------------------------------------------------İstanbul üçüncu icra memurlu· 
ğundan: Mukaddema KadtkQyunii<ı 
Kızıltoprak Papaz bahçesi müsteciri 
iken halen ikametgahı meçhul bulu
na Ahmet Oğlu Hüsnü Alkına: 

Rabia Gülbakanın Beyoğlu birinci 
S. H. mahkemesinden aleyhinize iS
tihsal eylem;ş olduğu 24 - 8 - 39 T. 
ve 39 _ 813 No. suna mukayyet Be
yoğlunda Şehit muhtar mahallesinde 
eski Yoğurthane yeni Yoğurtçu Faik 
Bey sokağında 15 No. lu evin tahli· 
yesi ile müzayir hükmü ilam infaz 
için dairemize tc,·di ve bu suretle teb 
liğ kılınmak üzere tarafınıza gnde.. 
rilen icra emri ikametgahı haz.ırını
zın rneçhuliyeti hasebiyle tebliğ kı
lınamıyarnk bu husustaki tebliğatın 
biray mtiddctle iliı.nen ıcrasına icra ha 
kimliğince karar verilmiş olmaJtla 
tarihi ilandan itibaren mezkur müd
det zarfında ve 39 - 3896 No. sı ile 
icranın tehirini müstelzim olmak üze 
re tetkik merciinden veya temyız 

mahkemesinden veya iadei muha
k<>mc yolile ait olduğu muhakeme
den bir karar getirmediğiniz takdir
de mezkur müddetin hitamını mü
teakip cebri icra suretiyle liizııngelen 
kanuni muameleye tevessül kılına.. 
cağı malUmunuz olmak ve bu husus
taki icra tahliye emrinin tarafınıza 
tebliği makamına kaim bulunmak il-

' zere keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 

Beyoğlu 3 ncü Sulh hukuk hftldm
liğinden: 

Salti ve Franko ~irketi vekili avu
kat Daniel Bahar tarafından Galata· 
da Ünyon Sigorta hanında 40 No. da 
mukim Kemal Ziya aleyhine 200 Ji. 
ra 23 Kuruş alncak davası açılmış 

ve namına gönderilen dava arzuhali· 
ne verileu meşrubatta yazılı olduğu 
üzere meikur mahalli terkeyledi~i 
ve ikametgahı halen meçhul olduğu 
mubaşiri tarafından verilen meşru

hattP.:ı anlaşılmış ve dava edilene 20 
, gün müddetle iHinen tebligat ic"rasına 

karar verilmiş iken tayin olunan 
günde dahi gelmediği gibi yemin için 
dahi davet edildiği halde muhakeme.. 
ye gelmemiş olduğundan 200 lira 23 
kuruşun masarifi muhakeme, faiz ve 
yüzde 10 ücreti vekaletle tahsiline 
karar verilmiş olmakla H. u. m. K. 
33~ nci maddesine tevfikan tarihi teb 
liğinden itibaren 8 gün içinde ait ol
duğu mahkemeye müracaatla ye
min hakkını istimal etmesi ve etme
diği takdirde me7..klır hükmün kati. 
yet kesbedeceğinı temyizi kabil ol
mak üzere 30 _ 12 - 939 tanhinde gı
yaben karar verildiği tebliğ mnka· 
mına kaim olarak ilan olunur. 
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Naşi+ G"işesi 
Piyangodan kazanamamak
tan şikayet edenler, bir kere 
de talihinizi 

Naşi+ Gişesinden 

Tecrübe ediniz. 
Sevimli San'atkar Bay Na
şit'in uğurlu elinden alaca
ğınız bir bilet 

Mutlaka sizi 

sevindirecektir. 
Adres: Beyazıt Meydanı 

Muhallebici yanı 

NA$İT GİŞESi 

1 --------"---------------~-----------------:;; 
!I ŞEVKETTMUStuBAŞ ~ 

Evlerinizi süslemek için basit kullanışlı 
..__,, 

~~~~~---~~~~~~--411r ı 

SÜS 
il 

MAKiNESi NAKi Ş 
Bu makine ile ev ve oda takımları fevka1..iı.de kolay ve büyük ~akış makinesile seri işlenir. Makine gayet 
basit düşünülmüş Türk eseri sanaUdir. Her vatandaşın evinde bulunması istifadesi icabıdır. Bu makinelerden 
isteyen müşteriler Adresimize 2 lira gönderdiği halde vatanımızın her köşesine ilk posta ile 1 makine, 6 par
ça örnek ve diğer bir parça ila iki yedek iğne ve tarifnarneyi beraberlerinde göndeririz. 

'9 Adres: Eşkişehir Yeni Hamam CaJdesi No. 1 Kırkağaçlı Nakışçı .Mustafa Kuşdemir. ---• 

DiKKAT! 

1 
1 
1 

Bu Yeni ve 
Cazip Gü· 
zellik Re
çetesini 
Tecrübe e· 
diniz. 

Cilt hüceyre. 
\erinden çıka

rılmış ve g:::nç 
ve sağlam bır 

cildin unsurla. 
rına müşabih 

yeni ve lnv. 
metli cevher 

'~sası: "BI
OCEL,, tabir edılen ve Viyana 
üniversitesinin -neşhur bir pro
fesörü tarafından keşif ve genç 

'1uhterem mü,terilerinin Bayramını Kutlular ve Saadetler diler. I 
Beyoğlu: istiklal caddesi No. 201 Tel. 43144 

Be yoğlunda 

BELER SALONUNDA 
BAYAN 

Hamiyet YüCeses 
Seanslarana devam ediyor. 

Bayram günlerinde 

matine vard~r. Tuncay 1 
hayvanlardan gayet itinah biT 
tarzda istihsal edıle:ı bu kıy

metli cevher, cildın unsuru olan ı 
1 

~m~renkte~ ~kal~ kremi ~----------------------------------~--~
GİŞESİ PETROL NiZAM 

Saç Bakımı 
güzelliğin en birinci tarlıdll'. 

terkibine karıştırılmıştır. Bu j 
kremi her ~m yatmazdan ev- .---------~------------------·-------:\ 

!Vl~S.tiU.H. ~UUUlt'l'ÇU ve) kullanınız. Siz ııyurken, cil. ~ 

diniz bu kıymetli cevheri mas E.KŞINOZLU ALI HALiD 
eder. Her sabah uyandığınızdn 

Şimdiye kadar yüzlerce vatanda
şı zengin eden ve daima ticaret 
hayatında doğruluğu hedef tuta
rak hiç bir zaman yalan reklam
larla müşterilerini aldatmayan 
müessesemiz, mutavazi TUNCAY 
GİŞESİNDE satışına devam et.. 
mektedir. Bir defa da şansınızı 
Tuncay gişesinden deneyiuiz. 
Adres: Yeni Cami Sultan Hamam 
caddesi Mısır Çarşısı kapısı karŞ1-
:;ında No. 50 TUNCAY GİŞESİ 

.... Alaturka ve alafrang ... , 
1 

MükemmeJ ! 
i 
1 

cildinizin daha açık. daha 
taze ve daha genç olduğunu 

göreceksinız. Gündüz'erı de yağ· 
sız beyaz renkteki Tokalon krP
mini kullanınız. Bu kolay tarzı 
tedavi sayesinde bar kadın 10 
yaş daha genç görünebilir ve 

genç kızların bile gıpt3 nazarile 
seyredeceğı şayanı bavret bır 

Yoğurt müşterilerinin bayramını kutlular. 

·----------------------------' 

Sahibi Askeri tekaüt 
M. HamrJi. RA 'KTRC'TO~LTT 

Sahibi ve Neş.riyat Müdürü uaJil Lôtfü OÖRDUNCU. Gazet-=cdık ve 
Neşriyat T L. Ş. Basıldıirt yer: T A N Matbaası 

Yemek, T a~la 
Pastalar kitabı 

Yazan: FAHRİYE NEntl\f 
Her eve lazım olan bu kitap. 

bine vakın yemek. tatlı. pasta
lar pisirmesini kolay surette ta. 
rü eder. 
Fiatı: 100. dldlisl 125 kuruş. 

Satıs veri: 

lstanbu1 İnkılap Kitah~vi 
6fm ______ , 

İHTİRA İLANI 

ı 
cilt ve bir tene malik olabilir
siniz Tokalon kr~mınin müsmır 
neticeleri garantidir. '·--------" 
LAKSA TIN BODO 

_.Afyon Alkaloid'lerinin istih.. 
zan için usul,, hakkında alın- Kabız olanlar l~ en iyi bir müs.. 
mış olan 13.1.936 günlü ve hildir. Çilekli, kayısdı, leziz şekerle. 
2060 sayılı ihtira beratı bu de-
fa mevkii fiile konmak üzere rne, bütün istimal eden çocuklar, 
ahere devrüferağ veya icar etli- Bayanlar ve Baylar hele yaşlılar te.. 
leceğinden talip olanların Ga.. sirine hayret ederler. Sancı vermez 
!atada İktısad hanında, RO-
bert Ferri'yc müracaatları iüın ve tabiatı tanzim eder. Her eczane. 

olunur. , , de bulunur. 

Hq\tE1tta en 1üzwmıu · sevıeri bildiren 
.. . ' . .~ .. 

MUHTIRALI ·~ HARİTALI 
' i . . • • 

• , ~AY AT. T AKVI~I 91~T_I 
· Bu eşsiz ve•emsalsiz takvimde tiu sene 
6 tane renkli barita·. 72 devletin ban9~ası 

320 sahife e~ lüzumlu yazılar ve mükein~cl bir muhtıra .defteri vardır. . . 
Y azalardan bazıları: . T ahime dair ' her İürlü mallımat. dü~a tarihi. dinler 

tarihi, ihtiralar tarihi. inkilap t~rihi.. i · · . • · 

Dünya ·devletle:inin nüfus vl! kuv Yelleri, dünyadalci müslümanlar.. ,· 
Devletimiı:İn teşkilatı, vilayet ve kazalarımız."' tren istasyonla~ı. limanlar . ve 

Jikeleler, kanunla~ımız. . · · . · 
Türkiye, Şark ve Avrupa trenlerinin hareket zamanlan ve bilet Ücretleri." 
Hastalıklar Ve kazalara karşı çarcl er. sağlık . bilgileri, gÜzel ve sağlam 

•>lmak çart"lerı.. · 
6 tane renkli harita ve 72 devletin renkli bandıralan. •·. 
Bu eşsiz ve emsalsıı: t~kvimiırtalc.' litlerini alma=nak . • için, '(HAY AT 

·TAKVİMİ} adına ve (MAARİF Kitaphanesi) imzasina dile.kit etmelidir. 
Fiyatı her yerde 25, mükemmel cilt !isi 35 kuruştur. . 
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- -= FOS FA R S O L. Kanın en hayati kısmı olan im-mızı yuvarlacıklan tazetiyerek cobltır Tatlı i!lltah te = 
5 min eder. Vücude devamlı genelik. dindik verir Sinirleri canlandırarak asabi buhranlan uyku~uzlu*u 21. 3 
E3 derir. Mnannid inkıbazlarda. barsak tembelJiğlnde. Tifo. Grip. Zatürriey e. Sıtma nckahatlerinde. Bel gevşek 5 - -8 fiği ve ademi iktidarda ve kilo almakta şayani hayrpt faideler temin eder. = 
c::ı FOS FARS O L'ün: Diter bütün kuvvet şurublanndan ilstfinlilğü OEVAMLJ BİR SURETTE KAN, KUV. = 
E;; • :VET, İŞTİRA TEMİN ETMESİ ve ilk kullananlarda biJe tesirini derhal stöstermesidir... § 
~ K A N 

1 
K U V V E T 

1 
1 S T 1 H A Ş · U R U B U Sıhhat Vekile~iniıa resmt müsadesinJ haizdir. Her eczanede bulunar. - § 
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