
' 

SONK.lNUN 

1 9 4 o SiYASi HALK GAZ ETESi 

Ye renkli e barlta De 320 sahife yazı " mWcemmel 
blr muhtıra defterlle 

MUHTIRALI HAYAT TAKVİMİ 
Çıktı. Bu kıymetli tıllrvim1n cilWal 35 kurustur. HAYAT talc
viml adına ve MAARiF kitaphanesf tmzuını dikkat etmelidir. 

Köseivanof'un :·~TAN' a Beyanatı 
Bulgaristan Kat'i Bitaraflık 
Siyasetinden· Ayrılmıyacak 

Tam Sulh istiyoruz.Neticesi Meçhul Maceralara 
Atılmıyacağız. Harbin Devamınca Komşu 

Devletlere Müşkülit Çıkarmamak Azmindeyiz 

Mi L L i 
Korunma 

Kanunu 
YCl%all: Sadri ERTEM 

1 ürkige ile HerAn inkişaf Eden 
Ve Temelleri Kuvvetlenmekte 
Olan Bir Dostluk içindeyiz 
( Arkadaşımız AKA GÜNDÜZ Sofyadan Telefonla Bildiriyor : ) 

Başvekil Ekselans K öseivanof'la ancak bu- düın. J.~rkekçe konuşuyor ve sesi kalbinden 
gün görüşebildim. Sebebi araya giren yortu- &?"t!Hyor. 
lar ve müsbet bir şekilde hükfunet lehine ne- l\ferasimıiz bir ~kilde başbaşa iki saate 
ticelenmek üzere olan intihap ile meşguli- yakın konu,tuk. Mevzularımız o kadar ~eşit

li idi Jri, burada yalnız saymak bir koca sütun 
yetleri idi. tutar. Kuvvetli bir ıulhcü ve sözlerine sada-

- 1 •" • " ., " .. • katJe ciihret bulmu• bir devlet adamı olan w:::--- ·- -•.... .ar• ıı .. ~arı "' 'i 
•••·- .. A-.-- TL~ !.-- - l'a•' 0;7 .. t>"; ~\rt"n"llda.9\ ~ 

Gelli muhterem Başvekil, uzunca bir za- na ~öylediklerini şöyle hulasa ediyorum: 
mandanberl pzetecilerle doğrudan doğruya 
temasta ve beyanat vermekte çok titiz ,.e Dört Şcqmaz ideal 
perhlzklr davranıyorsa da beni, fevkalade 
~i:r: dostluk eseı:i olmak üzere, bu kararından "- Bulgarlıtanın idaresini elime aldıihm 
ıatısna etti. a-ünden ber f ve bilhassa AnkaraYl ziyaretim-

BaşvekUin bu tiilzlikte çok hakb olduiunu den ıonra her fırsat buldukca dünyava ilan 
muhtelif vesilelerle, muhtelif yerlerden öğren. ettiklerimi. bu defa hepsinden kuvvetli ola-
dim. Ba'ZI yabancı razeteciler, dünyanın bugünkü rak RÖVlüyorum: 
vuiyetinden isitafade ederek, hayali sanHsy?nlar "Bulgar milletinin ve onu sükun ve refah 
icadından çekinmemitlerdir. Dürüst bir ı:azeted. içinde yaşatmıya ça.h~anların dört şasmaz 
Din •n itidal ve mantıkla hareket etmesi lnzım ge. ve sarsılmaz ideali vardır. ~ 
len devir, dünyanın bu devridir. Bir heyecanlı ha. 1 - Tam ıulh, 2 - Tam sulhü temin eden 

T ilrkiye Büyük Millet Meclisi ber vermek merala, büyük bir ihtilata ı1ehep ola. k~~i bitaraflık, 3 - Komsu devletlerle iyi 
örfi idare, istiklal mahke- rafı gibi, ~erinde bir haber de, memlekete faydalı munasebat. 4 - Yakın tarihin Bul2'aridana 

inesi, milli müdafaa mükellefiyeti olabilir. B1mlan cuma nüshamızdaki yanlış bir reva gördüğü ıiyasl hatalann Adilane ve 
nevinden müstesna zamanlarda tat.. Snfya haberini benim imzam altında nesredilmesi dostane bir tekilde tash ih olunması. 
hik edilmek üzere iktısadi mevzular. ve burada acı bir tesir yapması dolayıaile yazıyo.. 
ıa alikaıı bir kanun kabul etmiştir. rum. Balkanlard:m Tam Sulh 

Bu kanun umumt veyahut kısmi 
8eferberlik vukuunda, devletin bir 34 senelik gazetecilik hayatımda bir çok "Biz bu dört idealin de merhale merhalP 
harbe girmesi muhtemel bulunduğu devlet reisleri ve hükflmet adamlariyle ko- tahakkuk edeceğinden son derece eminiz. Bil-
2amanda, Türkiye Cümhuriyetlni de nu,tum. Muhataplarını &(ık konu~ması, eid· hasea Balkanla rda tam wulhü istemiyen var 
•Iakalandıran yabancı devletler ara- diyeti ve güler yüzüyle teshir edenlerin ara- mıdır? Kom.p)anmız da snlh idPali n~run-
mnda harp hali zuhur ettiği takdirde ıında en bar iz olarak Bay Köseivanofu gör- (Sonu Sa R Sü 4l 

Büyük Millet Meclisine arzedilmek ---------------------------------------
8\ıretile tatbik olunacaktır. 

Bu kanunun gayesi müstesna va
ziyetlerde istismara, sabotaja karşı 
gelmek olduğu gibi, devletin lstih
ıal kudretini de tanzim -ve arttırmak 
davasım da üstüne almıştır. Bu mak. 
~tla hazırlanan kanun birçok hü • 
künıleri ihtiva etmektedir. 

Bu kanuna göre, devlet mllll mü. 
dafaa ve halk ihtiyaçlarmı brfıla
Yacak müesseseler üzerinde kontrol 
hakkını haiz olacak, bu müesseseleri 
tevsi, fmalveişleme bakı
lrUndan tadilita tibi tutabilecektir. 
S~ayi, maden işleri üzerinde Ç'llışan 
rnuesseselere hükumet bir program 
"erebileceği gibi, onlardan bir prog
ram istemek hakkına da malik ola. 
caktır: İstihsali tanzim için 1fçt ve 
teknisıyenlere ücretli iş mükellefi· 
Yeti tahmil edebilecek ve l§te is. 
tilcran temin için icap eden karan ve 
~ektir. Bu kanuna göre hilkıimet, 
htihsaı edilen maddeleri maliyet fi
yatına bir miktar zam ederek satın 
alabilecektir. Tanzim edilen işin ba
fanlması için hükumet sanayi miıe!l
ıeselerine ve küçük sanat sahiplerine 
kredi temin edecektir. 

Gaf enko ile Markoviç'in 
Son Mülikatı Her 

Yerde Alika Uyandırdı 
P91te, Yugoslavyanın Macaristanla Romanya 
Arasmda Tavassutta Bulunacağı· Omickde. 

Devlet bu kanun hükümlerine gö.. 
re mach!nlerin ve yardımcı ma • 

Almanya ile Muvakkat 
Ticaret Anlaıması için 
Müzakereler Y apdıyor 

Almanya ile aramızda mahdut Vf' 

muayyen mallar için muvakkat bir 
ticaret anlaşması yapılmak üzeredir 
Ankarada başlamış olan müzakereler 
bugünlerde bitecektir. Anlaşmannı 
müddeti gayrimuayye~dir. Mübade. 
le edilecek mallann miktar ve cin.s
teri iki hükıl.met tarafından tesbiı 
edilmiftlr. Bu mallann kıymeti yed• 
buçuk milyon Türk lirasını Reçmiye. 
cektir. Almanyanın memleketimiz. 
den alacağı mallar fob olarak teslim 
edilecek ve göndereceği mallan d <ı 
sif olarak bize teslim edecektir. Ha· 
ber aldığımıza göre, ithalatımız dah11 
dyade iliç, ecza, kimva maddeleri 
boya ve sanavide kullanılan diğer 
iptida! maddelerden ve ihracatımı;ı 

;se pamuk, tiftik. yapak barsak. d' 
ri, kunı meyva ve bir miktar zahire. 
ı:len tbaret olacaktır. 

(Ticaret Vekilinin tetldlderine dair 
tafsillt ve beyanatı yedinci sayla· 
"1tzdadır.) 

Eski ve Yeni Davası 

1884. 19 3 9 

25 Eylül 1884 
İzmir Nüfus 
Kütüğe Yeni 

Memuru 
Bir İsim 

ismet Bey Düşüyor : 

Clzen: AU Suavi 

' Adı, büyük bir iddia olan bu eaeri, on aekiz milyondan 
biri yazıyor. 

Bu satırlarda, milli sevgin in bir fert kalbinden tafmıt 
tezahürlerini görecekıiniz. 

Dünya ölçüıünde büyük bir adamı anlatmak, bir muhar
rir ıalihiyetl defildir. O muzaffer hayatın teref deıtan
lanna karıtmıt olmak li.znn. 
. Ben ise, Büyük lnönü'ne, her Türk rıoi, onu ancak kal

bımde lafıyacak kadar yakınım.. 
lımet lnönü gibi, millet hacminde bir kahraman elbet 

bir kitaba ııfmaz. ' 
Onu, kati çizgilerile göıterecek eserleri, talihin kendi

sine yakınl&fbrdığı bahtiyar aalihiyetlerden beklemekte, 
ben de herkeıle beraberim.. 

Y aul Ziya ORTAÇ 

• • • K ütüklerd~ sararmış yapraklar ürperiyor. İri taneli sal-
"' kımlar çillenmiş. Güneşi içen bağ topraklan bir kor 

yı~ı~ ... Karşıy~a sislerin yırtıkları arasından parça parça 
.g?runuyor. Korfezde, titrek çizgilerle uzanan birkaç kürek 
ızı .... 

İngiliz .yoku~ her .. zamanki kadar sessiz .. Yalnız, şu ah
şap evde hır sevınç telaşı var: Merdivenlerde bir terlik koşu
yor ve arasıra, hamamın yanındaki küçük odadan, genç bir 

fSnnu ""' ı .;;,,. zı 

YENi NESLiN DAVASI VE IDDIASI 

nin ~~r elde toplanarak ha!k ve i1' 
U müdafaa ihtiyaçlannın eksi_Jple • 
~ için bunlan değer bedeli ile s&-
ın alabilecek ve ihtiyacı olan mües-

' lıeSelere verebilecektir. J§lemiyen 

Tanzimat devrine kadar fikir, sanat ve edebiyat hayatımızda Hl
tanat kuran eski nesillere karşı. yeni nesil ıençJeri ilk hücumlannı 
bueün beşinci sayfamızdaki yazılan ile yapıyorlar. Şiirde, resimde. 
san~tte kendilerine m-:vki arayan bu gençler, müşterek bir beyanat 

Ycaan: Sabiha Zeltmya Sertel halınde davalannı teşrıh ediyor ve fddialanm izah ediyorlar. 

I ...... l,SG:ı} BUGCN BEŞİNCİ SAYFAMIZDA Bugün beşinci sayfamızı açıp okuyunuz. 
.CYazuı altmcı aJf•mnclüır) - - - - - - - - ______ ------------------- -J . aıw:uw:ızuwıznaıuunzu-



iŞİN ŞAKASI 

Kurban 
Yazan: NACI SADULLAH 
Bu mübarek Kurban Bayramın-

da, hemen herkes bir ~ey ke. 
ser. l\lcscla, bu arada, bizim kısmeti. 
nıize de, tam üç gtln "havyar ke~
mek,, düşer. Zaten, soğuk günlere 
rastlı) an "Kurban,, Bayramında, 
-meseli "çivi,, gibi, "ayaz,, gibi
"kurban,, dnn başka şeyler kesenle. 
rin miktnn gittikçe çoğalıyor. 

Tıpkı "Kurban,, gibi, ) ine hu mü
barek Bn) ranıda kesilmesi adet olan 
ŞC) !erden birisi de 'istah,, tır: Çünkü 
bazı memleketlerdeki idam mah
kumları gibi, gözleri bağlanılarakj 
çukur basına göturülen koyunların 

garip bir hi si kablelvuku ile acı acı ı 
1 

ha kın rnları, insanıp olanca iştahı. 
nı, ızlı 'e keskın bir bıçak gibi ke. 
si)or. l\I mafih, bu' biçare ko)nn. 
lar bile, insanlara nisbeten bahtiyar. 
dırlar. Çünkü, harplerden bir türlü 

GÜNÜN RESilll.ERİ : Bayram Günlerinde 

göz açamadığımıza göre, koyunlar 
gibi insanlar da, "kurbanlık,, sayılır. 
Fakat, kurbanlık insanlarla, kurban
lık ko) unlar arasında büyük bir fark 
\ar. Ve bu fark, koyunların lehinde
dir. l{urbanhk koyunlan, kesmeden 
önce, h iden i) iye beslerler. Çünkü, 
gumin birinde, sırtına binilip te teh. 
lıkcli bir köprü geçilecek olan hay.\ 

Ç:1cuklar bayramda araba •altUı yapıyorlar Eminönü Halkevinde l elaketzedclcr için kavurma yapılıyor 

'anın, kendisine gÜ\ enilebilecek bir 
)arı atı kadar semiz olması lazım. 
dır. Bunun içindir ki, kurbanlık ko. 
) unlu, ekseriyetle, ileride görecek
leri mühim hizmete mahsuben, uzun 
miiddet, birer mirasyedi refahı için
de ) aşarlar, yeşil veya kuru ot yeri. 
ne, -m şlıur sarkıdaki "esmer,. gi. 
bi,- "fındık ile ... fıstık ile ... badem 
ile ... kuş siitliyle,, beslenirler. Bu sa
yede 'de, keskin kasap bıçağının al. 
tına, dii.n) a~n hiç olmazsa ha7.ı ni
m ti rinc doymuş bir mahlUk toklu
gu ile l atnrlnr. Eğer içlerinde, filo
zof \ e) n miitefckkir olanlar da var. 
sn, onlnr, derilerinin Kızılay gibi be. 
serı bir mü s ese:ye, etlerinin Hava 
Kurumu gibi. milli bir teşekküle ya. 
rı~ nca w mı, 'e bir tek kıllarınııı bile 
zil nn cdilmi) eceğini, ve ölülerinin 
bile, milli beşeri, dini hizmetlerde 
bulunacamm dii ünerek u·unahilir. 
J r. Onların öliimleri) le, meselıl İpe. 
rit gazı altında, ve hiç bir diinya ni. 
metini tatmadan son nefeslerini ver. 
miş Habeş kadınlannın, Habeş ~o
cuklnrının, 'eya düşman muhasara
~n, <\'sınan bçıınhardımanı altında. 
.açlıktan, soğuktan titriye titri) e ve 
hiç bir teselli bulamadan can vermiş 
bedbaht insanların öliimleri arasın
da bir muknH~se ~apar anız, onlar 
hesabına, kurbanlık ko~·unlara im. 
renmemek eliniz.den gelmez sanı1'Jm 

Bunun içindir ki, eğer, postlarını, 
bazı talihsiz insanlar gibi, itli.imle. 
rinden e\ vel kaptırmıyan, ahar ö. 
miirlerini, refah içinde, nazunaim 
i~inde gcciren, 'e mübarek sayılan 
bir ba' ram güniinde ölen koyunlar, 
o in anların akıbetlerini düşünüp te 
teselli hulınnzlnrsa, nankörlük ve 
iı af ızlık ederi r. 

\ • kıa şimdi iz: 
"- Öl le teselli ·c de can kurban!., 

dil erek dudak bükeceksiniz amma, 
ne' palım? 

B n hu kadannı becerebildim: 
Ko\ unlar he ahına, daha iyi bir 

le ili bulma'.\ ı da. ko ·un gibi dii ii
nehilmekte usta olanlardan bekliye
Jim! 

IKüçük Memleket Haberleri 

KOZANDA: 
939 yılında ölüm nisbetinin yüzde 

bır do um nisbetın'n yüzde altı ol
du u tesbit olunmuştur. 

940 yılı te rinievvclinde yapıla
cak umumi tahriri nufus için nume.. 
rotaj ameliyesme başlanılmak iıze
redır. D r ışler de şımdıden ha-
zırlanı) or. • 

MURATLIDA: 
Üç kisiden murekkep sıtma müca. 

dele h yetı ışe başlamıştır. Ha&, 
memnuniyetle gıderek muayene ol
muştur. Cıvardaki bataklıkların ku. 
rutulması hasebile sıtmanın, diğer 
ıenelerdek'ne nisbetle çok azaldı~ı 
gorülmuştur. 

GELIBOLUDA: 
B lediyc, buz makinesi alınış ve 

buz çıkarmıya başlamıştır. Yazın 
bal kçılar ve balık konserve fabri
kaları !stanbuldan buz almaktan 
kurtulacak.lan için, işlerin sıkıntısız 
ve daha ıyi yuruyecegi anlaşılıyor. 

ÇANAKKALEDE: 
Ort m ktep ikinci sınıf talebesi 

tar fınd n velileri şerefine Hallte
vınde guzel bır müsamere verilmiş
tir. · * Çanakkale belediyesi, fakirlere 
komür ve yiyecek dağıtmaktadır. 
Kasaplar da, faikrler için onar kilo et 
vereceklerini bildirmiperdir. 

EROİN 
Fabrikası 

Kuranlar 
Eroin imal ederek Balkanlara ih

racat yapan Ziya, şifreli kfığıtlar kul 
!anarak şehr'mizde de eroin ticareti 
yapmıya başlamış ve külliyetli mik. 
tarda eroin satmıştır. Ziya, fstnn
bulda Taptaş Hanı odacısı Mehmet 
Ali ve karısı, şoför Mustafa ve Anna 
ismindeki Beyaz Rustan mÜr<'kkep 
bir şebeke teskil etmiş ve çalısmıya 
başlamıştır. Bu şebeke Beyoğlunda 
Mağdalini isminde bir Ruma 2500 
lira mukabilinde dört kilo eroin sa. 
tarken cürmümeşhut halinde yaka. 
lanmış ve adliyeye verilmiştir. Ş be
ke ile alakası görülen Afrozini isim
li bir kadın da tevkif edilmiştir. 

Beşinci Asliye Ceza Mahkemesin
de muhakemelerine baslanan bu ır;e 
beke mensuplarından Afrozinı mah. 
kemeye ahnlrketJ ba~ır. Vak. 
tin geç olusunu da göz önünde tutan 
k;ı..~ .... ~ı._ı_...,. .:...c_...a_ .. _ • '-•• ... ~-

zininin bulunacağı bir celsede alın
masına karar vermiş ve muhakemeyi 
başka giıne bırakmıştır. 

A tinanın Kaçakçılık Davası 
Randevucu Atinanın, Yunanistana 

altın kacırdığı anlaşılmış ve arka. 
daşları Eleni, !\farika, Zizi, Afosini 
ve Kayna ile birlikte Beşinci Asliye 
Ceza Mahkemesine verilmişti. 

Mahkemede gümrükler idaresinin 
gönderdiği tezkere okunmuş ve Ele
ninin pasaportu tetkik edilmiştir. 
Mahkeme, suçlulardan hasta olan A
fosininin celbi için başka güne bıra
kılmıştır. 

Tramvayların Yeni 
Ücret Tarifesi 

Tramvay ücretlerindeki ke irle 
rin kaldırılması hakkında idarece h -
zırlanan teklif iki giıne kadar bele. 
diye riyasetine verilecektir. T -klife 
nazaran bir' mıntakalık birinci mev. 
ki biletleri 6 kurusa çıkarılacak. 

ikinci mevki biletleri 3 kuruşa indi
rilecektir. Birden fazla mıntak:ılarda 
birinci mevki biletleri 8 kuruşa cı
karılacak, ikinci mevki biletleri de 
5 kuruşa indirilecektir. Buna muka. 
bil birinci mevkide subay biletleri 
5 kuruşa, pasolu talebe biletleri 4 
kuruşa, iltinci mevkide subay bilet
leri yüz paraya, talebe biletleri 2 ku
ruşa indirilecektir. 

Talebe biletleri büti.in şebekede 
muteber olacaktır. 

Teklü edilen yenffklerden biri de 
aktarma biletleri ihdas etmektir. Bu 
biletler ikinci mevki için 8, birinci 
mevki için de 10 kuruş olacaktır. 

Aynca maktu ücretli aylık vey& 
üç aylık resimli seyahat kartları usu
lü de ihdas edilecektir. 

30 memur iıten çıkarıldı 
Elektrik idaresinde yapılan Türk

çe imtihanında muvaffak olamıyan 
30 memura bir aylık ikramiye veri.. 
lerek idare ile aliıkalan kesilmiştir. 

Felaketzedelere 

Kavurma 
Yapılıyor 

Bayram günlerinde de, Kızılay şu. İngiliz - Türk yardım cemiyetinin 
belerındc ve Halkevlerinde felfıket- Anadolu zelzele kurbanları için gön. 
zedeler içın yardım faaliyetine de- dermiş olduğu eşyanın tevziine yar. 
vam edilmı tir. ı dım etmek üzere hükumetimizin mu 
Emınonu, Fatih, Eyüp. Şişli ve vafakatıyle Sir Deeded ve Profesör 

Kadıkoy Halkevlerinde teşkil edilen Garstangın hareket ettikleri Lon
yardım kolları e\ leri gezerek hayır dradan bildirilmiştir. 
sahıpler nın felfıketzedelere, kavur. Feliıketzedelcre elbise ve~air eş. 
ma halınde tevzı edilmek üzere, ver- yanın toplanmasına İngiliz - Türk 
dikleri etlen toplamışlar ve bu etler komitesi devam etmektedir. 
her Halk vı tarafından tesis edilen Kozanın yardımı 
mutfakta k vurma haline getirilerek Koz d · d. k d f ~ 
f liık .. an a şım ıve ·a ar emKe>tze-
e etzedel re dağıtılmak uzere Kı- deler için kaydecn d 'kta-

z 1 b ı t ı ed·ı •t· ı en yar ım mı 
ı ay . u c .. r ne es. m ı mşı ır. rı nakit olarak 2500 liraya baliğ ol. 
Emınonu Halkevınde yapılan , k?- muştur. Ayrıca 79R parca da muhte. 

vurma f;lilttan 1~0 teneke~e, F at1h lif esva topJanarak Milli Yardım Ko-
Halkevı tarafından hazırlanan ka- mitesi · ·· d ·1 • .. t. 
vurma miktan na 2Cl. tP,neJce.ve ~baliıi emr~n: !.0~ erı mı,, ır. 
oımu tur. Ayrıca Emınonu ttarKc- " --
vind • kavurma yapılan etlerin ke- Bavramın ikinci Pazar günü Kara. 
miklerind n hnan su ile bayramın denize hareket eden vapurla Ordu 
bırıncı gunu etli pıliıv yapılarak bu ve Giresumı 10 vagon kerec:te. ~ va
mıntak da ı kan edılen 120 !eliıket- gon un. külliyetli miktarda çivi ve 
zede aıleye tevzi edilmiştir. keser gibi inşaat malzemesi J?Önde-

İkincı n y pılan ka" urmalardan rilmistir. Ayrıca Şibinkarahisarda 
kaJan et uyu ile de diığün çorbası kurulan seyyar hastane ve 500 kişi. 
yapılarak tevzi edilmistir Kalan bir lik ashane için ilaç ve erzak gönde.. 
kazan et suyu da bugiın Darülfıceze- rilmiştir. 
ye gönderilecektir. ___ ....,....._ __ _ 

Beyo lu Halkevinde de bayram Dahiliye VPkiJi 
miınasebetivle e ya ve cocuk ~ıdas· Ankaraya Döndü 
toplanmasına devam edilmiş, dtin ak 
sama kadnr toplantın 15 cuval eşya 
ile bir snndık cocuk ~ıdası Kızıhıv 
Cemiyetine teslim edilmiştir. Bu 
uretle Bcyo lu Halkev·nin simdiye 

k dar topladı eşya miktarı 219 cu. 
v l ec;ya ile bir andık çocuk gıda
ma b ı· olmu tur. 

Yunanistanın yardımı 

D er t rnft n dost devletler tara
fınd n ) pılmaktn olan yardımlara 
da de\ am edilmektedir. 

Yun nı t nın yardnnlan hakkın
da Atina AJansı şu malumatı veri
yor: 

Majeste İkinci Georges, Türkiye 
büyük elçisini kabul ederek Anadolu 
zelzele ve scylfıp felaketzedeleri hak
kındaki sempatisini bir kere daha 
kendisine bildirmiş ve felaketzedele
re yeni bir yar.dım olmak üzere beş 
yüz liralık bir çek tevdi eyliyerek 
bunun Turk hükumetine gönderilme 
sini buyuk elçiden rica etmiştir. 

Yardıma gelen lngilizler 
Di er taraftan Londrada kurulan 

Bayramı geçirmek üıere geçen 
Cumartesi günü Ankaradan sehri. 
mize gelen Dahiliye Vekili Faik Öz
trak misafir olduğu Perapalas ot,,lin
de alakadar zevatı kabul ederek zel. 
zele felaketzedelerinin iskan isleri 
etrafında izahat almıştır. Bayram ta. 
tılınden istifade ile şehrin imar işle
riyle de meşgul olan vekil dün ak. 
şamki ekspresle Ankaraya gitmiştir 

Sömestr Tatili 
Üniversitede Sömestr tatili onu

müzdeki ayın onuncu günü başlıya
cak ve ay sonunda nihavet bulacak
tır. Güzel Sanatlar Akanem:sind<.> 
Sömestr tatili beş Şubatta nihayet 
bulacaktır. 

Marmara Havzasında Su işleri 
Nafıa Vekaleti Marmara havzası 

ve Seylap Felaketi geçiren mıntaka. 
lar için su işlerini tanzim eden bir 
program hazırlamış ve tatbika başla. 
mıştır. Bu projenin tatbiki için dört 
buçuk milyon lira sarfedilecektir. 

SUAL CEVAP 
S. - Ortı tahılı verecek tıuıuıf 

mektep var mıdır, Tahılı mtlddetl ne 
kadardır? 

C. - Orta tahsil veren husus! mek
tepler vardır ve bunlar pek çoktur. Or
ta tahsil müddeti lise de dahil olduğu 
halde 6 senedir. 

• S. - Bir yarda k..,_ .-.etredlr? ka. 

Yeni Tevkifhane Yapılacak 1 
Adliye V e.kateti şehrimizdelti tev

küane ittisalinde modern bir tevlti
fane yaptırmıya karar vermiştir. 

dem ne demektir? 
C. - B r y rda 914 milimetredir. 

Yani bir metreden 86 mllimetre kısa
dır. Kad m de bır nevi ölçudiır. Ve bir 
kadem 34 santimetredir, 

• 

mesi lAzımdır. Mikrofon bu tş için ha. 
zırlarun11 olan stüdyoda bulunur. Ses 
mikrofon vasıtaslle sertçe balmumun
dan bir plAkın ilzerinde mevzu iğnenin 
takılı bulundutu diyatrama gelir. Dı

yaframda hasıl ett!li ihtizaz ile hereke 
te ıeçen ı.tne balmumu plAk ilzerlne ay
ni ihtlzazı nakşeder. Bu balmumu plı\k 
bakır veya nikel !le galvanize edlllr 
Ondan sonra bundan matris alınır. Bu 
matrisle de lstenlldiği kadar plik yapı
lır. Şımdikf fenni tesisat sayeslnde bu 
işleri bir iki saat ~bl kısa bir zaman. 
da yapmak mümkiln olmaktadır. Ayni 
iş radyo ahizesinin sesini aynı mikro
fona aksettirmek suretlle de yapılablle
celfne göre radyoda ııöylenen nutuklar 
IÖylenirken teebit ebnek, bir fkl saat 
sonra da tekrar radyo ile ayni nutku 
n~e ba$1amak mümkün olmaktadır. 

Vali Bursadan Geldi 
S: - Ses pllkta na11I tes61t etmiyor, 

radyo va11taılle verllen nutukları da 
tesblt etmek mOmkUn m07. 

C: - Sesin plAka alınması için tesblt 
edilecek sesin bir mikrofona aksettlrll· 

Avrupada 
Kış Pek 

·Şiddetli 
Avrupa trenleri yolcuları, Balkan. 

larda çok siddetli kıştan bahsetmek. 
tedirler. Bilhassa Yugoslavyada şid. 
detli soğuklar hüküm sürmektedir. 
Yugoslavyada tren yolunun kısmen 
karlar altında kalması yüzünden 
dün Konvansiyonel tren! gelmemiş. 
bunun yerine konvansiyonel vagon
lariyle Sofyadan tertip ediJen bir ka
tar gelmiştir. Belgrat ile Sofya ara. 
sında münakale temin edildiğinden 
Yugoslavyadan dokuz kişilik bir 
muhacir kafilesi de bu trenle gel. 
miştir. Bu muhacirler, Manastır C'i. 

varında karın bir metreyi geçtiğini 
ve bütün yolların kapandığını söyle. 
mişlerdir. Bu muhacirler, üc gün 
karlar arasında kalmışlar ve ancak 
askeri müfrezelerle amele taburları 
tarafından kurtarılabilmişlerdir. 

Balk~nlarda bir cok kji:tlu.in vnl
f ırtınası içerisinde kalan on beş yol· 
cuyu da-kurtlar parçalamıştır. 

Semplon Ekspresi de Yugoslavya. 
da üç saat kadar bekled 'kten sonra 
Avrupa yolu açılmış ve bu tren dün 
sabah saat onda gelebilmiştir. 

T ırhan getiriliyor 
Alanya civarında karaya oturduk

tan sonra kurtarılan Tırhan vapuru. 
yaraları muvakkaten kapatıldıktan 
sonra İstanbula doğru yola çıkarıl
mıştır. Gemi çok az yolla seyrcdebil. 
mektedir. Bunun için ancak bir haf
tada gelebilecektir. 

Bir yelkenli battı 
bayram içerisınde üç gün dcvaI;ll 

ettikten sonra dün sabah kesilen lo
dos fırtınasında, Marmarada bir de. 
niz kazası olmuş, Silivri sahillerin
de bir yelkenli karaya düşerek par. 
calanmıstır. 

Bartın limanına kavıtlı 25 tonluk 
ve Ömer kaptan ida;esindeki Maz. 
hari Kadir yelkenlisi Karabigadan 
saman yükü ile Silivri açıklarına 
geldiği zaman şiddetli dalgalar yel-
kenliyi Silivriye bir mil mesafedeki 
Kumburgaz köyü yakinindeki kaya
lıklara atmıştır. Yelkenli parçalana. 
rak batmış, içindekiler kurtulmuŞ
lardır. 

Karadenizdeki poyraz fırtınasının 
vapur seferlerinde husule getirdiği 
intizamsızlık devam etmektedir. De. 
nizyollan İdaresi, dünkü Mersin pos 
tası için vapur bulup kaldıramamış.. 
tır. Yalnız Dumlupınar vapuru, dün 
Mersine ilave posta olarak kalkmış· 
tır. 

Yaralanan ltfailerden 
Biri Dün Vefat Etti 
Bayramın birinci günü Bostancı

daki yangından dönmekte olan itfa
iye arabalarından biri ŞaşkınbakkaJ 
da devrilmiş, 8 kişi yaralanmıştı . 

Bunlardan biri dün ölmüştür. Ölen 
itfaiyeci 221 Hasandır, cenazesi bu. 
gün merasimle defnedilecektir. Ce. 
naze saat 9,45 te Haydarpaşa Nümu-

1 

ne hastanesinden merasimle alına
cak, Üsküdara getirilecek, oradan mo 

1 

törle Sirkeciye geçirilecek, Beyazıt. 
ta namazı kılındıktan sonra Şehitli-
~e defnedilecektir. 

Yaralılardan Mustafa çavuşla Sa
liıhattinden de ümit yoktur. Mustafa Bayramı geçirmek Ü.Zere ailesiyle 

beraber Bursaya giden Vali ve Be.. 
lediye Reisi Lutfi Kırdar dün akşam 
saat18detehrimi7.edönmüsti-

1 
çavuşun bir gözü akmış, başı hurda. 

._ _____ _ _____________________ _. haş olmuştur. Salahattin de fecı bir 

vaziyettedir. 

ATILAY 'ın Dalma 

Tecrübeleri Ya ddı 
• Hal çtc tamanıc TiırJ. işçi. 
lerl tarafından ın cdıh: ıı uu 
denizaltı gemimizden Atılay-
ın biitiin tesi at ve teçhizatı ta. 
mamlanmış \'e geminın tecrübe 
seferleri ve dalma tecriılıelcrı 
dün sabah .l\1armarada l apıJ _ 
mıştır. 1'ecnibclcrdc donanma 
erkanı hazır bulunmuştur. Düıı 

ktl tecrübeler çok mu\ affakı
yetli olmuştur. Bu tecrübeler 
bir iki ıı:ün dnha de\ aru edecek. 
tir. 

Bayram 
Neşesiz 

Geçti 
Meyit Yokuşunda 

Bir Bina Cöktü 

·~elieıe leıakeu·nın kamreı'ae u. 
yandırdığı teessür devam ettiği için 
bu yıl Kurban Bayramı neşesiz bir 
hava içinde geçmiştir. •Her bayram 
şehrin muhtelif mahallerinde kurul
ması mutat olan bayram yerleri ku
rulmamıştır. Bayramın ilk iki gıi
nünde havanın tıpkı bir bahar hava. 
sı gibi geçmesi bilhassa çocukları 
memnun etmiş, salıncakta sallan
mak ve araba gezintileri yapmak gi
bi eğlenceler oldukça neşeli olmuş. 
tur. 

Zabıta vahaları 
Bayramda muhtelif zabıta vaka. 

tarı olmuştur. Ezcümle Yeniköyde, 
İstiklal caddesinde, Ortaköyde, Sa
matyada, Taksimde, Etyemezde, Ye· 
şiltulumbada ve Yedikulede otomo
bil ve tramvay kazaları olmuştur. 

Bütün bu kazalarda Tato. Buhur 
ve İlyas isminde 3 kişi yaralanmış, 
11 otomobil hasara uğramıştı:. 

Kazalar 
Fatihte Medrese sokağında oturan 

Recebin oğlu 8 yaşında Emın ile Fe. 
riköyde Yatı caddesinde oturan Yu· 
sufun kızı 4 yaşında Nimet Üzerleri
ne sıcak su dökülerek yanmıslardır. 

Galatada, Çarşıkapıda, Sütlücede 
ve Bakrrköyde muhtelif kazalar ol. 
muş, Mazhar, Hasan, Mehmet ve ts. 
mail isminde 4 kişi varalanmıştır. 

Yıkdan bina 
Bu bayramın en mühim zabıta 

vakası Meyyit yokuşunda Leonardi 
hanının bir kısmının ani olarak çök
mesi olmuştur. Hanın birinci katın
da oturan Madam Mari ile İkinci kat 
kiracılarından Mikado enkaz altında 
kalarak ağır yaralanmışlardır. İt
faiye tarafından kurtarılan yaralılar 
Beyoğlu hastanesine kaldırılmışlar
dır. 

, Seyrüsefer tarileleri 
Emniyet müdürlüğü işaret me. 

murlannın güneş ve yağmurdan mu· 
hafazası için yeni yaptırdığı sığınak· 
ların adedini arttırmıya karar ver. 
mistir. 

T AKViM 
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BUGÜN 
Bitaraf Devletlerin 
Vaziyeti 

Yazan: Omer R'Uld DOCRU L 

B 'lyram tatili sırasında tngiltere?in 
iki mühim devlet adamı, barıcl-

Ye nazırı Lord Halüax ile bahriye 
tıazırı Mister Çurçil iki mühim. nutuk 
s()yledilcr. Ve bu iki nutukta bılhassa 
bitaraf milletlerin vaziyetinden bah
settiler. Lord Halifax'ın tezi şuydu: 
''Biç bir kiiçük devlet 1?gilter~ni~ 
nıeşru inkişafını bir tehlike telik.kı 
etmemektedir. Fakat Almanynnın ''&· 

ziyeti bu merkezde değildir. Çünkü 
Almanyanın kara ve deniz ve hava 
kuvvetleri bütün kiiçiik devletleri 
tehdit ediyor. Alnıanyanın bütıin kom 
şularının yalnız hürriyetleri değil, 
ınevcudiyetleri de tehlikeye girmiŞ
tir". Lord Halifax, bu noktayı izah 
ettikten sonra dünyanın bu şartlar i
çinde yaşamasına iınkôn bulunmadı
ğını, bu emniyetsizlik ve tec~~pz 
şartlarını kaldırmak liızun geldigıni 
anlatıyor ve bunun irin tecnvüze kar. 
şı harekete geçen müttefiklerin galip 
gelmelerinden ba~ka çare tasavvur 
edilemiyeceğini izah ediyor. 

Mister Çurçilin te:.ci de aşağı yu
karı aynidir. O da bitarafların bugün 
nıaruz kaldıkları tehlike üzerinde ıs
rar ediyor. Ve bitaraflan• "Bitlerin 
kin ve gazabına uğnyan birer kur
ban" şeklinde tasvir ettikten sonra 
bütün A\·rupadaki bitaraflann endi
se ve helecan lrinde olduklarını, Tu· 
~a ve Balkanla~rıo Ja ayni vaziyette 
bulunduğun:ı, hepsinin "BerHnıleki 

Sovyetler 
Büyük Bir 
I • 

Taarruza 
Geçtiler. 

Londra, 23 (Hususi) - Finlanda
dan gelen en son haberlere göre Sov. 
yetler Karelyada yeni ve büyük bir 
taarruza geçmişlerdir. Mannerhaym 
hattı şiddetle bombardıman edilmek
tedir. Ladoga golünün şimalinde yüz 
mil genişliğinde bir cephe üzerinde ' 
muharebe devam edivor. Burada Sov 
yetler 1000 den faila zayiat vermış
lerdir. Finler, şimdıye kadar vuku. 
bulan taarruzları püs•cürtmeğe mu-• vaffak olmuşlardır. Fakat muharebe 
devam ediyor. Sovyet tayyareleri La 
doga eivanndaki Naruz n karşı tay
yare taaruzu yapmışalr, taarruz yü. 
zünden 19 kişi ölınüştiır. 

Fin tayyarelerinin akını 
Evvelki gün Fin tayyat"eleri Sov

yetlerin Kronştat üs,;ümi bombardı
man etmişlerdir. Bombardımana 30 
tayyare iştirak etmişti Fin tayyare
lerinden diğer bir grup Estonyadaki 
Sovyet üssülharekelerırJ bombardı
man etmişlerdir. 
Kronştattaki Rus harp gemileri, buz
lardan dolayı oldukları yerde kalmış 
ıardır. Bu gemilerden bir çoğunun 
ciddi surette hasara uğramış olduğu 
zanedilmektedir. 

sergilzeştı;:ileıin i nıtİ.r<'<"ri!i yumrui:;ıı 
ilk önce kiıtıin kurbnn gidcleğini • e 
ortadan kalkacağını" sorup dUI'duk
larını söylüyor, \'e bütün bunlarm 
arkasında duran "azimkar Türkiye.. 
nin" vaziyetine işaret ediyor. Finlandaya yapılan yardımlar 

Mister Çurçil bütün bitaraflann 
halini ayrı ayn tasvir ederek hepsi
nin de bitaraflıklannı konuna..~ ha
zır olduklarını söyledikten sonra şu 
nıühim suali irat etmektedir: 

Turinoda çıkan Stampil gazetesine 
göre İngiltere Finlandaya 30 tayyare 
göndermiştir. 

İtalyan gönüllü tayyarecileri ve di 
ğer gönüllülerden bır hsn•r daha Hel 
sinkiye muvasalat etmi~lerdir. 

Italyan tayyarecilPrındcn biri Al
manya yolu ile geldiğim ve "kış spo
ru!" yapmak için hareket ettiğini 
söyliyerek Almanyadaq geçtiğini söy 
lfm1iş_ti.r ,._ ~.ıın.aga ve Oroııuvav hüku. .. -.ı ~ .ı - · ....,.. .... -.. wa~ ... a 

mıŞlardır. 

Alman • Sovyet İşbirliği Genişletiliyor 

Almanlar Sovyetlere 
AitGaliçyaya Yerleşti 
·Aıinan Kıtaatı, Sovyet Toprakların.dan 

Geçen Almanya İle Romanya 
Arasındaki Demiryolunu İşgal Etmi~ 

Londra. 23 (Hususi) - Sovyet - Alınan teşriki 
mesaisinin aldığı şekil bir çok haberlere zemin teş
kil ediyor. Henüz teeyyüt etmiyen bir habere göre. 
Alınanlar Sovyetlerin işgali altında bulunan Şarki 
Galiçyaya hulul etmektedirler. Yüzlerce Alınan fen 
adamı ve ·muallim buraya gelmiş ve Sovyet ma
kamatiyle temasa girişmişlerdir. Alman askerleri. 
nin de buraya girdiği söyleniyorsa da bu haberin 
mahiyeti henüz anlaşılmamıstır. Zigfrid hattım in
şa eden mühendis Todt'un da Lowel'e geldiği bildi
riliyor. Londrada çıkan Niyöz Kropicle'e göre, Al
man kıtaatı, Almanya ile Romanya arasındaki ele. 
mfryolunu Sovyet topraklarında işgal etmiş bulu-

nuyor. 
Şarki Galicyanm Cenubundan Sovyet polisi ce. 

kilmiş ve yerine Alman polisi ikame olunmu~tur . 
Alman rr.uhafızları ve mütehassısları demiryolunu 

ele almışlardır. 
Bazı hüberlere göre mezkur demiryolu bo.vunca 

40 kilometre genisliğinde bir koridor Alman idare. 
sine tevdı olunacaktır. 

Briikselden verilen haberlere göre Berl;n hi.iklı
mcti Belçikadan bir miktar vaızon istemis. fakat Bel-

ı;ika hükumeti mevcudün ancak kendisine yeti~tiği
ni bildirmiştir. 

Londradan verilen bir haberde şu mütalaalar 

leri sürülüyor: 
Umumı.yetle iyi malUmat alan mahfillerde bildi. 

rilrliğine göre, Stalin, Sovyet ve Alman harekatının 
muvazi olarak sevkedilebileceğ i ni \'e fakat birlikte 
y:ıpılamn acağını kati olarak Hitlere bildirmi~tir. 
Btı haber? veren Yorkshire Post gazetesinin a:.keri 

muharrir' diyor ki: 
T\losko·:a. iki memleket harekatı safha lannda te

t:ıbuk cttıği takdirde milletlerin biribirine yardım 
ecl<·bilecekleri kanaatindedir. 

Pııriste çıkan Oeuvre gazetesi bu münasebetle şu 
malumatı veriyot: 

Alrr.anya, Romanya ile doğrudan doğruya temasa 
gı:ılmek Vf.' münakale yolu temin eylemek istediğin
dr>n Rutenyaya Sovyetlerden ziyade alaka göster
mı:>ktedir. Roma'da zannediliyor ki, Sovvetlerin de 
fluten~·a üzerinde mümasil niyet~eri vardır. Mosko
""'nın yarı resmi mahafili bu mıntakada Rus ırkm. 
d:rn bir halk kütlesinin ikamet eyled '. ğini ileri sü
riir durmaktadır. 

Majino Hattına Sovyetlere Karşı 
lrandaki Endişe 

Zait Otdu 
Ve Balkan Kons.eyine 

\:Jıaecck Gazeteciler 

Ne Zamana Kadar 

Esiri Olacağız? 
Yazan: B. FELEK 

K imin esiri olmaktan şika~·et et
tiğimi, serlevhanm satırı büyü

düğü için yazamadım. 
Efendim, şikayetim -yahut ister

seniz müşahedem- şudur: 
Biz bilhassa iktısadii sahada tabi. 

at kanunlarınm esiriyiz. Ne gibi? 
Mesela yazın ekmekten ete, pi

rinçten sirkeye ve baldan yağa kadar 
her Şey ucuz. Kış oldu mu bu madde
lerin hepsi bahalı. İngiltere, Frans~ 
İtaıya, Holanda, İsviçre, Almanya 
hulasa garp memleketlerinde böyle 
tereyağı, sfü, et nevinden başlıca 
gıda maddeleri muayyen bir fiyatla 
satılır durur. Kt'5ın da öyledir. eğer 
tereyağına, ete \'c~·a süte birka~ san
tim zam yapılırsa bu havaların so
ğumasından ,·eye ısınmasmdlln de
ğil meteoroloji knnunlanndan başka, 
iktısadi veya irti mni sebeplerden o
lur: Vergi, nakliye masrafı veya a
mele ücreti arthrılmaM gibi. 

Bizde ;\(erı>indcn \'apur geldiği g-ün 
portakal ucuzdur. Dört gün sonra 
mallar yi.ikselir. Vapur gelince tek
rar düşer. Deniz fırtına olur da Ka
radenizdcn \'apur gelmezse Trau:ıon 
yağı on kuru~ birden kor. Kar olur 
da k<l~·lerden yağ toplanamazsa :dr
mi kuruş bile artar. YaL olur, yağlar 
acımaya yüz tutarsa 70 kuruşa iner. 
htanbulda hararet derecesi sıfırdan 
aşağı l - 5 ohır~a zerza,·at fiyatı yüz
de kırk fırlar. Eğer çamur devam e
derse ı>ahalıhk yine devanı eder. Ha
valar iyi giderse tekrar ucuzlar. 

Ha\·a soğumakta devam ederse mnz 
yetmiş kuru~a iner, yumurta ikiden 
üç kuru~a çıkar. Balık bol olursa et 
beş kuruş kaybeder. Harman sonla· 
rında piliç ucuzlar. Noelde hindi ,·e 
kaz pahalıl:ı~ır. 

Sıkı poyrazda u!'kumru seksene, 
gevşek ha,·nda yirmi be;ı.:edir. 

Uzatmıya:nm. Yani sizin anlı~·a. 
rağınız hi7İm memlekette: 

- Ben acaba ayda kaç kurtııa ce
çinirim? diye bir biitçe ~·apmıya im
kan ~·oktur. Zira alaca~ınız bütün 
gıda maddelerinin fi~·atlan havaya, 
suya. yağmura, çnmura. kara ve kı~a, 
lodosa, poyraza \'e hrtmaya göre ek
seri artarak değişir . 

"Fakat isimlerini saydığım l•ütiln 
bitaraf milletler ve daha diğerleri 
Milletler Cemiyeti paktı mucibince 
kendilerine dilşen \•azüeyi yapar 
Fransa ve İngiltere yanında tccavÜ.7. 
ve adaletsizliğe karşı ayağa kalkar. 
1,.r_ça ,,. .. rJıı.r"v.ür.?!1 ......... "t: uıuıue:ırı 

Almanya ale:yhinde birleşmeğc davet 
nıahiyetindedir. 

İtalya Askeri 
l(adrolarını 

Takviye E iyor 
Roma, 23 (A. A.) - Bu sab::ıh Du

çenin riyaseti altında yenı<len toplan
mış olan nazırlar medisi, askeri kad
roların takviyesine ınuteallik birçok 
kanun layihaları kabul ve tasvip et
miştir. Meclis, ilk hat cüzütamlarına 
ait sınıflara mensup mezun zabitlerin 
antrenmanlarını tekemmül ettirmek 
ve kendilerini ihtiyaç halınde her an 
hizmete amade kılabilmek maksadile 
şimdiki müddetten hisslllunur derece! 
de fazla bir müddet için mecburi su
rette silah altına çağırılmalarma ka
rar vermiştir. 

Ankara, 23 (TAN mıılı.ı birinden)- Beyrut, 23 (A. A.l -- Havas ajan-
Fransa hükumeti, Tur.~ gaz~tecilerin sından: !randan alın::ın haberlere gö

re, Sovyet Rusyanm hattı hat"eketi 
den mürekkep yedı k:ı~il;k bir heyeti 

Acıdır amma söyli~-e~ im. Bu rok 
iptidai hir man7aradır. İşte 'iikayetiın 
budur. Biz ne zamana kadar bu tabi
at kanunlarının esiri olacağız canım? 

Mister Çurçilin bu sözlnile anlat. 
~ak istediği nokta vaziyetin gitgide 
bıtaraf kaimağa imkan vermiyecek • 
ınahi:vet aldığıdır. 

l::ge Mıntakasında 

Sular Çekiliyor 
Çünkü bitaraf kalmanın hikmeti 

kalmamıştır. Eskiden bitaraf kalan
lar, bitaraflıktan istifade ederler em-. . . ' 
nıyet ıçınde yaşarlar, hatta iki taraf-

İzmir, 23 (TAN muhabirinden) _ 
Arife günü Eğe mıntakasını kaplıyan 
sular yağmurlann durması ve hava
nın açılması üzerine c~kilmeğe başla. 
mıştır. Evvelce sularm istila etmesi 
ü~ri:1'1e. bir kaç köy tehlikeli vaziyete 
gırm.ıştı. Fakat sular yeni zararlara 
meydan vermeden çekilmiş. tehlike 
tamamile zail olmuştur. 

dolayısile hissedilmiş olan endişeler. 
Maj~n~ hattını görme!{ üzere davet l<"inlanda harbinin aldığı ~ekil üzeri. 
etmıştır. ne zail olmuştur. l''mlanda harbi. 

Ankara, 23 (Tan :n..ıh::ıbirnıden)- Sovyet ordularının hakiki zaaiını 
Önümüzdeki ay içınd<' Eelgratta top-! göstermiştir. Sovyetlcrin Irak. Iran 
!~nacak olan Ba~an ~nt~n:1 kunse- j ve Efganistana __ kar~ı bır taarrı:zd_a 
yıne matbuat mum<.'c::sıllermın de is4 ! bulunmaları mumkun olmadığı ıntı
tiraki takarrür etmışt.r Türk matb~- ! baı vardır. 
at heyetini teşkil edecek z~vat ara. İyi bir membadan bildirildiğine go 
sında, Falih Rıfkı At·.ıy. Hüseyin Ca- re Almanlar, Tahrarn orta şark km 
hit Yalçın, Reşat Nur: Dragon'un bu- bir propaganda merkezı haline gctlr-
lunacağı haber verilmektedir. meğe çalışmaktadırlar . 

Mister 
Son 

Çurçilin 
Nutku 

Mister Çurçil ayın yirminci günü 
radyoda bir nutuk sôylemiş. ve bu 
nutuk ta bilhassa bitarafların vazive
ti ile meşgul olmuş ve ezcümle de
miştir ki: 

la ticaret ederek refahlarını artıtrır. 
lardı. Bugünse vazl:ret aksinedir. Bi
taraflar korku içinde yaşıyorlar 'f'C 

ınüseJlah bitaraflıktan ba!5ka bir hat· 
tJ hareket takibinden başka ~are bula 
llnyorlar. Bitarafların gemileri her 
gi.in batınlıyor, ufuklan her gün teh
dit ediliyor \'e her gün harbe sürük-
lenmeleri ihtimalleri kuvvetleniyor. - .. . . -. ' '• . . ' .,, 

HAD 1 S.E L:E R 1" · .. tÇ Y·UZ U-

"Belçika, 1Io1anda, Danimarka, İs
veç, ve bilha::>sa Non·eç vapurlan a
çık denizlerde Almanlar tarafından 
yak<!landıkça tahrip olunuyor. Fa. 
kat lngiliz ve Fransız kafilelerine iş-

tirak eden gemiler emniyet içinde 
bulunuyor. İngiltere ile Fransa. mu. 
harip devlet oldukları halde hergün 
ticaretleri artıyor, ve her gün deniz 
hürriyetinden daha fazla istifade e. 
diyorlar. Almanyanın tahtelbahir 
kuvvetinin yarısı imha edilmiştir. 
.:\IIiknatisi ı1ıayinler bir mesele ol
maktan çıktı ve demokrasiler deniz 
sathı üzerinde giden korsanları te
:nizlcdiler. Fakat bitaraflar, Hitlerin 
.<in ve gazabına uğrayan birer kur. 
::>an vaziyetindedirler. Avrupanm Şi 
malinde, Tuna havzasında, ve Bal
kanlardaki memleketler Berlinin ca. 
ni sergüzeştçilerinin indireceği yum.. 
:':1ğ_a ilk önce kimin kurban gidece
gını ve ortadan kalkacağını sorup 
duruyorlar. Sonra bir de bunların 
arkasında dimdik duran azimkiır 
fürke bakınız . ., 

Bunun neticesi olarak bitaraflar gü. r---------·--
lliln birinde kendilerini harbe girmiş 
görecekler ve bu harbi de kiicük mil. 
letlcre karşı tecavüz siyasethti takip 
edenlere karşı ~ apmak mecburiyetin
de kalacaklardır. 

Mister Çurçilin anlattığı bu nzi. 
~et, günün birinde tahakkuk edecek. 
tır. Fakat bunun ne zaman tahakkuk 
edeceğini kestirmek kimsenin eli1t~e 
d~ğildir. Günün birinde Alman teca- . 
\'lİzü kendine yeni bir menfez ara -
Y~cak ve o zaman Alman aleyhtar. 
lı~ı ister istemez genişliyecek, ve ~ıi
nnn birinde Mister Cu.rçilin dediği 
tahakkuk edecektir. 

• Elhasıl bugünkü harbin gidi§l Av-
;1Pada bitaraflık müessesesini orta-

: kaldıracağa benziyor. Gecen bil· 
Y.b. harpte Holnnda, İs\içre, Jspanya 
gı 1 d • 
k l 

evletler, sonuna kadar bitaraf 
a ab"I · ruy b1• rnı_şler, ve bitaraflıklannı ko-

gö a 1.lınışlerdi, Bugünkü emarelere 
he;e ~1nıdiki harp, Avnıpayı ik1 ccp
fınde ayıracak ve cephenin bir bıra
hes· a teca'\"ilz ku\'vetleri, diğer cep -
lac ı~dle de, tecavüz hasımları yer ıı _ 

arı. ardır 

a:~diseıc;i bu istikamette yüriiten 
en 1 er,. arayet ~arihtir. Ve bunların 
h nıuhınııni mütt'Ca\'iz Alınanyauın 
her ınuhite emniyetsizl'k saçması, 
s: muhite harp hazırlığı içinde ya
k ;~ rnecburiyetini yüklemesidir. İs 
v an9ına"'yablar bu vaziyette, Belçika 
Be Ik olanda ayni vaziyette Tuna \O 

~ nn da ayni vaziyettedir. 
f 8Yrİ muhariplik vaziyetini muba-
aza eden İtaha da hadiselerin. inkL 
§afını beklemektedir. 
b· O halde yakında harbin yep yeni 
k ~~ safhaya gireceğini söylemek milm 
~d"_dür ve hadiseler bunu göstermek 
, ır. 

• 

Standard Oil ıirketmin mütehasaıları tarafından 
yapılan tahminlere göre, Almanyanın petrol sto
ku mevcudu 8,500,000 tondur. Buna mukabil Al
manyanın bir aenelik petrol ihtiyacı 20,000,000 
t~ndan Fazladır. Mevcut ıtok miktarı Almanya
nın bir Hnelik ihtiyacını bıle karftlamağa kalı 
değildir. Romanyadan temin edebildığı petrol 
miktarı i.e ıenede 3 • 4 milyon tondur. Bunun 
i,inclıt ki ahiren Almanya Moıltovaya husuıı bır 
heyet göndererek petrol ıcvkıyatını organize ct
meğe memur etmiftir. Ve yine bundan dolayıdır 
ki Almanyanın bir an evvel, ve galip bir ıhtıma· 
le göre, martta büyük bir taarruza geçeceği tah
min edilmektedir. '4 ı-_., * 
Almanya, lng.lliz ablokasını akamete uğratmak ıçın 

bir takım hileli yollara sapmıştır. Bu ciimleden olarak 
Almanya~·a komşu bitaraf memleketlerde, bilhassa 
llolanda, Yugoslavya ve İtalyada, sırf Almanyadan 
gönderilen mallan o memlekette yapdmış gihi gö ... te .. 
nn yeni umhalftjlara koyarak harice sevketmcktir. 
Ru snycde Alman malları, bitaraf memleketlerinden 
alınan nıenşe şehadetnameleriyle eskl mü~tcrilerc 
gönderilmektedir. ·-. ı 

* Türkiyedeki Almanlara, buradan j\lmanyaya 
mal gönderebilmek için de ayrıca talimat verıl
mi,tir. Türkiyecleki Almanlar büyük mıktarda 
e1ya alarak bunları kolipostal halinde Almanya
ya ıevketmektedirler. Bu nırctlc günde birkaç 
tonluk e'ya ıevkine muvallak oldukları görül
mektedir. Bu yeni usul sayesinde hem Türkiye-

den mal sevkine muvaffak olmakta, hem de Tür
kiyeye döviz getirmeğe ihtıyaç duymamaktadır-
la... , 

)/. 

İngilterede gec_:<'n hafta içinde hir kaç fabrikada ,.u. 
ku hulan infilak dolayısiyle yapılan tahkikat nctice
f>inde, Almanlann İngillerede fabrika \'e dcmir~·0Ha-
1·ına gC'niş nıik:vasta suikastler tertip ettikleri anlm;ıl
nıı~tır. Hunun iizcrinc hükumet ~iddetli tedbirler almı. 
~-a mecbur ohnuştur. 

* 
lngiliz tayyareleri Almanya üzerinde yaptıkları 
uçuşlar neticesinde Almanyanın bütün hava, de
niz üslerile, limanlarının, istasyonlarının ve as
keri ehemmiyeti haiz mevzılcrın lotogralılcrını 

almağa muvaffak olmuşlardır. lngiltere hüku
meti bu lotograllan biraraya getirerek bir al
büm vücude getirmiş ve neşretmiştır. Bu albüm
de Almanyanın bütün askeri sırlan meydana 
cıkmıstır. .. 
Bilarnf ııwnılt·ketlerde Alınan~ n lıesahınrı çalı~a.n ec. 
nebi ~azeCc muhabirleri, bir haha en· el Berlinde l'ro. 
paganda Nezaı·etinde bir içtiınaa da,·et edilmiş ve ken
dilerim• bu içtimada Almanyanın yakında bir taarruz 
Jınreketine ge~eceği hakkında habCt"ler isaa etmeleri 
Jınkkında talim~t verilmiştir. Bunun üze;ine bu mn· 
bahirler deı·hal Holanda, Belçika, İsveç ve Balkanlara 
da~ılnuc.lnr \'e derhal ortalığa Alman taarruz ihtimal. 
lcri ha.kkınd:ı rivayetler çıkarmıya başlnrnışlardır. Al. 
nıanyanın Ifolwıda \'e Belçikaya taarruz edeceği hak. 
kındaki çıkan ı;a~rialan hunlar çıkarmıslardır. Şimdi 

de Balkanlarda bir Alman - Rus taarruzu ihtimali ri. 
,·ny~tlt•rini i~aı. edenler ;\'İne bunlardır. 

Mister Çurçil daha sonra sunları 
söylemiştir: .. 

"Bitaraflar fırtınanın gelip geçme-

! 
sini ~ckliyorla_r. Fakat fırtına gelip 
geçmıyeeek, şıddetlenecek ve geniş
liyecektir. Fırtına hem Cenuba. hem 
Şimale sirayet edeceklir. Çabuk geç. 
mcsi için hiç bir ümit yoktur. Tek bir 
imit ~arsa o da hareket birliğidir.,, 

AKISlfüU: 
Bazı bitaraf memleketler Çurçilin 

nutkunu, bitarafları müttefikler le
hinde harbe girmek manasını ifade 
ede~ bir tehdit telakki etmişlerdir. 
Danımarka matbuatı Danimarkanın 
bitaraf kalacağını söylemiş, İsveç ga. 
zeteleri n~tka ayni şekilde mukabe-
1e etmiş, Isviçre gazeteleri ayni va
-tlyeti almış, Holanda gazeteleri her 
tecavüze kıirşı bitaraflıklannı müda
faaya hazır olduklarını anlatmış. ve 
Almanyanın mağlubiyeti tahakktık 
ettiği zaman dahi bu hattı hareketi 
değiştirm iyeceğ'ini söylcmi::;tir. 



... !:il.· 

Küme Talimatnamesi 
Nasıl Olmalıdır? 

Şehzade başı 

ÇEMBERLİTAŞ RADYC FERAH ANKARA RADYOSU 
fOrldye Radyodifüzyon Post 
fiirldye Radvoso Ankara Rad 

Dalga U:tunlato 

Istnbulun en ~i~eınad~: Tel: 21359 Sinemasında: Tel: 22513 
1..t .. ~ı.. uyük 2 sınemnsmda birden ve ayni zamanda senenin emsalsiz süper filmi y h k. 
A.4 ~ ve macera romanı • aşanmış a ı-

M 0 N MART E GECELERİ T. A. P. 31.7 m. 0465 Kes. 20 

Fenerbah~e Umumi Kaptanı Zeki Rıza, Bu 

Mesele Etrafrndaki Noktai Nazarını Anlatıyor 
(~LBERT PREJAN) (ANNİE VERNAY) (LİNE NORO 

:::ın krakadınlahrı .. l Aş!:t ve pa_ranın faciaları .. Metres hayatı ... Kadın Rekabeti.. Gece sefahat alemleri.. Balan 

1648 m. 182 Kes. 120 

Çarşamba, 24. l. 1940 

r- me ve e e~anla takıp olunacak kuvvetli bir mevzu. 'il" 

12.80 Proğrrun ve memleket saat 
12,35 Ajans ve meteorolojı haberleri, 
Türk milzfği (Pl) 13.30 - 14,00 Milzllc 
t'ilk orkestra (Şc!: Necip Aşkın) 1 -
dolt Nützıader, Haydl Bana bir hava 

Bu sene yapılacak mılli küme ta- J lar kapandıktan sonra baki e kal 
limatnemesını hazırlamaıt tlzere An· para da kultipJerln mJlP k · y d ~~ 
kara, İstanbul, İzmir . fütbol ajanla- dıltlan cıerecelere gÖ':e ;ap=a{ bir 
r~le fed~rasyon mahfelı bôlge merkez formulle nisbet dahilinde taksim edi-

AKORDEON KRALI lakabını kazanan ALBERT PREJAWın en yeni şarkıları. 
Daima reklimlarında hakikati üadc B U F İ L M İ B İ R Ş A H E S E R 
eden sinemalanmız L D U G U N U Sa~ın müşterilerine 

B h- ··k tem.ın eder. 
2 - Keler Bela. Ren nehri kıyıla 
3 - Zlehrcr, Vlyanalı KOt'ilk kız. 

zınde bır toplantı yaparak talimatna- lir. Bu da milli kümede yal b' · u uyu ' 1e müstesna filme ilave olarak aynca : 

ÇEMBERLITAŞ 'da 
18,00 Program ve memleket saat a 
18,05 Türk müziğl: Çnlanlar : F mc es~slıı:ı uzerinde gortişmiışlerdir. cilik değil derece alıno..k iç~nız deırı~-

Istnnbulda ilk defa olarak emsalsiz ·ıe gayet merak
lı biıyük bir eser 

• l\lilli ~umenın bu ·en~ daha miıte- lışmağe teşvik vesilesi olur ç • 
kamil bır şekle sokulması için neler Ba ·· 1 · · • 
yapılması lhım geldığı hakkında fik- yram gun enndekı 

FERAH' da 
Sinemamızda 330.000 kişi tarafından takdirle sey. 
rcdilen san"eıtın, kudretin büyük zaferi 

Fersan, Refik Fersan, Cevdet Çağla, t 
tin Ökte. Okuyan: Azize Tözem. ı _"" 
ı1l Şenozan: Suzinak şarla, (Gel inan 
2 - LAtil ağa : HicazkAr şarkı (Gönl 

TEHLiKELİ rıni soran arkadaşmıza Fenerbahçe •por Faaliyetleri KA D 1 N 
umumi kaptanı Z<?ki Rıza demiştir . .Bayram dolgun bir spor programı 
kı: ıçınde geçti. Seyredenleri benliğinden geçirecek yüksek ve cm- ÇALINAN TAÇ (Türkçe) 

bir tını dilbaz) 3 - ŞukrQ Şenouın: 
z.innk şarkı (Milptel!ıyı derd olan d 

- Milli kümenin ne derece istifa- Macaristan şampiyonu meşhur salsiz a5k ve macera romanı . .. 
deli olduğunu tekrar mıha luzuın gor Hungarya Fenerbahçe, Galatasaray ~ · bır gorenin tekrar gördüğü emsalsiz eser. 

2 - Okuyan: Sadi Hopea. 
1 - Cevdet Çağla: Keman taksimi. 

Nurl H. Poyraz; SuzJdil şarkı (Sevda 
nln bülbulO ucmuş) 3 - Şerif icll: 
dil şarla (HasreUm cok kldir) 4 -
şim Bey: Suzldfl şarkı (Mesken oldu 
daltlıır) 5 - Suı.ıdil şarkı (Cana gamı 
kınla perişan gezer oldum). 6 _ Tam 
Ali Efendi: Suzidil şarkı (Her blr b 

muyorum. Beşiktaşla oynadı. ' 111 _____ _.Bu muhte~m programa ek olarak her 2 sinemada aynca: 
Esasen gösterilen rağbet bunu bü- İstanbul muhteliti ".ie Ana.kara muh Erzıncan - Amasya tufan felaketi ( Türkçe ) 

tün açıkhgıle meydan koymuştur. telıtıle karşılaştı. Giıre~ sahasında da ,•••:-~:~~:~~~--~---•••••••••ı•~.;..;.;;.;~~-~-------. Ya~ız mılli kumentn daha iyi \'<.: Ankara-İzmir teması yupıldı. 
değışmez esaslar üıerin:? kurulması Fenerbahçcliler bayramın ikinci gü YARIN AKŞAM 
liı.zımdır. Milli kümeyı fikistur, dep- nu fıungaryaya karşı spor tarihimize ,- • p E K 
lasman, ve mahalli maçlar mali ve i- geçecek bir muva!fakiyeı; elde ettiler 
dari kısımlar olmak uzcr~ iki nokta- ve Avrupanın tanınmı~ yıldızlarını SINEMASINDA 

Harikulade zengin sahneleriyle müthiş \'e heyecanlı 
mevzuu ile herkesi şaşırtacak muazzam bir filim. 

da neşe buldum). 
1 S - Okuyan: Melek Tokg8z. 

dan tahlil etmek icap eder. Benim arasında. bulunduran bu profesyonel 1 
kanaatimce şimdilik kulüp adedini takımı bır buçuk saıtliit zevkli ve E S R T Ü C C A R L A R 1 
Istanbuldan 4, Ankııra ve izmirden guzcl bir oyundan sonra 3-2 yendi. 
ikişer olmak uzere seki~ kulup yap. lcr. Amerikada hakRiki hayattnn alınmış canlı - hareketli - insani ve fcvkaJ§ de müessir bir film Baş rollerde· 

1 1 - Kıizım Us: Kürdili H. şarkı 
değil). 2 - Artakl: Kürdili H. şarkı ( 
mez mi tükenmez mi). 3 - Blmen 
Kürdili hicazklır ş.'lrla (Giln kavu tu). 
Nezahat: Muhayyer şarkı (Yol verin d 

malıdır. Galatasaraylılar da birinci günü 1K OBERT TAYLOR - FLORENCE RİCE • \\TALLACE BEERY · 
Her ne kadar kulüp adedinin ço- Hungarya karşısında 3 2 mağlup ol- D KAT - Haftanın büyük muvaffakiyeti 

1ar). 
18,55 Serbest saal 19,IO Memleket 

ayan, Ajans v meteoroloji haberleri. 
30 Tilrk müziği: Fasıl heyctl. 20.15 Kon 
ma (Dış politika hadiseleri) 20,30 T 
Kızlar ağasından istimdat. (Ya:zan: !" 

ğalması faydadan hali değilse de bir ~ular. İstanbul şampiyonu Beşikta~ c E B E L u·. T T A R 1 takım müşkülat programın munta- ıse 5-2 gibi büyük bir farkla yenildi. K C A S U S U 
zam yürumesine engel teşkil eder. Bayramın üçüncu günü Beşikta§- 1 r·· k ·· ,.. •• h • 
Bilhassa deplasman içın kuluplerin Hungarya maçından sonra Ankara· ur çe soz u nus ası 1 p E K Sinemasında 
mezuniyet miışküliıtları, bazı mınta· İstanbul muhteliileri Ankaradaki kar 
k 1 Şılaş Yarın akı:am ~nn m.::ıtinelerc> kadar go··sterı"lecektı·r. 1 Sırrı). Unutgan. (Yazruı: Ekrem F:eşlt). 

Serbest saat. 21.10 Konuşma (Haftalık 
ta kutusu) 21.30 Müzik: Rlyasetlcilmh a arın deplasman mas aflarını çıka- marun revanşını yaptılar. Bu 

ramıyacak derecede zayıf bulunmala maç ta 2-l İstanbul mubtelitinin le- . İstan.bul Asliye ikinci hukuk ha-1 , •••~•-•n••••••••••••••••••;.;_ 
rı hem ıdari, hem malı muşkuta· t da- hine neticelendi. kıml ğ d Ah .. ı ın en: met Emin Yazıcının B""t · t ' 

bandosu (Şef: İhsan KOnçcr) ı - Sllv 
~arş. 2 - M. Zlchrer: Vals. 3 - Leo ~ 
libes: Kral söyledi oper sının Overtürü. 
J. Mouquet: Rapsodi (Alto saksafon it ha çok baş gosterebilir. Şimdiye ka- Macarlann kafile reisi Avrupanın Said Alan ve Çatalcada ı. ci Tüm 4. hu nu stanbulluların b~~r~mına zevk ... Günlerine neş'c .. Saatlerine 

dar yapılagelmekte olan milli küme tanınmış idarecilerinden doktor Fe- piyade alayı kumandanı Yarbaylık- eyecan katan sen_nin bırıcık şark filmi: 
maçlarında en ziyade nazarı dıkkati dor Turk futbolu hakkında kısaca tan mtitekait Küçük çek d ,..,.. .t-

1 1 · t" mece c ıvıı 
celbeden haksızlık deplıısmaıı maçla- şun an so emış ır: . nat bey hanesinde sakin Hüsnü Dal. 
rının tarzı idaresindedır. Biliyorsu- daya~:~~~~t~~~ıı ~rad~'ekenFerjıye yancı aleyhlerine müddeialeyh Hüs
nuz ki bir takım kalkıp mesela İzmi- . . gor u · ener- nu Dalyancının hazineden alacağı ik
re gidiyor. İlk maçını Cumartesi ikin ~ahçeliler haklı bır gtt!ibiyet elde E-t- ramiyeyi noter senedıl<> temlik etmi 
cı maçını da yorulmamış bir takımJa tiler. Tak.ımlarında kaleci bugün Av- olduğu halde Said Ala~ Hüsn · D ~ 
yorgun bir ~n.lde .pazar guniı yapı- ":1pada bıle bu~unmayan bir kaleci. yancıdaki 475 lira matlubu içiı~ ıc:a
yor. Bu vazıyet bır çok surprızler, d~r. S?l açık Fıkret ile merkez mun- en yaptığı takip üzcrıne temlik 1 _ 
gayri tabii neticeler doğuruyor. Bu 1 viitlerı Esat Avrupamn her hangi bir nan paraya haciz vaz ettinni!ii ~d ~ 
en muhim v~ suratle halledilmesi la- ıtakımında yer alabilecek kıymetli o- ğundan bahis ile haczin fekk/v~ :~ 
zım gelen bır noktadır. Bunun ıçin yunculardır. .. . arazanın men'ı ve mesarifi muliri.ke
de en makul bulduğum fikir .şudur· Gala tasar!)' da .,guzel bır taknn, yal- me ve avukatlık ücr ti · t.ahsil" ta-

Bu deplasman maçlarında takım- nız luzumsuz sertlıkJet yapıyorıa:-. lehine dair açılan a ~ın ya~ılan 

TÜRKÇE 

HURMALAR AL TINDA 
CEMİLE 

Hiç.bir filme nasip olmayan bir muvaffakiyetle devam ediyor. Türki
yenıı: en namlı musıki ustatlarını dinlemek, en güzel bir film seyret 
mek ısteyenler. 

Koşsun 

5 - Paul Picrne: Dans ve Bakanal 
22.15 Memleket saat ayan, Ajans hab 

leri; Ziraat, Esham - Tabvlltıt, kambi 
nukut borsası (Fiyat). 22.35 Milzfk: K 
Eserleri (Pl) 23.00 MQz.lk: Cazbant {Pl 
23,25 - 23,30 Yarınki program ve ka , _____ _ 

ı MiLLi ve ALEMDAR 
1 Sinemalarında. 

2 büyjik film birden: 

• - .,..,. 1r -~. -·· ye / -------'! AŞK 1 
ı: E ları ikişer ikişer seynhat ettirerek Bunu yapmasalar da'lıa muvaffak o. duruşması sonunda: Saıd Alan vekili 

gunde ikişer maç yaptırmak en doğ- lurlar. tarafından tcmilikin mevazaaya müs '-•••••••• 
ru hareket olur ve bu suretle de hem tenit olduğu hakkında bir güna delil 
haksızlığın onu ne geçılmiş ve hem yangınlar ibraz edemediği ve mahkemece dava. 
de maçların daha çabuk bitmes: cıya karşı tevcih edilen yemini Said 
temin edilmiş, k u l u p le re hu- Bayramda ild yangın vaka.st kay- Alan vekili teklif etmlyerek neticei 
susi organizasyon yapmak imkan- dedilmiştir. Maltcpcde Hafız Necati- temyize bırakmış ve şu suretle müd
lan da verilmiş olur. Bunda da ye- ye ait olan lll numaralı ahşap evde deialeyh Said Alan vakilinin defi te
gane itiraz noktası mali taraf olabi. yangın çıkmış, bina tamamen yon. hakkuk eylememiş olmasına binaen 
lir. Bu ise fiyatları bir parça yiıkselt mıştır. Kalyoncuda Madam Karoli- borçlu Hüseyin Dalyancı tarafından 
mek ile telafi edilebilir. nin mutasarrıf bulunduğu aparlı- davacıya temlik edilen para iizerine 

Halk bir gunde iki mnç görmek i- manda da yangın çıkmış bina kısmen alacaklı müddeialeyh Said Alan tnra
çin de daha fazla rağbet gbsterır ve yanmış ve biliıhare söndürülmüştür. fından icraen konulan haciz mübrez 
aradaki fark ta kendi kcndıne kapan- Kiracılardan Anastasya da kolundan temliknameye göre bir hakka miıstc
mış olur. yaralanmıştır. Her iki yangın hak- nit olmadığı anlaşıldığının icraen bu 

Mali kısma gelince; bunun da iki kında da za1>ıta tahkikat yapmakta- para üzerine mevzu haczın fekkine 
safhası vardır: Bırisi mahalli maçlar dır. ve tazminat iddiasından feragatine 
ki; oynayan kulupler hasılatı kendi a- binaen bu iddianın reddine ve 3710 
ralarında taksım ederler Deplasman Yaralama V akalan kuruş mahkeme masraflarının Onda 
maçlarında ise uç mıntakanın ajanla- birinin davacıya ve mütebakisinin de 
nndan veyahut mali kısıma baka- Salıpazannda oturan yorgancı Ri- Said Alana tahmiline ve diğer müd-
cak bir heyet te~kil ederek bu heyete fat arkadaşı Caferi başından bıçakla deialeyhin fiilile bu davanın açılma. 
avans vermeli bu avanstan seyahat yaralamış, Kasımpaşada oturan Hak. sına sebep olmamış olmasın<: bimıen 
masrafları odenmelidır. Bu maçlar- kı, Tavukpazan sakinlerinden tsma- anın masrafla imzamına maha! olma
dan toplanacak hnsılatı bu heyet a- ilin kızı 15 yaşında Rahime kömür. dığına 5-11.939 tarihinde temyizi ka
lır milli kümenin hitamında masraf. den zehirlenmişlerdir. bil olmak üzere karar verilmiş ve 

- Asıl sen yoruldun Ayşe. Sabahtanbeti bir sa.
niye bile durup dinlenmedin. 

- Bayram da asıl benimdi Belkıs ... Senin doktor
luğunu tesıt etmek ıçin bu kadarcık bir şey de yap
masaydım mı? 

- Sen çok fedakar ve samimi bir dostsun Ay§e; 
bunu her gün biraz daha iyi anlıyorum. 

TEŞEKKÜR 1 1 T 1 Y A T R O L A R Baş rolde seviırill jön prömlye 
Bursada vefat eden babam Hacı 

Safvet Erişin cenaze töreninde bulu- ___ _,. GARY COOPER'in 
nan ve telgraf ve mektuplarile aile
mizi teselli eden lütufkar dostlanmı-
za ayrı ayrı şükranlarımızın arzına 

muhterem gazetenizin. delaletini rica 
eylerim. 

Hacı Safvet Eriş ailesi 
namına Muammer Eriş 

müddeialeyh Hüsnü Dnlyancının ika 
metgahının meçhul olması hast!bilc 
işbu kararın kendisine H. K. M. Ka
nununun 141 ci maddesi!<:? muteah-ip 
maddelerine tevfika.-ı ilanen teblıg• 
ve ilan içinde 20 giın muddet tayını 
tensip kılınmış, ilanen bir tanesinin 
de mahkeme divnnhanesine asılmış 
olduğundan miıddeialeyhlerden Hiıs

nü Dalyancının müddeti içinde kanu
ni yollara tevessül etm\?diği takdirde 
illımın katilcşeceği bildirilir. 

Şehir Tiyatrosu 

Şehir tiyatrosunun bütün hasıUtını fe
lfıketzcdelere tahsis etUğl biltün bilyQk 
milsamcresi 5 şubat pilUlrtcsi akşamı ilk 
defa olarak 

P E N B E S O K A K 46 No. 

TEPEBASI • O R A M ,. KIBMIND.A 

Bu aksam 20.30 da 
O KADIN 

Komedi Kısmı lstikllJ aıddeıtnc!o 

Bugtın gilndilz saat 14 de 

(ÇOCUK OYUNU) 

Bu aJcıııım saat 20.30 da 

AMCALAR EGLENIYOR 

Halk Opereti 
Bu Akşam 9 da 

KEDiYE PEYNiR 

- Ya Saai? 

kendi hayat ve aşklanna dair 

MERLE OBERON 

ile beraber çevirdiği Fransızca 

sözlü bir film 

2 • 3 PALAVRACI 

POLiS HAFiYESi 
3 Palavracılar ve Dev Maymun· 
lan tarafından yaratılan Türkçe 
sözlü büyük zabıta maceralan 
ve gülünçlü sahneleri ile dolu 
fevkalade bir film. İlaveten: Bii
yük Erzincan Zeızelc Felaketi 

Türkçe 

- O da züppenin biri idi. Oylelerl nelerine 
güvenip de Ayşe gibi bir kıza yaklaşmıya cesaret e
derler bilmem 

- Ayşenjn sevebileceği erkek nasıl olmalı? 
- Durun ben söyliyeyim: Müthiş bıı sporcu..: 
- Allah vermesin, oylelerinden nefret eder. 
- O halde Tyrone Pover tipinde bir artist. 
- Hayır, ağır, ciddi bir avukat. 

Ayşe cevap vermedı, zihni başka bir noktaya da
lıp gitmişti. B!r iki dakika sonra tekrar B!!lkıs sö
ze başladı. 

- Fıkretlc Nezihenin de nişan olduklarını bugün 
ilan etmelt.ri hoş oldu değil mi? 

Yazan: MUAZZEZ TAHSiN BERKAND No. 6 
- Bilemedin, bir şair veya romancı. 
Ayşe btitiın bu sözleri büyük bir sükünetlc du

daklarında mustehzi bir tebessümle din~emış ve en 
sonunda yan şaka yan ciddi bir tavırla §11 sözleri 
soylcmişfr 

- Evet, ortalığın neşesıni arttırdı. 
- Fakat Suat mahzundu; iımitsiz gözlerini bir sa-

niye senden nyırmadı. 
- Bırak şu şarlatanı .... Beni ne zannediyor bil

mem ki .. Daha bir hafta evvel onu Şerminle sınema
da gord:im. 

- Sahi mi? Halbuki ben onun sana karşı olan his
lerinde samimıyet goruyordum. 

- Yanlış gormuşsun doktor hanım. Suat çaplan 
ve bayağı 1:-ır ınsandan başka bir şey değil 

Bunu söyJiycrek yanındaki masadan bir sigara a. 
lıp yaktı ve dumanlarına dalarak yine sustu. Belkıs 
ona bakıyordu Bütun günün biraz fazla ateşli neşe
sinden sonra Ayşe yine dalgınlaşmıştı. Halbuki oğ. 
leden sonra ve misafirler gidinceye kadar ~n çok eğ· 
lenir gibi gi.ıriir.en o leli. Yirmi kişiden fazla bir ar. 
kadaş k3fılcsini doyurmak, meşgul etmek ve neşelen
dirmek vazıfesini ustune alınıştı. Onlara şarkı soy
lemiş, oniarla dans etmiş, muhtelif salon oyunları 
oynamış, hararetli munakaşalara girişmiş, sözlerile, 
tavırlarılc herkesi meşgul etmeğe muvaffak olmuş
tu. 

Belkıs bilhassa akşama doğru, misafirler b~r i. 
kişt-r gittikten 5onra birkaç samimi arkadaşile yalnız 
kaldıkları zaman konuşulan şeyleri kendi kendınc 
1Pkrar edıyo:-du. Hepsı mekteplerini bitirdiklen için 
hayata atılmak hususundaki projelerinden bahset-

mişlerdi. Sabrna dayısının kimya Iabor.ıtuvannda. 
çalışacağını, Nezahat doçentlik imtihanına girecegi
nı, Şadıye hususi diş muayenehanesi açacağını, Nü
veyre hakim ohıcağını ilah ... söylemişler, Belkıs Kny. 
scrıde babasının hastahanesinde çalışacağında:ı bah
setmişti; fakst sıra Ayşeye gelince iş değişmişti. O, 
henüz hukuk doktorasını veremediğini söy!iyerck 
istikbal hakkındaki projelerini gizlemek arzusuna 
kapıldığı halde arkadaşlarının 1srarlarına dayanamı.. 
yarak işi maskaralığa vurmuş ve buyuk bir ciddi· 
yetle koltuğa ~ömülerek etrafını çevreliyen arka. 
daşlarını birer birer süzdükten sonra şu sozler.i soy
lenuşti: 

- Yedi yaşımdanberl mektep sıralarmda dirsek 
çürüttüm, çalıştım, okudum, bir şeyler öğrenrnck, 
kendimi hayata hazırlamak istedim. Liseyi bitird.k
ten sona bwıunıa kanaat etmiyerek üniversiteye gır
dim, avukat olmak hevesine düştum ve oradan dıp. 
lomamı alınca cia doktora yapmak fante::ısıne kapıl
dım. Bir iki ay sonra tezimi takdim edeceğim ve bu
gune kadar olduğu gibi bu son imtihanda da muvaf
fak olacağım, buna sizin gibi ben de kandın .. Şimdi 
siz bana ondan sonra ne yapacağımı soruyorsunuz. 
Bunu ben de çok düşündüm: Avukat mı olsam, ha
kim mi? Mulkiye memuru mu, yoksa hariciyeci mı? 
Hayır, bunların hiç birisi hoşuma gitmiyor. Bana en 
caz.ip gelen nedir bilir misiniz çocuklar? 

Bu sözlPr bütün yüzlerde bir tecessüc.ı uyand1r
mıştı. MisafirJerden kim.ısi gozlerini açmış, kimisi 
merakla Ayşeye yaklaşmıştı. Fnkat o, gayet sakin blr 
tavırla devam etmişti: 

- Evet, dcdiğım gibi bunların hiçbırisi cazip 
değil, ben bu mesleklerden hıçbirisini ı.~mek ist.e. 
miyorum. bc.n annelcrımizi ve buyük nnnclerimizl 
taklit ederek e'\i lcneceğim arkadaşlar. 

Bu sozlerın uyandırdığı telaş gozünıin önüne ge
lince Belkıs bılaihtıynr guluınscdı. Şu Ayşe ne ya. 
man kızdı! En beklenmedik bır zamanda mutlaka 
herkesinkinden başka turlü bır fikir bulup ortalığı 
velveleye verirdi. Işte bu yalanına bile ksnanlar ol
muş, arkadaşlaı bıribırlerine gınnişlerdL 

- Sahi mı? Sen ıyı bileceksın BcLltıs, Ayşe ev. 
Jeniyor mu? 

- Yok canım, onun bir erkeğe yüz verdiğini i
çimizde goren oldu mu? Kaç kişıyı reddetti. 

- Haıtf.ı. kendısine izdivaç teklü ~dcnlerle alay 
bile edıyor. 

- O flört etmesini hiç sevmez. 
- Belli olmaz. Asıl öylclennden korkmalı. Er. 

keklerden kaçar kaçar da sonra hiç beklenmedik bır 
dakıkada yakalanıverir. 

- Zavallı Fahrettine yaptıklarını unuttun mu? 
Çocuk onun yiızundcn mektebi terketti. 

- Onu scvememışse kabahat Ayşed:? mi? 

- Bilemediniz çocuklar, yazık ki, sizinle sene
lerdenberi arkadaşız. Hiç biriniz benim nasıl bir er. 
kekten hoşlanacağımı bulamıyorsunuz. 

- O halde sen söyle, nişanlın nnsıl blr adam? 
- Nişanlım mı? 
- O)le ya. evleneceğinden bahsetmedin mi? 
- Ben Eıze hemen evlenıyorum, demedim ya? 

Evlenmek prensipini esas itibarile kabul ettiğımı ve 
bır güıı sevec..=!ğım adamla evleneceğimi soylemek 
istedim. 

Bu son sö7ler umumi bir kahkaha ile karşılan
mış. herkes Ayşenm yıne bir muzıplik yaptığını an. 
lamıştı. ,. 

Belkis, bırk'aç saat evvel geçen bu neseli daki
kaları duşunürken goz ucu ile arkadaşına baktı, o, 
sigarasının dumanları arasına dalmıştı. Yuzunde de
rin bir yurgur.Juk, gizli bır ıstırap vardı. Ona ne ol
muştu? 

E\·ct. ona ne olmuştu? Bu suali Belkts bir kaç 
aydanberi kE:ndı kendıne sorup duruyordu. Ayşede 
bır değişiklik vardı. O, kendine benzemıyordu, tabıi 
değildi. Vakit vakit ürat derecede neşeli. hazan da 
dalgın, somurtkan ve hatta hırçındı. Bunun sebebi 

(Devruru var} 
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Mllletlerarası po.ı=ta tttihadına dahil 
olmıyan memleketler tçln abone 
bedell müdJet suruiyle SO, H, 9, 
8,5 liradır. Abone bedeli oesindir 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 
Cevap tçin mektuplara 10 kun.ışluk 
pul tltıvesl lftzımdır. 

GÜNÜN , MESELELERİ 
.. ~· l ' 

s 
Propagandası 

~Meselesi 
II Q-- nümüzde bir mektup var: AJ_ 
b tında: 
1 

bı "- Arkadaşın, Türk mllliyetper-
sı"eri E. V." inızasmı taşıyan bu mek· 

tup, daktiloyla yazılmıştır, ve §U cüm 
leyle başlamaktadır: 
"- Muhterem kardeşlm: Şimdi si

e :r.e, bir arkadaş tarzında d~, hiç ta-
4 hllnlyormuş gibi bir lisan kullanarak 
aı hitap etmeme lutien müsaade edi

niz!" 
Ve sonra, Türk vatanının yanlı§ 

1 'bir siyasete kurban edilmekte bulun
u :anasından, Bitlerin nimağlılp ordu. 

sundan, İngiliz milletinin menfaa~ 
• :perverliğinden, ve daha birçok bu çe
' şit hezeyanlardan bahseden bu mek
ıı tup, bütün bir sahifeyi kaplanıakta
e· dır. 

Bundan evvel, birçok benzerledn
den bahsettiğimiz bu mektupların da 
bermutat, İstanbuldaki Alman ı•ro
pagandacılan tarafından dağıtıldığı-

0 nı söl4emiye bile lüzum yoktur saıu
rı rız. Çünkü, bu mektubun her satı
. nnda tebarüz eden adi gaye, idraki 
~ henüz inkişafa başlıyan bir çocuk 

gözünden bile kaçmıyacak kadar ha· 
ri.zdir. 

Biz, artık, bu eski propagandamn 
yeni eserleri karşısında hiç bir endi· 
şe duymuyoruz. Çünkü Türk milleti· 
nin ince zekası, bu kabil tahriklere 
karşı olanca aydınlığını ve dikkatini 
.... _ , ___ .... '- - 1 --- ... -

Bu yenJ mektuptan da anla.q)mnk
tadır ki, Alman propagandactl~ı. bu 
memlekette, her gün, yeni bir üslup, 
ve yeni bir mevzu uydurarak, siste
matik faaliyetlerine devam etmekte
dirler. Bunun böyle olduğu da, bu· 
gün, kim bilir kaçıncı defa isbat etti
ğimiz harcı alem olmuş bir haktkat
tir. Fakat buna rağmen, biz, bu haki· 
kati bir defa daha tebarüz ettirmek 
ihtiyacını yenemiyo:nl?l. Ancak bu su
retledir ki, bu kabil tahriklere ve tel
kinlere karşı çoktan uyanmış hulu
:nan dikkatimizi, hiç bir yeni propa. 
ganda hilesini gözden kaçırnuyacak 
bir kemale ulaştırabiliriz: Bir defa 
daha inanalım ki, bu aşağılık telkin-
lerin zihinlerimizin huzurunu boz
nıaması için, bizim dikkatimizin de, 
onlann anudaııe ve saburane l.uar_ 
lan ve faaliyetleri kadar devamlı ol
llıası elzemdir! 

••• 
ı,eşes1z tieçen Bayram 
~ . 

Bu yıl maalesef neşesiz bir bay· 
l'anı geçirdik. Beşeriyetin umumi hu-
2Ursuz luğu, kendisini insanlık ailesi. 
bin bir parçası sayan Türk milletinin 
kalbinde de, acıklı izlerinJ göstermiş 
th.He)e yüreklerimizi kökünden sar 
san zelzele felaketinin derin, zehirli 
Yarası, bu bayram, yüzlerimizi mes-
llt duygulann tebessümiinilen tama
J:nen mahrum bıraktı. Temenni ede
~iz k~, gelecek yılın bu günlerinde, 
eşenyet bu karanlık giinlerl. araya.. 

c~~ derecede sarsılmıt bulunmasın. 
~UJıkü, dünyanın sulh ve sükfuı ümit 
beri~i her gün biraz daha kaybettiği· 

ugunlerde, siyasi tahminleri na· 
zarı •t'b ı ı ara alanlar, istikbale güler 
'.\"~ 
k
• . e bakamıvorlar. Bunun içindir 

ı, biz .. 'ti. . ıfl 
1• • -unu erı zay atan bütiin acı 
~ anı~tlere rağmen- gelecek · yılın, 
~şerı~ete sulh, sükfuı ve refah ge· 
nuınesınj diliyor, ''e bu hazin bayra
•ht'· ~ok mesut bayramlar kutlulamak 
1 1Yacı · · 
ı • arzusu, ve temennısıle uğur. 
uyoruz. 

Talebe Filin ve Sinemalan 

mi Maarif \T~kaleti Avrupada çevril_ 

d 
.Ş çocuk fıltnlerinin memleketimiz.. 

e T .. k 
bel ur çeye çevrilmelerine ve tale-

ere gösterilmelerine karar ver
ın · . 
b ıştır. Ayrıca memleketim.izde de 
azı terbiyevi filmlerin hazırlanma

'::;ı temin etmiştir. Talebelerin yaL 
t 2 .muayyen sinemalara gitmelerini 
~ın için Maarif V ekfiletipcc tct-

er yapılmaktadır. 

1 Gençlerin Müşterek eyanatı 
'----------------------- • 

Yeni Neslin iddiası Ve 
B ir türlü (Ankara caddesi) ne 

inkılap edemiyen (Babıali), 
Erzincan felaketini kıskanmış ola. 
cak ki, onu kağıttan maketlere 
taklit ettirmek istedi. 

Yüreğinde, hesabını ve kitabını 
bilmediği, haklı ve büyük ihtibas.. 
lar taşıyan bir gencin, birkaç sö
zü üzerine, gazete yazı müdürle.. 
rinden ziyade idare müdürlerinin 
taktikasile nasıl bir döğüş pana.. 
yın kurulduğunu biliyorsunuz. 
Bu misli görülınemiş panayır sa
laşında, gözlere bir an için l!lahip.. 
siz, metodsuz, plansız görünen bir 
kaç münferit gencin - ulu orta -
saldırışile, hakikaten başsız, dava
sız, mecalsiz birkaç ihtiyarın ha
zin cümbüşünü seyrettiniz. 

Oldu, bitti! Simdi tabiyemizi if. 
şa ediyoruz: Dikkat! 

Sahte pianmı bizzat kendi elile 
satıp, öz planım gizliyen ordu ku
mandanının hilesine herkes ve ber
taraf mağluptur!!! 

Zira neslimiz, sentez ifadesile 
meydana çıkmadan evvel. umumi 
alakayı avlamağa mecburdu. Çün
kü bizim (Babıali mutasarrıflı
ğı) nda, sadece sentez lafı yedi 
köyden kovulmağa yeter_ .. Evve. 
ıa, nara, sonra damla damla dü
şen kelimeler.~ 
Şimdi konuşalım: 
1 - Maltim ve meşhur gazete 

hokkabazlıklarının üstünde, 
2 - Hakiki sesimizi, toy çığlık.. 

lann maskesi altında kararmış 
zannettiren perişan infirat gayret
leri dışında, 

3 - Tarihçesi, sebep ve netice. 
leri, sabit kadrosile bir bütün üa
desinin yanıbaşında. 
Konuşalnn._ 

Evvela, Avrupa krtasınm hudu
dunu tarif eder gibi, nesil coğraf
vamızı çiziyoruz: 

8 ize, bitişik eski, nesille ara.. 
mıula Amazon nehri kadar 

genjş ve taı'bii bir enJi(el var. Hu
dudumu:r.n mivrınh rtözlü lcone:re 
dip1omatl8.l'l mev um noktalarla 
çizmedi; büyük bir sosyal zelzele, 
eski kafalarla yenileri ftras~an 
bir kara saban gibi geçti 

Büyük Harp! 

Asla yaş softalığına düşmlyen 
ve keyfiyet · ölçüsü bakımından 
kendi ruh kıvamına sahip her sa. 
nat ve fikir adamını her devirde 
yanında kabul eden neslim.izin 
kemiyet ölcüsü bakımından fa.. 
rikası, bülıiğunu Umumi Harpten 
sonra idrak etmiş olmaktır. 

İşte, harbin yaşatıcı ve öldürü. 
cü, buldurucu ve kaybettirici te .. 
sirleri içinde boy attıktan ve ilk 
mümessillerile büluğ krizlerini 
çekmeğe başladıktan sonra Cürn.. 
huriyet devresinde duymağa, dü .. 
şünmeğe ve eser vermeğe koyu. 
lan bu nesil, kendisinden bir ev
velki örnekleri, dipsiz kile boş am 
bar saydığını pe§in olarak kay .. 
detmekle kesbi şeref eyler"" 

Hendese davası halledercesine 
hükmü başa aldık. Can ve kan 
üstünlüğüne inandığımız neslimL 
%in bütün ömrü boyunca kitaplar 
dolusu konuşmak ve sistemleştir. 

Davası 
ESAS DA VA NEDiR? 

Tanzimat ve Tanz:imattan sonraki nesil ftırkta, garpte 
ve öz vatanında miilliıtir. Hem ,ark ve garp, hem de ana. 
vatanla ilk dela temasa biz geçtik. Romanda, pi.yeate, hi· 
kayede, fıkrada, nuirde Java ve mesele, -isterse fi.mdilik 
tohum kaJar minik olsun. bizim neaille beraber kal.kın

mağa davranm1.1hr. 
Babıali mütegal.libeai son münaktıfalarJa, bazan isim 

.bile zikretmeden kendi kcnJ Uini belli etmı, olmakla, lıste. 
tanzimine ihtiyaç bırakmadı. Biz fahularla kavga etmi
yoruz. bir neail ve bir geri li kirle kavga.dayız. 

mek zorunda old~ğu bu bahsi, şim 
dilik kaba taslak hatlarla ispata 
girişiyoruz: 

B İRİNCİ M'OTEARİFE: 
İmparatorluk başından, 

Tanzimat günlerine gelinceye ka. 
dar, Süleyman Çelebi, Mevlana, 
Yunus Emre, İbni Kemal, Şeyh 
Bedrettin, Fuzuli, Baki, Nedim, 
Nefi, Naili, Evliya Çelebi, Katip 
Çelebi, İbrahim Hakkı, Aşrk Pa. 
şa, Şeyh Galip, Sinan, Rakım ve 
Dede Efendi kelundaki Türk sa.. 
natkar ve mütefekkiri, kendi za.. 
man ve mekam ve öz anlayışı i
çinde, hakiki, halis ve tezatsız bir 
~lemin, şahsiyet ve kemale ermiş 
örneğidir. 

Şarkla Garp arasmdaki ilk he. 
sapsız hesaplaşma, bu kemal ve 
şahsiyet örneğini: bir anda taklit. 
lerin en sefiline düşmüş, müflis 
ve şaşkın bir tiple değiştirdi. Tan
zimattan, Umumi Harp başlangı. 
cma gelinceye kadar, bütün sos.. 
:pul u .o fl'>lW.~ rılAn , ])i;tün Adebl_ 
fikri ve bedü kadro, Avnıpadan 
yüz sene teahhurla gelen ölü ka.. 
lıplarm yüzde yüz müstemlekesi. 
dir. İcap ederse, metinlerle ispata 
amade olduğumuz bu hakikati, 
şimdilik sadece kültür sahipleri-

. nin bedahet hissine terkedıyonız. 
İşte dinamik bir mukayese te:blo.. 
su: 

Bir tarafta, LeylA ile Mecnun
daki kadın • erkek ukdesi... Öbür 
tarafta, Edebiyatı Cedide roma. 
nındaki sokak zamparalannın o 
korkunç kafa ve ruh boşluğu .. Bir 
tarafta, Topkapı sarayınm soylu 
Bağdat köşkü... Öbür tarafta. yine 
Topkapr sarayının, sonradan ek
lenmiş piç Mecidiye kasrı .• 

Bir tarafta, Bakinin altın şiiI'L 
Öbür tarafta, Tanzimattan sonra
ki her şairin teneke nazmı ... 

Bir tarafta, Itrinin haşmetli sa. 
lavat bestesL.. Öbür tarafta, Şanı. 
ram Dudunun kantoları ... 

Misall..~.r yüz bine çıkabilir. Kı
sa konuşmağa mecbur olduğumuz 
için, davamızı yalnız serlevhalar 
halinde ifadelendiriyoruz. 

Tanzimattan, Büyük Harp baş. 

langıcına gelinceye kadar, Avru. 
pahlaşma davasında, Tiirk sanat. 
kSr ve milnevverinin mutlak ola. 
rak arzettiği levha, derin bir adz, 
sefil bir iflas, eşsiz bir apı<;ma fe. 
ıaketinden başka bir şey değildir. 

(Jeune Turc) tipile inkılabı, (E
debiyatı Cedide) ile sanati, ve (Ka. 
muso Felsefe) ile tefekkürü kur. 
duğuno vehmeden Tanzimat ve 
Tanzimat sonrası sanat ve fikir a.. 
damı, gününde ne maziyi ve ne 
istikbali, ne Şarkı ve ne Garbı 
anhyabilmiş, mucize çapında aza
metli bir ahmaktır. 

1 KİNCİ MÜTEARİFE: 
Umumi Harp ~elip, çattı. 

Bu arada 4,000,000 Türk seferber 
oldu. Milyonlara yakın insan can 
verdi. Memleket en büyük facia
larını gördü. Fakat biz. bütün bun 
lara ait milli hissi anlatan tek 
mısra görmedik ... 

Büyük Harpte, açlık. karanlık, 
hastalık ve ıstıraP. örsünde döğü
le döğüle pişen neslimiz, işte bu 
hon~mede dQğdu; ve bh anda, 
yepyeni bir ruh haletile bambaş
ka bir kafa tipine gebe kaldı. 
İdrak midemiz guruldamağa 

başlar başlamaz, bir de ne göre. 
lim: 

Mutlak olarak bir kültür özü 
halinde süzülüp, bize getirilmesi 
gereken ve ilk temelimizi kurma
sı lazım gelen Şark mirasrnın ve 
yine mutlak olarak baş örnekle
rile bize aşılanması zaruri olan 
Gaı'p kültür hediyesinin yerinde 
yeller esiyor. 

Büyük Harbe gelinceye kadar, 
Tanzimat ve Tanzimat sonrası sa.. 
natkar ve münevver tipine Gaza. 
linin, ne Muhittin Arabinin, ne 
Mansurun, ne İmamı Rabbani. 
nin, ne Sadinin, ne Firdevsi. 
nin, ne Kays'ın, ne MevUuıa.. 
nın, daha feci, ne Yunus Emrenin 
ve en fecii, ne Karacaoğlanın, ne 
de Aşık ömerin farkında .. 

Ayni Tanzimat ve Tanzimat 
sonrası sanatkar ve münevver ti
pi, Garba baktığı zaman da, ne 
Eflatunun, ne Aristonun, ne H0-
mirosun, ne Sofoklun, ne Virji
lin, ne Dantenin, ne Mikel Anjın, 

r ÇARŞAMBADIR ÇARŞAMBA 
Bayram Nasıl Geçti? 

G azeteler, ötedenberl Adete
dinmişlerdir, her bayram.. 

ertesi çıkan ilk nüshalarında: 
0 Bayram bu sene neşeli geçti.,, 
Diye bir haber verirler. Bu ha. 

berin ispatı, delili yoktur. Yalnız 
dikkat ettim. Bütün bayramlarda 
böyle yazıyorlar. 

Bu sene mutat hilafına: 
'"Bayram bu sene neşesiz geç

ti,. diye haber verdiler. Bundan 
tabit de bir şey olamaz. Memle
kette 30 • 40 bin cana mal olan 
bir Afet olduktan, beş on gün son
ra gelen bayram, bayram olur 
mu? 
"Neşell geçti" yazsalard~ kim L 

nanırdı ki?. 
İlişeceğim cihet şudur: Halle, 

bayramı nasıl geçirdiğini bizden 
ıni öğrenecek? 

Türkçeleşmiş Filmler 

' 
B ir karüm banıı §11 mektubu 

yazıyor: 

"Dilmfyonım, m: de ara.sıra tilrkçe
leşmiş filin seyrine gider misiniz! Ben 
çocuklanmla beraber ana dill.mizı gö
rüşen her filmi görmele giderim. LA. 
kin gitgide bu filmlerde ıöıilfülen dil 
o bale geldi ki; görO.şmemlzl unutma
mak için bunlan görmemeyi tercih ed&
ceğiz. Ben, sinemacı delilim. LA1dn in
gillzce çevrildiği halde, fnnsızcııl:ıştı• 
rılan bi:rçok filin ıördüm. Bunlar as
lından ayırdetmek müşkill olacaıc kadar 
iyi duble ed.ilnıi§tir. Biziuıkllerde iıJıe, 

hAIA bayram yerleri tiyatrolarında g<5ril 
şülen acele ve basma kalıp lisan ve e
da var. Bilhassa bu görüşmelerle filmin 
hareketi arasında hiç münasebet yok. 
Saçma denecek kadar mühmel bir ter
cüme. MeselA harbe gitmeleri için emir 
veren pür hiddet bir reis, maiyetine: 

- Haydi aöreyim sizi çocu!darl Ne 
duruyorsunuz! Kendinizi göstersenize! 

Gibi saçma sapan ve Hasan efendi 
zamanındaki ifadelerle konuşuyor. Kor
kuyorum kl; bu kadar fena türkçeleş
tirll.mieı ve bu kadar fena görüşenlere 

duble ettirllmi~ filmler, türkçemlzin ~f .. 
ve ve edasına muzır tesirler yapmasın. 
Malfun yal Halit şiveyi en iyi konuşur 

sandıklan. aktörlerden. ve akttislerdeıı 
alırlar. 

Siz ne mQtaleadasınız!" 
Vallah ne diyeyim bilme'm ki?. 

Çünkü aşağı tükürsem. sakahm. 
Yukan tükürsem, bıyığım (Gerçi 
bende ikisi de yok ama, lafın ge-

ne Rasinin, ne Paskalın, ne Dekar. 
tın, ne Sent Böv'ün, ne Rönan'ın, 
ne Balzakın, ne Standal'in, ne Flo.. 
ber'in, ne Zolanın, ne Bodler'in, ne 
Rembo'nun, ne Götenin, ne ŞiL 
lerin, ne Lesing'in, ne Kantın, ne 
Hegelin, ne Engelsin, ne ŞekispL 
rin, ne Beykın'm, ne Bayronun, ne 
Blek'in, ne Raskinin, ne Puşkinin, 
ne Gogol'un, ne Destoyevskinin, 
ne Tolstoyun, ne Gorkinin , hula
sa; ümanizmin ve devamı olan ha.. 
yatın farkındalar ... 

Halbuki, hakiki, milli bir ede. 
biyata sahip olmak demek. hakiki 
bir üınanizme sahip olmak de. 
mektir. 

Tasavvur edin ki, clhanın sanat 
ve fikir kafasını emziren bu ör
nekler dururken, roman, edebi.. 
yatı cedidede, (Gonkur Birader
ler) ve şiir (Sülli Prüdom) ve 
(Fransuva Kope) nam cücelerin 
çiftliği olmuştu. Bütün fikir saha. 
sı ise (Fage) ve (Güstav Löbon) 
dan başka yavuklu bulamadı. Tak
lidi bile beceremiyen mukallit! 

O mukallit ki , Şarkta müflis, 
Garpta müflis ve öz vatanında 
müflis ... 

y alan söyiemlyonız! 
Hem Şark ve Garp, bem 

de ana vatanla ilk defa temasa biz 
geçtik ... Evvela bütün Şark mis.. 
tikleri, sanatkarları ve halk şair. 
lerile ilk temasa geçen nesil bi. 
zimki! Sonra, (Sokrat) tan 
(Fröyd) e kadar cihan fikir haya. 
tının kalburundan şahsiyet ölçü. 
sile ilk defa olarak örnek alan ve 
kafasını ayarlıyan nesil yine bi
zimki! Bodler, Rembo ve Maya
kovski, sonrası Garp şiirinin son 
cereyanlarına kadar varan ve r.e. 
miyetle insanı kuşatıcı her türlü 
davayı köklü dünya görüşleri ha. 
linde ilk defa mısraına ve cümle. 
sine gömen nesil yine bizimki! 

İlk defa olarak, en çetin nefis 
muhasebelerine cesaretle girmek
t e k orkuya düşmiyen, yerle gök a.. 
rasında her türlü varlık davası. 
nı, sebep ve neticesini kurcalıyan 
nesil y ine bizimki! Ayrıca roman
da, piyeste, hikayede, "fıkrada, ne.. 
sirde dava ve mesele, - isterse 
şimdilik bir tohum kadar minik 
olsun - bizim nesille beraber 
kalkınrnağa davranmıştır. 

Biz bütün bamız ve bütün ha
mulemizle neslimizin kıymet hük. 
münü anlatmak için elele vermiş 
bulunuyoruz. Sözümüzün hakiki 
boyunu, bosunu zaman ve eser 
gösterecek ..... 

Babıali mütegallibesi, son mü. 
nakaşalarda hazan isim bile zik. 
retmeden kendi kendisini belli et. 
miş olmakla, liste tanzimine ihti
yaç bırakmadı. Biz, şahıslarla kav. 
ga etmiyoruz. Bir nesil ve bir ge
ri fikirle kavgadayız. Binaenaleyh 
yazımızın içinde, isme lüzum gör. 
müyoruz. Nuhun gemisi kalkıyor. 
Fakat bu sefer, muzır mahhikat. 
tan başka, herkes küpeştemizde
dir. 

Yeni neslin d:ıvasını ortaya 
koyan gençler namına 

'Abidin Dino Sait Faik 

lişatı öyledir.) Çünki.i sinemacı. 

lar dostlarımızdır. Halk ise; veli
nimetimiz. Yalnız şu kadar yaza
bilirim. Türkçeleşmiş filmleri bir 
sufervision'dan yani son tetkik
ten geçirmek faydadan hali değil
dir. Çünkü içlerinde pek yavan
ları var. 

BD:_.~~tbol Seyrettim· 

H ungarya ismindeki Macar 
takımının İstanbulda yap. 

tığı üç maçtan birini seyire git. 
tim. Bayramda iş yok, gidecek yer 
yok ve neşe yoktu. Her şeyden ev· 
vel, itirafa mecburuz ki; İstanbul
lular hakikaten spor sever adam. 
lardır. Çünkü Taksim kışlasının 
avlusu gibi en iptidai, rahatlık ve 
temizlik vasıtalarından mahnım 
yaş, çamur, pis, murdar ve her 
türlü rüzgara maruz bir yere pa. 
ra verip,. gidiyor ve o kötü şerait 
altında çamurlara garkolmuş, iki 
takımın müsabakasını seyrediyor. 
Bu. her babayiğitin işi değildir. 

Maçta gözüme çarpan noktalar 
var: Yazmak isterim. Hakem, pek 
mülehham bir zattı. Seri bir oyu
nu takibe muktedir olamtyacak 
kadar etli, canlı. Ben böyle bir 
hakemi 924 te Paris Olimpiyadla-

(Devamı 7 incide) 

Eski ve Yeni Davası 
2.'1 . t. ~4 

Yazan: Sabihti Zekenya Sertel 

S on günlerde matbuat sayfa.. 
lanna bir iddia aksetti. Yeni 

nesle mensup bazı gençler, Meşruti.. 
yet ve Atatürk inkılabını yapan nes. 
lin edebiyat tahtına oturanlanna: 

- Efendiler, bu yerleri artık fu. 
zuli işgal ediyorsunuz, bir iş gördü. 
ğünüz yok, çekiliniz de, yerlerinizi 
işgal edelim. 

Yolunda cepheden bir hücum yap. 
tılar. 

Buna çoluk, çocuk iddiası, diye 
tepeden bakanlar, omuz silkenler, 
bu iddianın garabetile alay edenler, 
hatta münakaşaya bile değeri olma. 
dığını söyliyenler oldu. Bu iddiayı 
yapan gençlerin edebi kabiliyetleri
ni, kiiltür seviyelerini bilmediğimi:ı 
için, bir kalemde boş söz, diye omuz 
silkip geçmeğe hakkımrz yok. Yalnız 
şurası muhakkak ki, davayı yanlış 
koydular. Hicbir neslin, kendinden 
evvel gelen, fakat hala canlı eser ya. 
ratan, bir nesle, çekiliniz; derneğe 
hakkı yoktur. Kemal yaşta değil, 
baştadır. Hatta Garp aleminde uzun 
zamanlar şöhretini ve kabiliyetini 
muhafaza eden, seksen ya'iına kadar 
şaheser denecek eserler veren mu
harrirler, büyük bir yekiln teşkil e. 
derler. Dimağ 40 yasından sonra 
kemale erdiği içindir ki. büyük mu
harrirlerin çoğu en olgun eserlerini 
bu yaştan sonra \•ermişlerdir. Bu se. ' 
heple gençler davayı bu şekilde koy. 
makla hata etmislerılir. 

Yalnız bu iddi~dan şunu anlıyo. 
ruz.. Yetişmek üzere olan, fakat 
kendine inkişaf için saha bulamıyan 
bir gençlik vardır. Gazeteleri, mec
mua sütunlarını, kitap tabilerini an • 
cak eski şöhreti ve imzası pahasına 
inhisar altına alan eski neslin. bu 
yeni imzalan okumağa dahi tenezzül 
etmeden teptiğidir. Fakat her yeni 
edebi bir hareket, fikri bir hareket 
yaratan gençlik, her de,•irde eski ne. 
sillerle bu davaya girişmiş, yeni dev. 
rin, yeni ihtiyaçlanna cevnp veren 
hareketleri yarattıkları nisbette da. 
valarını kazanmışlardır. 

• 
Bugiin cemiyetin teknmın seyrin. 

de değişen bir hayat, bu hayatla be. 
raber maziden ziyade. rotasını istik. 
bale çeviren bir terakki !Cieyri var. 
dır. Eski nesil, eski itiyatlarına, a
nanelerine, eski telakkilerine bağlı 
oldukları için, bir zamanlar inkılapçı 
unsur dahi olsalar, bugünkii hayatın 
seyrini kendilerine uyduramadıklan 
için, yenilere nisbetle muhafazakar 
cephede kalırlar. Gençlerin yarata. 
caklan yeni hareketlerle, eşkilerin 
bağlandıktan telakkiler daimi su. 
rette mücadele halindedir. Genç ka
lemlerin, servetifiinun edebiyatile 
yaptığı mücadele, Meşrutiyet nesli. 
nin, mutlakıyet idaresile yaptığı 
kavga, Atatürk inkılabının, kökiinü 
pıaziden koparmıyan, mutlakıyet 
idaresini tasfiye etmiyen Meşrutiyet 
devrile yaptığı mücadele bu nevi. 
dendir_ 

Bugün eski nesle meydan okuyan 
bu nesil: hangi yeni hareket, hangi 
yeni fikir, hangi yeni cereyanı tem. 
sil ediyorlar? "Biz, sizden daha iyi 
eser yazarız,, demek kafi değildir. 

Eski nesillerin bugünkü ihtiyaç. 
lan ifade etmediklerini, gerek ede. 
bi, gerek içtimai, gerek fikri sahada, 
muasır cemiyetlerin terakki merha
lelerine yetişemediklerini, kendi ce
miyetlerinin his ve fikirlerine ter. 
cüman olmadıklarını ispat Ja:ıım. E. 
ğer davaya, bu noktadan başlar. 
larsa, ve kendi yarattıkları yeni ce
reyanlar ve hareketlerle, inkılabın 
edebiyatım ve ideolojisini yaparlar
sa, eskileri kendi yaşadıkları devir. 
de bırakarak, daha yüksek merhale. 
lere yükselebilirler. 

İnkılabın edebiyatı bala :rapılma. 
dı. Şapka giyen birçok kafaların i. 
çindeki sank çözülmedi. Zaman za. 
man irticaın terıen kuvvet ve kud. 
retini hissediyoruz. Yeni harekette. 
ri, terakki ve tekamülü geri tepmek 
için pusuda bekliyen irtica ve taa~ 
sup. yarın maazallah her hanı:i bir 
zaaf zamanında inkılabı al aşa:Yı e-
debilir. .. 

Bize bu kanaati ilham eden son 
hadise, Erzincan zelzelesi münase. 
betile bir sürü hurafenin ortalığa saL 
dırılmış olması ve mesut devlet a. 
damlarının bununla açıkça nutuklar
la mücadeleye girmiş olmalarıdır. 

Eskiyi, bütün hamleleri ,.e kuv
vetile yenecek olan gençlik. bu in. 
kılabm edebiyatını yapa<'ak, inkıla
bı anane haline ~etirecek devre gel
miş midir? 

Bilhassa gençlik her zaman bu. 
giinkü d.evirden ziyade yarınki devri 
müjdeliyen, yarınki te;akki ve de
ğişmeleri sezdiren hareketleri yara
~~lar. Bu yeni nesil, eski~·i ye~mek 
•.~m, ortaya yeni olarak ne koyuyor? 
U( parça güzel şiir, bir iki mısraı 
her ceste bu işe kafi değildir. Yeni 
hareket ve yeni cereyan olarak ya
rattıkları eser nedir? Hareket ve ce.. 
reyan olmıyan yerde, iddialar bire.\' . 
sabun köpüğü gibi erirler. 

* Huıuıf bir tetekkOr. 
Hastalığım zamanında mektupla, tel~ 

fonla hatırımı sormak ltitfunda bulunan 
karilerime, dostlara ayrı ayrı mektup ya· 
zama.dığım için, sa.ınlm! te~ekkilrleı-i.ml 
kabul etmelerini rica ederim. S. z. 6, J 



Korunma 
Kanunu 

(Başı 1 incide) 
müesseseler de devlet kuvveti tara
fından işletilir hale getirilebilir. Ma
denlerin devlet elinde birleştirilme.. 
si bu kanuna göre mümkün olacak
tır. 

Hükumet, sahiplerine kati surette 
lüzumu olmıyan makine, aliıt, ede.. 
vat ve tesisatı istihsal sahiplerinin 
işlerini sekteye uğratmamak şartile 
satın alarak ihtiyacı olanlara tlevre-

. debileccktir. Hükumet icabında itha
liıt maddelerini tayin etmek hakkını 

. haiz olacaktır. 

M illi müdafaa ve halk ihtiya-
cı için zaruri olan mad

delerin istihlfık miktarını lüzum ha
linde hükumet tayin ve tahdit ede
bilecektir. İcabında hi;kttmet stoklar 
yapmıya teşebbüs edebilir, yahut 
stoklar vücude getirmeğe hususi mü
esseseleri memur edebilir. 

Bu kanuna göre zirai faaliyetler 
de devlet tarafından tanzim edilebi
lecektir. Bu maksatla zirai faaliyette 
bulunabilecek çiftçiliğe elverişli ka
dın ve erkekleri kendi işlerine ha~el 
gelmemek üzere çalişmıya sevk~t -
mek hakkını ha;z bulunacoıktır. Harp 
iktısadiyatı mıntakalarında yapıla
cak zeriyatın nevi ve çeşitler;ni de 
tayin ve tesbit edebilecektir. Kanun 
ihtikarın da hudutlarını tayin etmck
ted·r. Bu kanuna göre "bir malı müs
tehlike arzetmeden evvel muhtelif 
ticaret erbabı arasırda yapılan zin
cirleme ticaret şekilleri ve bir malın 
müstehlike muayyen fiyatla ar.zın -
dan sonra suni kıymet yükseltilmesi 
g:bi teşebbüsler yasaktır.Yeni mal g l 
mtvecPği vcva ,gecikecE>~i veva daha 
pahalıya mal olacağı gibi bahaneler
le mevcut malın satıstan kaldırılması 
veya muvazaa suretilc elden çıkarıl
ması, veya her hangi bir suretle ka
çırı1ması da ihtik.ir sayılır" tabii ka
nun hiıkümlerini teyit eden cezai 
maddeler de mevcuttur. Görülüyor 
ki bu kanun devletin iktısadi mese
lelere müdahalesini zaruri ktlan se
beplerle ortaya çıkmıştır. Milli mü
dafaa ve iktısat cihazı artık milli 
bünyeler için bir vahdet arzetmek
tedir. Bu sebeptendir ki, normal za
manlardakinden farklı tedbir almıya 
mecliuriyet ha~1 olmuştur. Bu v<ızi
ycti mütalaa için normal zamanlarda 
hfıkim olan iktısadi ve hukuki tdak
ki1erin istinat ettiği esaslarla müstf's
na vaziyetlerin icap ettirdiği tedbir
lerin sebeplerini karşı karş1ya koy-
mak lazımdır. • 

L iberal esaslara istinat eden ti
caret ve borçlar kanunu, Avru 

pada sulh devirlerinde, harpten u. 
zak, hiç olmazsa muharebede iktısadi 
vaziyeti birinci plana almıyan za
manların tefekküründen, felsefi ta -
savvuratından ilhamını almı~tır. 

Bu sebeptendir ki, dünyanın yeni 
şartlnn, harbin "topyekun millet 
kuvvetlerinin seferber edilmesi" şek
lini almış olması en liberal doktrine 
sahip o1an memleketlerde bile fevka
lade tedbir alınmasını zaruri kılmış
tır. Bir zamanlar devletin ikt1sadi 
meselelere müdahalesini sırf felsefı 
telakkiler yüzünden zararlı görenler 
bizzat mevcudiyetlerini muhafaza 
için devletin iktısadi meselelere mü-

· dahale etmesini zaruri görmlişlerdır. 
Büyük Millet Meclisi de aklı selimi 

ile mil1eti nazariyelere göre değil, 

vakıalara göre idare etmeyi şiar e
dinmiştir. Vakıa şudur ki, Türki
yede müstesna zamanlarda devle'.in 
iktısadi faaliyetlere geniş mikyasta 
müdahalesi zaruri bir hal almıştır. 
Bütün dünyanın "topyekfuı harp" 
davası içinde bulunduğu bir zamanda 
Türkiyenin artık tarihe mal olan bir 
nazariyeyi hadiselere karşı da mü _ 
dafaa etmesi mümkün değildi. Bu -
nun için C. H. Parti grupunda uzun 
uzadıya tetkik edilen kanun 70 mad~ 
de halinde mufassal bir şekilde mil
lete arzedilmistir. Bu kanunun daha 
kısa, daha külli hükümleri ihtiva e
den bir şekilde çıkması fikri de akla 
gelebilirdi. Fakat bu kanunun çok 
vazih olması ve icap eden hükümleri 
'Sarahatla zikretmiş bulunması, Cüm
huriyet Türkiyesinin büyük demo~ 

iSMET INöNO 
\ (Başı, 1 incide) 

ıiadınm iniltisi 'duyuluyor .. Sonra, bakır güğümdeki loğsa 
şerbetinin karanfil kokularına karışan ağır bir sükut.. Tek
rar bir inilti .. Uzun bir çığlık ve ebenin ihtiyar avuçlan için
de çırpınan bir çocuğun çıplak sesi! 

1.884 yılındayız. Eylulün yirmi beşi. Günlerden çarşam
ba .. lzmir nüfus memuru, kütüğe yeni bir isim düşüyor: İs
met Bey .. Babası: Malatyalı Reşit Bey .. Annesi: Hezargratlı 
Cevriye Hanım .. 

Artık, saçlan birbirine karışan iki bahtiyar başın bir be
şik üstünde birleştiğini görüyoruz: Yavrularının yüzüne, hiç
bir gözün bakamıyacağı gözlerle, şefkatin gözlerile bakıyor
lar .. Gece yarısı, tatlı uykularını bölen huysuzluklardan bile 
şikayetleri yok. Onun pembe dudaklarında, kimbilir nasıl bir 
rüya ile titriyen bir damla tebessümü görünce, iki yüz, bir 
anda ayni saadetle gülümsüyor. 

S onteşrin sürekli yağmurlarla bastırdı. Adeta kış. Bah
çedeki ayva ağ·acmın yapraksız daJları ıslak kaplama

lara çarpıyor .. Çatık yti.zlü, morarmış bir akşam. Gök için için 
homurdanıyor .• 
Sobanın alevleri, beşiğin oymalarmclan yere gölge nakış

lar sermiş .. Çocuk l'n tatlı uykusunda .. 
Kapı <_:alınıyor: Hcşit Bey .. yüzünde akşamla içeri giriyor .• 

adımlan tliişiiııceli.. 
Iliraz sonra üzüntüsünü öğreniyoruz: Foça~ya mukavelat 

muharriri ve scrmü<;tantik tayin etmisler. 
Pencereden cipil boşluğa bakıyor: Soba borularından sav

rulan dumanlar iğ-ri bir yağmurla çizik çizik.. Bu.havada bir 
yuva dağ-1tıp bir yuva kıırmak? .. Gayri ihtiyari beşikteki yav
ru~unun iistünü hiraz daha örtüyor! 

Erte!'li s:ıhah f!Ö<: hazırlıi!ına başlıyorlar: Denkler hağ-lanı
yor. l1ararlar ooluvor V(' dört· Sontesrin Pa7.arte~i ~ahnhı. kü
çük İsmet, kırk giinJük kunda~ı an~ göğsünde yola çıkıyor .. 

• 
F oça'da bahar erken başlıyor: Gece, bir kış karanlığı 

içinde uyumuşlardı. Sabahleyin bir bahar aydınlığı 

içinde uyandılar. 
AJ•larca, bulutların köpiirte köpürte yıkadığı gök pırıl pı

rıldı. 
Ilaşlarını ya'\iaşça ya~tıktan kaldırdılar: küçücük be~iğ·in 

içinde, yorgandan ~:ıkmı~ iki pcnbc el güneşle oynuyordu! 
Parmaklarını dudaklarına götürerek birbirlerine ayni ses

siz işareti verdiler: 
-Suus! .. 
Uiraz sonra pencen•yi g-agalıyan kus seslerine, iki hecelik 

bir cıvıltı beşikten cevap verdi: 
- Il a a a... b a a a !.. 
Cevriye llanımla Reşit Bey, bir sevinç baygınlığı geçirdiler .. 

Dalların tornurr.nklar1 iki gü:ıde çatlayıverdi. Ev, yeşillik
ler içinde .• GUneŞ'11Ile, o\'lalanna, r.rzc-yaprnınaraau reım. "ı,ı-

rak RÜziiJii.vordu .• 
hmir"in bu güzel ~ayfiyesinde yasamaktan memnundular. 

Başlarını' sağa c;evfrseler bulutlara karışmış yeşil dağlar görü
nüyordu. sola çevirs<.!ler, üıo;tündc beyaz yelkenlerin uçu~tuğu 
masmavi bir deniz .. 

Sonra. dudaklarından her gün veni bir kelime doP.-an ~oruk, 
artık dünyaya ilk anlıyan gözlerle bakmaya başlamıştı .. 

o c 
H er güzel şey <:abuk bitermiş .• 

Ilir sabah, evin ka.pısından bir yaylı kalktı .. arabanın 
musamba kemeri altından iki hayat arkadaşı evlerine uzun 
uzu~ baktılar .. Şiımli, gittikçe uzaklaşan ev de, perdeleri ·ı:;ö
külmiiş penccre]crinjn bu" gözlerile onlara bakıyordu .. 

'Eğer, dizlerinin füdiind(' el çırpan minimini yavrularının 
sevinci olmasa, hcHd c!e ağhyacaktılar .. 

Havada ~akhyan kamç1, atların baısmı sola kınrdı: Ev, yeşil 
bir tiimseğin arkasında kaylıoluvcrdL 

Iloldan'a gidiyordul:ı r ... 

o 
S ene 1888 

İzmir·c, baharla beraber, şahlanmış iki atın çektiği 
bir yaylı giriyor .. taze ot kokulariyle sarhoş beygirlerin "-ö: 
püklü ağızlarında tatlı bir· kişneme_ arabacı, kamçısını mavı 
boşlul<ta uzun liahkuhalarla şaklatıyor .. yolcuların yüzlerinde, 
eski yurda kavnşınanm :)evinci var: Hatta, dört yaşındaki kü-
çük lsmet'in bile! . . .. .. 

l\lemiıriyeti telirar İzmir'e nakleclılen Reşıt Bey, bu donuş-
ten çok memnun .• Cevriye Hanım, gelin olduğu, anne olduğu 
bu memlekete, genç ömriinii dolduran bu iki hatıra ile bağlı_ 
Beş odalı tertemiz bir eve y~r!eşivcriyorl.a~·· . . .. .. .. 
Oğulları artık mektebe de gıdıyor. O, mını mını vucudunu 

biraz sa~a çarpıtan ~nntası elinde kapıdan çıkarken, pencere
den. anlatılmaz bir saadetin ya~arttığı gözlerle annesiyle baba
sının baktığını görU .vnruz ! 
Akşam, mektepten dc)ncr dönmez, çantasını eve, kendisini 

bahçeye koyuveriyor: 
Tahtadan. atı, ucu sırma, püsküllii kılıcı onu beklemektedir. 

Birini beline kusamp 'öbürünün üstüne atlayınca, karşımızda 
bir masal cengaveri buluvoruz. Arkadaco:ları onun emrinde bi
rer ·nefer .. 1ahtadan Hifeklerle müsellah piyadeleri var .. değ-
neklere binmis f:iivari1eri var .. kür.üciik ağularma sığmıyan 
hü"·ük seslerle düsmanı bombardıman eden top,.nlan var ..• 

.(Devamı var.) 

ratik ananesinin icaplarınd~ndır. Ka- güzel ve daha yerinde olmuştur. bir işbirliği temin edilecek, iktısadi 
nunun kısa, fakat Icra,Vekillerine mu uzviyetin inkişafı her iş sahası ve 
vak.kat kanun mahiyetinde kararna- M uıi k k • ·nı r devlet müessesesi için ayni derecede 
meler cıkarmak hakkı veren metni OI'Ul}ma anunu mı m ı- . 
ne hüktimet ne de Meclis tarafındah dafaa ihtiyacının ifadesi ola- faydalı olacak ve me1:1leke~te faalı-
tasvibe mazhar olabilirdi. · rak milli bir teyakkuzun ifadesidir. j yetin daha rasyonel bır şekılde taTl-

Türk teşkilatı esasiye kanunuııa Ruhunu hulasaten arzettiğim ka- zimine yol acacaktır. Bu itibarla dev 
J!:Öre bütün icra ve teşri salahiyeti nunun ehçmmiyetli neticeler vere- let bünyesi bu kanunla lüzumlu bir 
Büyi.ık Mi1lct Meclisine aittir. Kuv- ceğinden emin olabiliriz. Çünkü bu uzviyet kazandığı ,gibi, yapılacak 
vetlerin vahdeti ~sasına istinat eden kanun devletin alakalı müesseseleri işbirliği memleketimizde devletin 
Cümhuriyet Türkiyesinin güzel an.. arasında koordinasyon'u zaruri ad- daha modern bir cihaz seklinde an
aneyi bozmaması, icap ettiği zaman- detmektedir. Bu suretle devlet uzvL }aşıldığına da bir misal teşkil etmek
ca yeni kanunlar kabul etmesi daha yetleri arasında tam ve ilmi manasile tedir. 

Köseivanof'un 
. T AN'a Beyanatı 

Saracoğlu 
1 

Bir Yunan Gazetesine 

Beyanatta Bulundu 
Anadolu Ajansının Atinadan 

bildirdiğine göre, Hariciye Ve
kilimiz Şükrü Saracoğlu Proia 
gazetesine beyanatta bulunmuş, 
antantın bu konieranstan kuv
vetlenmis olduğu halde çıkaca
ğı kanaatini izhar etmiş ve Bal
kan antantının muhariplere 
karşı vaziyeti meselesi hakkın
daki bir suale cevaben, şöyle 
demiştir: 

"Biz Balkan sulbü için çalışı
yoruz. Fakat sulh yolunda diğer 
devletlere hizmet etmek için, 
zuhur edecek hiçbir fırsatı ka
çırmıyoruz.,, 

Türkiye Hariciye VekHi baş.. 
ka bir suale cevaben ve ilave- · 
ten şöyle demiştir: 

"Bulgaristanm hali hazırda 
bir kanşıklık amili olmadığını 
zannediyorum.,, 
Saracoğlunun beyanatı, ya

kında Bulgar Başvekili Kösei
vanofla bir görüşme yapacağı. 
hissini vermektedir. Saracoğlu 
sözlerine Türkiye ile Yunanis
tan arasında tam bir anlaşma 
bulunduğunu söylemek suretile 
sö7.lerine hitam vermiştir. 

(Baş1 1 incide) 
da azami gayret sarfcdiyorlar. Bir 
çok yaralar alan, müşkülatlar çeken 
Bulgaristanın harbi istemesinde ne 
menfaati olabilir ve nıı;ın yıllar
danberi kalkınmı:ya ve halkımızı sü
kun \'C refaha • erdirmi~·e çalıştık•! 
Taın bu yola girdiğimiz bir zamanda 
yeni baştan neticeleri meçhul mace· 
ralara atılmak elimizden gelmez. Bil
hassa biz ve siz harbin ne olduğunu 
bütün inceliklerine varıncıya kadar 
öğrenmiş iki tecrübeli milletiz. 

''Bjtaraflık idealine gelince, bir 
cümle ile söyliy~yim, Bulgaristanın 
hitaraflıktan ayrılması için bir tek 
sebep gösterilemez. Bili~·oruz ki, bil· 
hassa sahsen kaniiz ki havatta karsı
lıklı d~stluk ve hüsniiniyet (luyg~
lariyle hallcdilemi:rccek hiç bir mc-
--• ..,.... 1 -~ ._ ---~ 

min bulunu~·oruz. Yugoslavya ile ol~ 
duğu gibi Türkiye ile de günden gii
nc inKişai eden ve temcileri gittikçe 
knvvetlenmekte olan bir dostluk 
içindeyiz. Öte taraftan diğer komşu. 
larımızla da münasebetlerimiz nor
maldir. Böyle bir vaziyette halledi
!emiyecek bir mesele var mıdır? 

"Biz, daima söylediğimiz gibi, yal· 
nız bitaraflıkla kalnnyacağız, bu bii. 
viik hailenin devamı müddetince da· 
hi komşularımıza karşı en ufak miiş· 
külat çıkarmamak azmindeyiz. lfo
piınizin miişterek temP.nnisi şudur ki. 
bütiin Balkanlar, uzakta· bulunan ve 
uzakta kalacağı kuvvetle iimit edi· 
len büyi.ik yangını evlerinin saçak· 
larıncla g-öTmesinler. 

Türk Harfleri Meselesi 
"Yeni Türk harfleri isirıe gcJinre. 

bizce bu bir mesele değildir. Yeni 
harfleri resmen kabul ettiğimizi ve 
meehuri kıldığımızı biJiyorsunuz. O 
giindenheri görülen hazı sektel~r ve 
arzu edilen süratli ilerliyemeıneler 
muvakkattir. 

Bunların sebepleri meydandadır. 
Bence btt harflerle hazırlanması Ifi
zım gelen kitaplar, her yeni teşeh
biiste olduğu gibi tam zamanında 
:vetiştirilememiştir, fakat artık bu 
müşkiil kalmamıştır. Sonra mektep 
muallimlerinin bu harflerle tedris 
için meleke ve miimarese peyda d
meleri lazımdı. Bu da kısa bir ak
saklığa sebep oldu, şimdi o da kal
madı. 

"Başka tesir mi dediniz? Hayır. 
iimit etmiyorum. Evet, her mt>mle
kette müteassıplar, geri düşünenler 
bul•mahillr .. 

ihtimal ki, bazı kimscleT mi11et
daşlan arasında menfi tesirler yap. 
mıya çalışırlar, fakat ne ~hemmiyeti 
var? 

"Bulgarca yazdı bazı okuma kitap
lanna gelince; emin olabilir.ı;iniz ki. 
bu iş üzerinde dikkatimi:r eksilmiş 
değildir. Her seri kitap yeni bastan 
basıldıkça, maziye ait bu ırihi oku
ma pare-alan çıkarıhyor ve cıkerıla
caktır. Yerine bü:vük ve bP.kiki dost
luğun ve komşuluğun icaplan geçe
cektir. 

"Hulasa; bedbin değiliz. lüzumu 
kadar nikbiniz ve müşterek dostluk
lara dayanan sulh ve mi.isalemet si
vasetlerimizde muvaffak olacağz. 
Konusmaya, ~örfüımeve. memlekı-L 
leTimiz arasındaki kiilti.ir ı"liihndele
sine fasıla vermiyelim. SilahlaA·ın 
helled.-mediği işlet' vardır ki, kalp
ler halleder." 

Yüzü kadar sözü ve kalbi de açık 

GafenkolleMarkoviç' 
Son Mülikatı Her 

YerdeAlika Uyandır 
Bayram tatili sırasında Romanya bu konferansa iştirak edecek 

Hariciye Nazın Gafenko ile Yugos- devletlerin Roma, Berlin ve Mo 
lavya Hariciye Nazırı Markoviç, 20 vaya karşı olan vazıyctlerini te 
kanunusanide Versets'te görüşmüŞ- eylemişlerdir. 
lerdir. Neşrolunan resmi tebliğe gö- Bu konuşmanın hareket no 
re, "Balkan antantı daimi konseyi- her halde Venedikte İtalyan-M 
nin 2 şubatta Belgratta toplanacak mulakatı olmuştur, Bu mulak:at 
olan içtimaının organizasyonunu a- yanın Almanya ıle Ru~ya arası 
lakadar eden meseleleri tetkik eyle- bulnan memleketlere gosterdiği 
mişlerdir.,, tezayit alakayı bir kerf· daha isba 

Belgrattan bildirildiğine göre, Ve- miştir. Bu alaka çok yerindedir. Ç 
nedik mülakatını takip eden bu mü- kü, Roma hükumeti c.cnubu şarki 
lakatın hedefi, Avrupanın Cenubu rupasındaki vaziyet1m müdafaa 
Şarkisinde barısı idame için yapıla- mek kaygısındadır. 
cak her şeyi yapmaktır. O cenubu şarki Avrupasmda!d 

Gafenkonun Bükreşe dönmesi Ü- ilkeler bugünkü karışık devrede 
zerine hiçbir resmi tebliğ neşrolun- te eksik olmuyor. Bu tehlikelerin 
mamıştır. Jurnabul gazetesinin dip- sonuncusu Rusyanm Alınanyaya 1 
lomasi muharriri, bu mülakat mü- anlaşma mucibince Lvov'un cenu 
naseıbetile şunları yazıyor: şarkisindeki petrol havzasını ter' 

"Bclgratta inikat edecek olan Bal_ deceği şayialarıdır. f,fozkı."ır rnınto 
kan antantı konferansı, büyük bir Romanyanın şark hududunun y 
ehemmiyeti haiz oacaktır, zira bu başındadır. Buna mukrıbıl de Alm 
antantı teşkil eden devletlerin mns. yanın Finlandaya sılan transitine 
lihane ve bitarafane bir hattı hare. nı olmak veya mutetıa~sıslar \·ası 
ket takibi arzusunda oldukları bir sile yardım etmek surctilc Sovyetl 
kere daha teyit edilmiş olaC'akbr.,, birliğine yardım edeceğı soylenHın 

Bu münasebetle verilen bir ha-
h d R d 

tir. 
er e, omanya a pasif müdafaa iş el h 

lerinin süratle ilerlemekte olması- Karpatlar istikamtin e arekii 
dır. Havayici zaruriyeden olan iaşe Havas da Slovakya hududun<l 
maddeleri tevziinin birtakım ta(ı.di- şu haberi almıştır: 
data tabi tutulmuş olduğu ve gıda Karpatlar istikametinde Alm 
madd.eleri satış ve tevziinin kontro- kıtaatının hareketleri görli.lmekted· 
la tabi tutulacağı haber verilmekte- 20 Kanunsanidenberi Slovakya tre 
dir. !erinin saatlerinde, yolcu münakala 
Macar. Yugır>slav münasebetleri nı asgariye indirecek v~ asker nakl 

Macar gazeteleri ve mahfilleri. yatını arttıracak surette değişikli 
dostane ve itimat verici Romanva • yapılmıştır. Nihayet J:.ıütim Slovaky 
Yugoslavya münasebetleri ile ltal- alayları Alman Albayı Karın kum 

· f dası altına konulmuştur. 
yanın mi uzu üzerine ehemmiyetle 
salah bulmuş olan yeni Yugoslav- Basler Nachirichten gazetesin· 
Macar münasebetleri arasında bir Budapeşte muhabiri bildiriyor: 
alaka tesis ederek, bundan Yugos- "Transilvanyada Orcdomare v 
lavyanın Macaristan ile Romanya a- Cluj şehirlerinin ask~ri mıntaka ila 
rasında bir mutavassıt rolü ifa etme. edilmesi Macar mah:ifılir.de heyeca 
si mümkün o}acağı neticesini çıkarı- uyandırmıştır. Diğer taraftan Sovye 
yorlar. ajanları Macar hud!lduııu geçmekt 

Pester Lloyd, "Cenubu Şarkide ve bilvasıta Rutenya hal.~ı arasınd 
sulh., haslığı altında yazdığı bir ma- propaganda yapmaktadır. 
kalede, İtalya ve Macaristamn Kar-ı 
oatıardan denize kadar otan mınta- Siyasi ve Askeri 
kada sulhün muhafazası siyasetine 

?e~a~ ed_:c:k!e~i.ni ~aydetmekte ve Hadiselerin üc 
goslavyadaki vaziyetten memnuni. 
yet beyan eyledikten sonra. Roman
vanın yeni nizam hususunda feda
karlıklarda bulunmak zaruretini an_ 
lamak istememesine teessüf etmek
tedir. 

Poster Lloyd, hic; kimseye bir fay
da temin etmiyecek olan bit" blok 
teşkilini lüzumsuz görmektedir. 

I tal yan noktai nazan 
İtalyan noktai nazarmı Sinyor Gay 

da Sunday Dispatciı gazetesine yaz
aığ1 bir makalede anh•tmakta ve İtal 
yanın Tuna ve şarki A vrupasında ko
münizmin her han5i bir genişlemesi
ne karşı vaziyet almayı tekarrür et
tirmiş bulundluğuuu teyit etmekte
tcdir. Gayda diyor ki· 

"Eğer komünizm, /! vrup.:ı ve İtal
ya için hayati eherniyeli haiz bulu
nan mintakalara girmPye teşebbüs e
derse. Faşizm buna Cl.!vap vermesini 
bilecektir." • 

Paris gazetelerine göre 
Paris gazeteleri de Tuna ve Bal

kan havzası ile eh<:?mm1yetle a!Uka
dar olmaktadır. Bu gazetelere gch e 
Romanya ve Yugoslavya hariciye na
zırları konferans progran:.ile heraber, 

olan Başvekile yine görüşmelerimiz_ 
ie devam etmek üzere teşekkürle 

tl'eda ettim. 
Aka Gündüz 

• "U tro,, başmuharriritlin zıya/eh 
Sofya, 23 (Hususi) - Utro gazete

sinin başmuharriri Tanef evinde ga
zetemiz namına Balkanlarda tetkik 
seyahatine çıkan muharrir ve mebus 
Aka Gündüz şerefine bir öğle ziya
feti vermiştir. Bu ziyafette Bulga
ristanın yeni Moskova ve eski An
kara Sefiri Hristof, Tür;.-iye Elcisi 
Şevki. İsveçteki ticaret mümessille
ri, matbuat direktörü Sarafkunof. 
matbuat erkanı bulunmuştur. Akşam 
da avcılar teşkilatı Grandotel Bul
gariede bir ziyafet vermis ve bu zi
yafette de General Kaçarof, eski na
zırlardan Moraviyef. saray doktoru 
Daskalof gibi seçkin zevat ta bulun
muştur. 

İtizar Ederiz 
Bayramdan evvel Bulgaristanda

ki intihabata dair Sofya muhabiri
mizden aldığımız telefon haberi, 
yanlışlıkla Balkanlarda tetkik seya
hatine çıkan arkadasımız Aka Gün
düz tarafından verilmiş gibi göste. 
rilmiştir. Bu yanlışlıktan dolayı ö
zür dileriz. Zaten arkadaşımız, Sof. 
yaya ancak o yazı çıktığı gün var
mıştır. 

Günlük Hulôsası 
Bayram münasebetile intişar et .. 

mediğimiz üç gün zarfındaki haric 
vukuatın bir hulfısasınr veriyoruz: 

BALKAN: Romanya Hariciye Na
zırı ile Yugoslavya Hariciye Nazırı
nın mülakatı ehemmiyetle karşılan
mıştır. Hadisatın mahiyetini ve akis .. 
leri gazetemizin kısmı mahsusunda. 
dır. 

FİNLAf'lj'llA'da harp devam et
mektedir. Tatil günlerinde cepheler .. 
de mühim bir hadise vukubulma .. 
mıştır. Harp bütün cephelerde de
vam ediyor ve Sovyetlerin Karelia 
daki yeni taarruzlarının neticesi 
bekleniyor. 

GARP CEPHESİNDE: Hiçbir de .. 
ğişiklik yoktur. Denizde bitaraflara 
ait birkaç vapur batmıştır. Büyük 
bir Yunan vapuru, Alman tabtelba. 
hirleri tarafından batırılmı~tır. 
İNGİLTERE: Lord Ifalifaks ile 

Mister Chıırchi1 birer nutıık söyle
mişler ve bilhassa bitarafların vazi .. 
yeti ile meşgul olmuşlar ve Chur. 
chil'in beyanatı bitaraflan Almanya 
ve Sovvet Birliği alf'yhinde birles. 
m.eğe te'şvik eder mahiyette sayılmış. 
tır. Buna karşı da birçok bitaraflar, 
bitaraflıklarını muhafazaya devam 
edeceklerini anlattılar. 
YUNANİSTAN: Yunanist:ın Kra

lının amcası Prens Kristof ölmüştür. 

Yeniden Üç 
Vapur Batırlldı 
Londra, 23 <Hususi) - Garp cep. 

besinde mühim bir hadise vukubul. 
mamıştır. Yalnız Vosgcs'in Garbın
da, Alman kuvvetlerinin yaptığı bir 
baskının zayiatla püskürtüldüğünü 
Fransız tebliği bildiriyor. 

Salahiyettar Fransız mah&fili, de. 
niz kuvvetlerinin son günlerde iki 
Alman tahtelbahirine hücum ettik. 
lerini haber veriyor. Bu iki tahtel. 
bahirin imha edilip edilmediği he • 
nüz tahakkuk etmemştir. 

Yunan bandıralı 5329 tonluk Dra .. 
kulis vapuru, Portekizin•ıso mil a.. 
ç1ğında. bir Alman denizaltısı tara. 
fından torpillenmiştir. 

1598 tonluk Norveç "Pluto,: ve 
1523 tonluk İngiliz Baltanglia va
purları, İngilterenin Şimali Sarki 
sahillerinde mayinlere çarparak bu
gün batmışlardır. 

Japon hükftmeti Asama Maru va
purunda 21 Almanın tevkifi hakkın. 
da İngiltereye şiddetli bir ngta l!Ön.. 
dermistir. · 



ithalat Eşyası Fiyatları 
Normal Hadde iniyor 
Ticaret Vekili, İthalat için Yakında Gösterilecek 

Yeni ve Geniş Kolaylıkların Bütün işlerde Tam 

Bir Tabiiliği Temin Edeceğini Ümit Ederim, Diyor 
Şehrimize gelen Ticaret Vekili 1 kette haklı olarak asabiyet .?'yandır

Nazmi Topçuoğlu, bayram günlerin.. rruş olan ihtikar ve fiyat yükseltme 
de takas şirketinde çalışmıştır. Dış hareketleri artık bugün bir mesele 
ticaret umum müdürü Servet Berkin olmaktan çıkmıştır. Bir çok madde
de esnaf cemiyetleri birliğinde meş- lerin. toptan fiyatlarında . pek bariz 
gul olmuştur. İstanbulda müesses tenezzüller müşahede ettik. . A 

kooperatiflerin çalışma tarzı ile he· Gösterdiğimiz yardımlarla ıthala~
saplarını tetkik etmek üzere Anka- çı tacirlerimiz tarafından yapılan. sı
radan bir de mütehassıs heyet gel- parişler çoğalmış, bir kısmı gelmıye 
rniştir. Bu heyet on gün kadar şehri- başlamıştır. Yakın ~ir zaı:ıanda 
ınizde kalacak ve mevcut kooperatif- memleketi normal devırlerdekı ge
lerin noksanlarını ikmal etmek ve nişliğe kavuşturacak miktarlarda za
bunıarı genişletmek için alınması la- ruri ihtiyaç maddelerimiz gümrükle· 
zım gelen tedbirleri tetkik ederek rimizden içeriye girmiş .bulunacak-
bir rapor hazırlıyacaktır. tır. 

Ticaret Vekili bu akşam Ankaraya Milli Korunma Kanunu 
dönecektir. Vekil dün bir muharriri- Milli Korunma Kanunu meriyete 
ınize beyanatta bulunmuş ve czcüm- girmesi ile birlikte .ihtiyaca göre ha-
le demiştir ki: f zırlıklara başlanacak ve bugün al. 

Vekilin beyanah makta olduğumuz tedbirlere daha 
:_ Bayram tatili münasebetiyle fazla emniyet ve kolaylıkla devam 

gelmeme r~cn fırsat buldukça ve_ imkanı elde edilmiş bulunacaktır. 
kaleti ala.kldar eden işlerle de meŞ- Bir kaç güne kadar rneriyet mev. 
gul oldum. kiine girecek olan bu kanundaki ce-

Arkadaşlarım da bir ay evvel ver- z.ai hükümlerin tatbikine lüzum bile 
diğiıniz direktifler dahilindeki çalış.. kalmıyacağı kanaatindeyim. 
rnalann neticelerini tetkik etmişler- Yeni iktııaJi anlafma 

di~undan bir ay kadar evvel İstan- İngiltere ile yeni yaptığımız mali 
bulda iken aldığım kararlar ve ted_ ve iktısadi anlaşmalara gelince, 193R 

1 senesinde münhasıran mal kredisi o-birler, bugüne kadar piyasa anmız.. İ 
larak alınmış olan 16 milyon ngiliz da beklediğimiz iyi tesirlerini muha. 

faza et.miştir. Bundan sonra da aL liralık kredi de dahil olduğu halde 
makta olduğumuz kararlar ile vazi- son aktedilmiş olan kırk üç buçuk 
yetin çok daha iyi olacağına itim.a- milyon İngiliz liralık kredilerin faiz 
dım vardır. ve amortismanları burada Türk lira-

Bir aydanberi ithalat eşyası fiyat- sı olarak tediye edilecek ve bunlar 
lan normal bir hadde doğru yürü- Türk malı mübaya-a edilmek suretile 

transfer edilecektir. Bu kredilerden 
mektedir. Yakında ithalat için gos- 15 milyon İngiliz liralık altın kredisi 
terilecek yeni ve geniş kolaylrk1arın ile 315 milyon İngiliz liralık döviz 
bütün işlerde tam bir tabiiliği temin 
edeceğini ümit ederim. İthalatçıların kredisinin faiz ve amortismanın mün 

hasıran tütün müb-ayaasiyle trans
bundan böyle akreditif için hükılme- feri temin edilecektir. Mütebaki is-
te müracaat etmelerine lüzum kal- tikrazın faiz ve amortismanı hükü
ınıyarak eskiden olduğu gibi bu işle- metirnizle mutabık kalınacak diğer 
ri doğrudan doğruya bankalarla ya- Türk mallariyle transfer edilecektir. 
pabileceklerini zannediyorum. Şim-
diye kadar bankalann akreditif aç- Filiatin .. Türkiye arcuında 
maması mallar buraya geldikten son- K düs 23 (AA ) _ Kanunuevvel 
ra dövizlerin alınmasında t~sadüf et- J.. ..,~..ı~ '.,,'!r+~;J,.~ 'riir\r _ ;!i'iHc:tin 
.............. d .... vuu•~•,,<.u• uvc;.uu~tUl, Dt.alUdU t~ t 1 •• • ile" 1 
sonra bütün kredi müesseseleri böy- kıctare an daşmiaslkı u~.ebrındel kı mern el
le bir endişenin kalınadığuıı görmüş e arasın a mu a e e arar a -
olacaklardır · tına alınmış bulunmaktadır. 

• ·· ... Anlaşmalar Türkiyeden buğday 
Fıyat pahalılıgı kalmadı ve Filistindcn ziraat makineleri sev-

Diğer taraftan geçen ay memle- ki hakkındadır. 

T.URKiYE CUMHURiYETİ 
ZiRAAT BANKASI 

Kuru1ut Tarihi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türli Llrast 
Şube ve Ajanı adedi: 265 

Zirai ve ticari bet nevi banka muameleleri 

Bayram ası cç 
• 

(Başı 5 incide) 
nnda görmüştüm. La kin o koşu. 
yordu. Bizimki ise, bektaşinin de. 
diği gibj., "Allah!,, deyip duruyor
du. 

Bizim oyuncuların eskidenberi 
topa olan rabıta ve sadakatleri 
hiç değişmemiş. Top ayağına geç
ti mi, fırsat bu fırsafür, diye ken
disi oynuyor. Sonra pek sıkışınca 
da topu (galiba pistir. diye) arka. 
daşma vermeyip hasma ulaştırı
yor. 

Bundan yirmi beş sene evvd 
de bu, yine böyle idi. Değişen bir 
şey yok. 

Şairi~: 

"MAnendi ~ecer nabit olur, sabit olan. 
Jar,, 

{MAnası, yerinde duranlar ağaç gi
bi sürerler, demektir) 

Dediği gibi bizimkiler de ağaç 
misali sürmek emelile hala bırak
tığım yerdedirler. Amma Macarla
rı yendiler. Futbolde !renklerin 
"Netice vasıtaları hakh ve makbul 
çıkarır." sözü cari değildir. Mak. 
sat yenmek değil, iyi oyun oyna
maktır. Misafirlerimiz Macarlar 
gibi. 

Mukabele Etmeliyiz! -- --------
A lman radyosu, lehimize gö. 

rüşüyor diy~meyiz. Bunu 
diyemediğimiz gibi onun ara sıra 
bizim ve rnuttefikleri:nizin zararı
na yaptığı propagandaya da ''Yal
nız allahtan bulsun!., duayı bi ri
yesile de mukabele edemeyiz. 

Bana kalırsa Türk radyosuna 
bir Almanca spiker koyup ona 
Türkiyedeki bolluk, genişlik ve ra
hatlığı söyletmek, Türkçe neşriya
tımızla da Almanyada, mesela a
dam oaşına haftada bir yumurta 
verecek kadar kıtlık hükiim sür. 
düğü misillu hakiki malı'ımatlar 

vermek haklı bir muKabele olur. 
Zaten Almanya hakkında söyle. 

necek o kadar çok !ııevzu vardır 
ki, biz söylemekle, onlar dinlemek
le bitiremezler. Bir kere smasak! 
Belki Almanlar bu tatsız neşriyatı 
keserler. 

Yine Alman gazetelerinden biri 
de bizim aleyhimizde bir karik.ı
tür neşretmiş. Eder. Gemi azıya 
almış, ümidini kaybetmi~ olanlar 
için böyle hareketler tabii teza. 
hiirlı~rriir Runl:.ırn kaı~t yaoılacak 
şey ağ~larının tadını vermektir. 
Nitekim öyle de oluycr. Gazetele
rimiz böyle fırsatları kaçırmıyor
lar. 

Ama bazı yaşlı ve tecrübeli mes. 
lektaşlar: "Böyle mukabeleler bi. 
zim Almanlarla olan münasebetle
rimizi bozabilir. Yapmamalı." 
Diye nasihatte bulunuyorlar. Gü
zel efendim ama, matbuatı tama. 
men djzginle idare edilen Alrnan
yada hükumetin naşiri efkarı bir 
gazete bizim aleyhımizde karika
tür yapar, o bizim siyasetimize 
tesir etmez de bizim gibi matbuatı 
yalnız matbuat kanunile mukay
yet bir yerde şu ve lıu gazetenin 
bir tecavüze karşı yaptığı nmka
bele mi aramızı bozar? Anlayama. 
dığım nokta budur!. 

Niçin Yükse~iyor? 

B ayram ertesinın ilk çıkan 
gazeteleri büyiık bir tahas

sürle okunur. Buna bir tiryakiük 

Eroinden ÖLÜm 
Samatyad-a Sulumanastırda oturan 

Mehmet Saadet isminde bir genç. 

yatağında ölü olarak bulunmuştur. 

Genci muayene eden doktor fazla e

roin kullandığından öldüğünü tesblt 

etmiş, defnine ruhsat vermiştir. 

te diyebiliriz. Ayni iştaha ile her 
satırını bir akide şei.ceri emer gibi 
tada tada okuduğum dünkü gaze
telerden birinde gıda maddelerinin 
bir kısmı inip bir kısmı çıktığı ya.. 
zılmakta idi. İnenler arasında pi. 
rincın de ismini gördüm. Garip bir 
tesadüfle evvelki gün geçtiğim bir 
pazar yerinde pirincin kilosu 34 
kuruşa markalı idi. Pazar yerleri
nin dükkanlardan ~n az yüzde 15-
20 ucuz olduğunu bilenler bu ha. 
berin doğruluğuna inanmakta be. 
nim gibi tereddüt ederlerse hak
sız değildirler. 

Arkadaşlara ilişmiş olurum di
ye çekinmesem bütün kalem ve o. 
fislerden alınan bu malümatın hal. 
kı alakadar eden perakende fiyat
ler ile hiç bir münasebeti olmadı
ğını yazardım. Ucuzlamak şöyle 
dursun her şey ve hatta bir müd. 
dettir müstesna bir istikrar göste
ren et bile yükseliyor. Beş kuruşa 
satılan ıspanak 18-20 kuruş olur
sa üst tarafını kıyas edebilir. Bir 
gazetede "Yaş sebzenin niçin yük. 
seldiği merak edilmektedir.'' diye 
bir tuhaf yazı yazılıyor. Aman e. 
fendim! Bu ne alaka? demek me
rak ediliyor! Öyle is~ hemen me
raklarını izale edelim. Bahçelerde 
(don) oldu Mahsudt yandı da on
dan a sultanımı İnsan bunu sokak
tan geçen zerzevatçıya sorsa öğre
nir. Lakin yalnız hal fütelerinden 
malfımat toplarsa böyle merak i
çmde kalır. 

Bir Çocuk ve Bir Büyük ----- . 
M aruf muharrirlerimizden bir 

zatın başına şöylP. bir ha. 
dise gelmiş: Tramvayda oturuyor
muş. Bir çocuk gelmiş. Dikkatsiz
likle ayağına basmış. Aradan biraz 
geçmiş, yüzüne aksmnq ve niha
yet : 

- Bay amca! sen orada çok o
turdun! hele kalk bakahm, biraz 
da biz oturalım! diy•'? -biraz çelim
sizce olan- maruf muharriri tartak. 
lamağa başlamış. O zamana kadar 
umumi mahallerin empoze ettiği 
mecburi serin kanlıhğını muhafa
za eden maruf muharrir nihayet: 

- Eyy! Artık illdll:.ıh! Nedir bu 
saygısızlık! Çocuksa çocı.ıkluğımu, 
hacldini bilsinl.. Yoksa le9elerim! 

Diye bağırınca yolculardan birisi: 
-Hiddet buyurmaym üstat! Ge. 

çende meslektaşlarınız:ı : "Çocuk
lara uymak ve mukabele etmek a. 
bestir" şeklindeki nasihatinizi si
ze hatırlatırım. Diyerek keııdisinı 
teskine uğraşmışsa da beriki: 

- Gazetede her yazılan şey ha
yata tatbik edilmez ~fendim~ Hem 
o mevzu başkaydı. Bu tecavüz, bu 
küstahlık, bu hadn"tşinaslık, bu 
cüret, bu cesaret, bu hürmetsizlik, 
bu arsızlık ... 

Sözlcrile bir azarlama dizisi ya. 
parken çocnk: 

- Bay amca, arsızh:..: değil, yer
sizlik! cN öfkeleniyorsun? Kalk ta 
biraz da biz oturalım dedik. Diye 
söylenmekte devam etmiş .. 

Muharrir de inat olsun diye, ine
ceği istasyon geldiği halde inmeyip 
taaa Edirnekapıya kadar yerinden 
kalkmamış. 

Hastaneye Gönderilenler 
Uyuşturucu maddeleri satmak ve 

kullanmaktan suçlu Mehmet oğlu A
rif, Osman oğlu İhsan, Yaşar oğlu 
Nuri, Rüştü oğlu Kemal ve Kemal 
oğlu Mesrur tevkif edilmiş ve Be
şinci Asliye Ceza Mahkemesinde 
muhakemelerine başlanmıştır. Bu 
beş kişinin tevkifanede uyuşturucu 

madde bulamamaları yüzünden sıh. 

!11111 -
1111?: hi durumlarının fenalaşmasını na

: zarı itibara alan mahkeme, suçlula-- -
Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
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rar vermiştir. ,------, 
TAN 
Matbaası 

Kitap, gazete, mecmua ve 

her türlü tabı, cilt ve klite 

işleri yapılır 

TAN Matbaası · lstanbul 

- Telefon: 24310 J 

:~ıuı~DJD apauoz;;>a Jalt 
.ı 

istanbul Ziraat Müdürlüğünden: , 
Dairemizde mevcut şartnamesı mucibince -.·e aşağıda cins ve miktarı \'e ~u

hammen bedeli yazılı malzeme kapalı zarf usulile satın alınac;ığından isteklilerin 

854 lira 62 kuruşluk muvakkat teminatlarını yatırdıklarına dair makbuzu ve 2490 

sayılı kanunun lüzum gösterdiği diğer vesikalarile blrllkle bu husustaki teklif 

mektuplarını 9-2-940 cuma günti saat 14 te Vilfıyet binasında ınilte~ekkıl Ziraat 

r.Iübayaa Komisyonuna vermele:-i ve şart nameyi gömıek ilLere de bu tarihten e\'• 

vel Ziraat müdürluğüne muracaat!_on. (5 42) 

Alınacak malı.emenin ismi Miktan Hepsinin muhammen 

Sulfat damonyak 
Süper fosfat 
Potasyom sülfat 
Kükürt çiçeği 
Sodyom karbonat 
Arap sabunu 
Bir - bir buçuk litrelik şişe boğazına 
takılmış el ptilverizatöri.ı 

Adi tazyikli sul pıfü erfaatörü 

30 bın kılo 

30 bin kilo 
50 bin kilo 
5000 kilo 
2500 kılo 

1000 kilo 

120 adet 
ıı.:ı adet 

bedeli 

\ 2400 lıra 
:1soo 

" liOOO .. 
• 950 ... 

225 .. 
270 " 
600 .. 

• 150 
" 

ı 1395 ,, Yekiın 

: Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U: idaresi ılaritarı 

Devlet Demiryolları Sıvas Atölyesi 
İçin Elektrikçi Arayor. 

D n Yolları Sıvas C'cr etPlvP<ılnrle cahs tırılmak 07ere tccrObelt elf'ktrlkcl uı:tıı
ıarına acele ihtivnc \•nrrlır Vük<ıek tevetı lir «ehPkPsinrlP mntnr mnn•aj ve tamira
tında. miltPmııc'll \'e miltPnııvin mntör sar ~ılı:ınndıı çalı<:mı~ ıoı:('ilPrrlrrı tello nlan-
ların H. Paşa garında binncı işletme mii dürlfüi:iine mlınırrıat P.tnıPIPri. f303l 

* * Ton başına 50 kuruş n;ık\i:vesi de dahil olmak üzere c'lokumncu islefmenln her 
n;ıngi bir ista~yonunda \'e vagon içinde teslımi şartile beher tonu 15,5 lira muham
men bedelle 500 ton nonnal <:un'! portlant çimentosu kapalı zarf usııllle satın ıılı

nncaktır. Münaknsa 3-2-940 Cumartesi guniı saat 11 de Sırkeclde !l. İşll'•me birıa
~ında A. E. komisyonu Uırafından yapılncaklır. isteklılerln ayni gıın !'Sal lll a ka
dar 581.25 Ura muvakkat tcminnt. tekli1 \·e sair kanuni \'esikalarını lht!va edecek 
olan kapalı zarflarını kohlisyona \"ermeleri lazımdır. Şartııameler paracız olarak 
komisyondan \'erilmektcdlr. (53:l) 

Bursa C. Müddeiumumiliğinden : 
Burı-a Cezaevi Mayıs 940 ,l!aye<::ine kacl nr alınacak olan tnkribC'n Yetnıi~ Yedi 

Bin kılo ıkinci nevi ekmek ı R-1-940 tıırı hinden ıtib::ıren 10-Şubat-940 tarihine 
kncl;ır k:ıp:ılı zarf usulile eksil+ınE'ye c;ıksı rılmıştır. Ekınegin beher kilosu tahmini 
bedel on kuruş olup yiizde yedi hucuk nıs betinde teminat :ıkçesi 577 lira fıO kuruş
tur. El•siltme 10-Şubat-940 t<ırihine te!'ia düf eden Cumartesi guııu ~aat 16 ela Bursa 
c. Müddeluınumiliğl binasında icra kılına cağından taliplerin o gün ihaleclen bir 
saat eV\·eline kndar temjnnt mel•tuplarile teklif zarflarının ye\·mi me:ıktirda müte-
şekkil komisyona te\'dılerl ilfın oluııur. ı4n;n 

İstanbuJ Orman ~üdürlüğünden : 
ı _ Şilenin Korucada§' Devlet Ormanının A ve B ıoerf.,imien 5052 kental Me

şe ve 2791 kental kansık kömür ecık arttırma ile satılacaktır. 
2 _ Arttırma 27 - 1 - 940 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 10 da ya

pılacaktır. 

3 - Meşe kömürünün muhammen bedeli 16 vı:_ karı~ık kömürün kentalı 12 
kuruştur. 

- 4 - Muvakkat teminat 87 Ura 85 kuruştur.~ .. 

5 - Şartname ve mukavelename projelerini görmek isteyenler tstanbul Or-
man Mildürhlğüne müracaat edebilirler. (3R9) 

Tıp Fakültesi Dekanlığından : 
Almanya vesair yabancı memleketlerde milnteşir Tıbbi mecmualar abone su

retile satın alınacaktır. Bir sene zarfında takriben 4500 lira kıymetinde olan mec

muaları vermeğe tallp olanların şartlarını bildirmek üzere Tıp ~'akilltesl kale-

mine müracaatları i!An olunur. (571) 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Haseki hastanesi Tedavi Klıniğinde yap tınlacak 1472 lira 50 kuruş keşifli umu

mi tele!on santrıılı ve telefon kablo ferşıyat ve tesi<ıat işleri 30-1-940 Salı ı?linil 

saat 16 da Rekt15rlükte açık eksiltmeye k.:>nulmuştur. t~teklilerin 11 O lira 44 kuruş
luk muvakkat teminatlarile en ez 1500 Jı ralık bu gibi işler yaptığına daır l!ıt::ınbul 
Villlyetinden eksiltmeden B gün evvel alırı mış vesika ve Ticaret Odası k.'l.ğıdile gel• 
meleri keşif ve şartname her ~ün Rektörliı kte görilHlr. { 117) 

PETROL NiZAM 
Saç Bakımı 

güzelliğin en birinci tartıdır. 

ı • 1940 senesine mahsus.,.' 

RADYO ALMANAGI 
M. Ragıp Ulul! • Orhı!!" Sallh Nur 
Her Radyosu olanın bilmesi elıem 
kıymetli bahisler!, ameli bilgileri, 
bütün dOnya istasyonlarının tulO 
Mevçlerini ve Radyoya ald muhteli1 
haber ve hAdiseleri Muhtevi olarak 
çıkmıştır. Ayrıca re!;imll mufassal 
bir RADYO LUG.A.Tl ile lAmba <'et
velleri ve dünya J~at farklarını gCıs
terir mükemmel .,ır harita ıı:.ve e
dilmiştir. l fl39 nfüh;ıoıı pek kısa t>lr 

zamanda tamamen s-:ıtıldı~ından te
darikinde istical ffiılmesi tıwsiye o-

lunur. Fiatı 60 Kuruştur. 
KANAAT KiTABEVi • 



Onun gürbiiz ve sıhhatli yetişimi; tabiatın hpkı bir ~·avru gibi sine. 
sinde yetiştirdiği saf ve normal l:'ıda ile miimkündür. Her anne tabiatın 
insanlara bahşettiği bu kudret güzcllifindcn istifadeyi 11;eri bırakma· 
malıdır. 

ÇAPA M 
•Mijatahzaratında bu haua tama.men mevcuttur. 

B~i1daş ÇAPAMARKA Tarihi tesisi 1915 

--------~ 

[
• öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM ... 

Hakkı Katran Pastilleri de vardır. j 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına daiina 

KREM 
PERTEV 

sürünüz. Pudrayı sımsıkı tutar 
ve akmaSlna mani olur. Yağlı 

ve yağsız olan tüp ve vazolan 
vardır . 

...................... 11 

.,r. SUPHI SENSES 

1 'ıirar Tollan h11•t11hlrf11n m{lt"h" ... ,. 1 
6eycığlu Yıldız sineması knl'Slsı tr.ım· 

,,11,, ıh1Tıılb Lekler """"'mıın• 
-r,.,. 430· 1 

Majik Saç Eksiri 

Saçlannız• dökülmekten. kepeklen· 
mekten korumak lçln muhakkak MaJlk 
sac ekslrlni kullanınız. Derhal tesirini gö
rOrsilnilz. Sacıan bOyütOr. köklere venı 

hayat verir Bir tecrübeden sonra neUce
ye hayret edeceksiniz.. 

. , 

J; ___ v_n ____ ·a 
SAÇ: SABUNU 

Saql""" z• muhnfaz.ı için harl~lllad 
teıı.ı rını il k kull.ınıtl.l &ôrc«;ek•lrıl,, 

, 3Q. Kuruttur. " , 

I 
ı 

HER AYIN 
\ 

DE 
ÇEKİLİRDİ 

İş Arıyorum 
İyi bir aile yanında veya müesse

seda çalışmak üzere iyı bır nilednn 
bir bayan iş aramaktadır. Mtısait 

şartla taşraya da gider Tepeb:;şı Pi
remeci sokağı Cemiloğlu apartıma
nı 13·43 dairede Elcni. 

GRiP, NEZLE, NEVRALJİ, BAŞ; DIŞ, KIRIKLIK, SOGUK 
ALGINLIKLARI ve AGRILARI TESKiN EDER. 

Sahibi ve Ne rivaı Miidıırü 

l.Otfi DÖRDÜNCÜ 
Hali l l 

Gazctf'rilik ve Nesrivat r ı .. ş 
Ba ıldığı yer lAN matbaası 

~-----------------.... -------------------------1' 
ODEON 
Yeni Çıkan Plaklar 

AYŞE ıaz 

270334 No. Yar elinden bir kaç kadeh 
Öldiım bittim şu csm0 rlcr 

Deste: Kadri Şençalar. 

" 
,, tJ 

GAZİANTEBLİ HASAN HÜSEYİN 
270338 No. Davran kır atım davran 

Bahçelerde saz olur 
Gazi antep havası. 

Halk şarkısı. 
ZARALI HALİL DOGAN 

270339 No. Aras seni ben bilirim Zara şarkısı. 
Endülüs düzüne SıV3s şarkısı. 

ERZİNCANLI ESAD ERTÜRK 
270340 No. Esmerim gidelim Rumcline Erzincan şarkısı. 

Akşamdan doğuyor Halle şarkısı. , ________________ , 
ZIRAAT, iNŞAAT, YANGIN işlerinde olduğu gi-' 
bi PASIF KORUNMA hizmetlerinde, SU BASKI
NI ve SEY LAP boşaltma işlerinde de gene 

Bernard Motopomplannın 

- Emsalsiz ve yuksek kabiliyetleri görülmek
tedir. Keza ELEKTRiK ZIY ASI veren 

ve AKUl\IULATOR dolduran 

BE R NA RD 

ELEKTROJENLERİ 
Ehli vukuf tarafından büyük rağbet 

ka. .. uuu.~~ır. yoıt lKt.ı:.atu, uaye.nıklı, kullanışı kolay, yapılışı basit olan 
BERNARD MOT ÖRL E RİNİN 

Hem benzin hem de mazutla işler DİZEL modelleri ve geniş yedek ak. 
samı istoku daima mevcuttur. 

BERNARD MARKASINA DIKKAT 
Katalok ve teklif ilk talcbde gonderilir. Türkiye umumi acenta ve 
merkez deposu: 

TÜRk - AVRUPA LiMiTED şmKETI 
İstanbul, Galata, Perşembepazarı 57/61. 1 

ile temın edilir. Miı.$tahzarın mayi halınde olması dolayısı'" dış ve aış 
etlerin en derin yerlerine karlar girerek antisE>ntik tesirini icra eder. 

..... __ ...... im_ .... _ .... . ............ ... 

Kadıköy. Vakıflar Direk~örlü.ğü J~a~ıarı . 
l - Kandilli SUrp Arakelos Ermeni k lllsesi ve mektebi ve mezarlığı \ ak (ı. 

4 - Burgaz:adası Ayayorgl mıınnstın vakfı. 

5 - Bilyükada Ayayorgl manastırı vakfı. 

6,7 - Büyilkada erkek ve Heybcliııda kız Rum yeUmhancleri \•akfı. 

l l - Kuzguncuk Silrp Lusavorlç Ennenl kilisesi vakfı. 

12 - Kartal S!lrp Nişan Ermeni kilisesi ve mektebi \e mezarlığı vakfı.. 

14 - Kınalıada Panaiya Rum kilisesi ve mezarlığı vakfı. 

15 - Beykoz Surp Nigağos Ermeni ki lisesi ve mektebi ve mezarlıltı vakfı. 
16 - Haydarpaşa - Kadıköy ve hcı.vallsi Musevi Smagonu ve mektebı \C me-

zarlığı vakfı. 

24 - Beykoz Ayaparaskeı.-i Rum knlsc si ve mezarlığı vakfı. 
25 - Paşa bahçe Ayakostantin Rum ki lıscsi ve ayazması ve meuırlığı \'akCı. 

26 - Heybellnda Rum ruhban mektebi vakfı. 

28 - Heybellada Panalya namı diğer Cam manastırı \ ak!L 

29 - Burgazadıısı Hlrlstos manastın v aklı. 
30 - Kınalıada Hlrfstos manastırı vakfı. 

31 - Heybcllada Ayatiryada namı dlğ er Tepe manast.ın vakfı. 
32 - Bilyilkada Hiristos mana tın vak !ı. 
33 - Bilyilkada Ayanlkola manastın v aldı. 

Heyetlerce idare olunan vakıflardan semtleri ve isimleri yukarıda yazılı vakıf

lara 2762 - No.lı vakıflar konunu ili' nizam nnmcslne ve olbaptakl talimatname hü

kümlerine tevfikan tek mütevellI tayin ed Ueceğinden isteklilerin 31-1-940 tarihine 

kadar Kadıkl5y vakıfiar mildilrlüğüne alelQsul uıüra::aatlan illın olunur. (384) 

Devlet Limanlan İşletme Umum Müdürlüğünden : 
Atelyeleriml.z ihtiyacı için muktazl (28) ton zift müteahhidi nam ve hesabına 

açık eksflbneye konulmuştur. 

Muhammen bedeli (1232} lira ve muvakkat teminatı (02) lira (40) kuruştur. 
İhalesi 26-1-940 tarihine rastlayan cuma gQnil saat on beşte Galata nhtımmda

ki umum müdürlük binasında toplanacak olan satınalma komi yonund:ı yapıla
caktır. 

Şartmım9d bergQn s6zQ ~komisyonda glkllleb!llr. (251) 

AN 1 TESiR 
GRiP 

SOGUK 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, 
RO MATi Z MA, 

A L G 1 N L 1 G ~. K 1 R 1 K L 1 K 

ve bütün ağralarını derhal keser 
Lüzumunda günde 3 kate alınabilir. 

• SİNDE 
EKi LECE 

İnhisarlar Müfettiş Muavinliği Müsabaka İmtihanı 
i nhisarlar idaresinde munhal 100 lıra ücreUi milfettlş munvinlikleri için 15/ 

Mart/940 Cuma günü saat onda Sirkecide ki teftış şubesi binasında Hukuk, Mill ... 
k ye, Yuksek Ticaret ve iktısat mekteple rındcn mezun talipler arasında bır mü
sabaka imtıharu yapılacak ve muvaffak olanlardan lüzumu kadarı derece sıra ... 
sile münhallere tayın edilecektir. 

Tnlıplerin iki Mart/ 940 cumartesi s:ı at 13 e kadar bir istida ile Umum MQ
dOrluğe rnüracaııt etmeler! 15.zımdır. 

Aranılan şartlar, ve mürac.-nat istidas 1ruı bnğlan:ıcak vesikalarla imtihan pro. 
gramı tnfslltıtı müracaat müddeti zarfında Umum Müdlirlilkten şl!ahen ve posta 
ile tahriren istenebilir. (560} 

Erzincan Maarif Müdürlüğünden : 
Yer snrsıntısı dolayısilc Erzincan'<lan ayrılan Erzincan İlkokul Öğretmenle. 

rinln yeniden va1Jfeye başlayıncaya kndar veya başka vilfıyeUere tayin edllinceye 
kadar mezun sayıldıklnrı Veklllık'ten b l dirllmlstir. Erzincan İlkokul Öğrrtmen• 
1erl, bulundukları vilayetin en yuksek Maarıf Amirıne muracaatla, açık adres
lerini ve maaşlarını muntazaman alabllm eleri ~ı;in de Vılfıyct Merkezinde bir mu
temet göstermelerı ve açık adreslc,rinl Dal remize bildirmeleri rlcn olunur. (559) 

KUPONLU VADELi. 


