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D E A [ B o 
Yazan : tktuat Doktora G A S S O N 

Diyor ki: .. Az masrafla lyı it yapmak. para kazan. 
mak ıstiyorsartız. ''İDEAL BORO., yu okuyunuz." 

Satıf yeri : TAN • İstanbul 
Flatl 50 Kr 

BalkanKonseyiAçılıyor DENiZLERDE HARP 
• 1 I~giliz Muhribi, 

Sovyetlerın Rumen Sınırında 2AlmanDenizaltı 
Almanlara Nüfuz Mıntakası Gemisi Batırıldı 
T erkedecekleri Söyleniyor Almanya, Nihai Zaferi Kazanmak için Bu Sene 

Bütün Kuvvetini Sarfetmeğe Hazırlanıyormuş! 
Londra, 24 (Hususi) - Dün İngiliz ve Fransız muhripleri 

tarafından iki Alman tahtelbahirine karşı yapılan taarruzun 
muvaffakıyetle neticelendiği zannolunmaktadır. Buna muka- . 
bil Almanlar Exmouth namındaki İngiliz muhribini batirdıkla
nnı bildiriyorlar. Bu muhrip 1475 tonluktur. Mürettebatı ve HARP 

Balkanlara 
Geliyor mu? 
Yazan: M. Zdenya SERTEL 

B ir müddettir herkes bu suali 
soruyor: Balkanlara harp ge. 

liyor mu? Balkanlara harbin gelmesi 
bizim de tehlikeye maruz kalmamız 
demek olduğu için, bu sual bir en. 
dişenin ifadesidir. Son zamanlarda 
muhtelif Balkan merkezlerinden ge
len haberler, Alman ve Sovyet ordu. 
!arının Romanyaya sarkmak üzere 
oldukları hakkındaki rivayetler de 
bu endi,eyi beslemektedir. 

Hakikaten Balkanlarda bir harp 
tehlikesl var nwbr? 

YENİ l-IUDU T? 

zabitleri 175 kişi idi. 
Harbin başlamasından itibaren 

batan İngiliz muhripleri şunlardır: 
Duchess, Gypsy, Blanche, Gren. 

ville. 
Verilen malumata göre, Alman ol· 

duklan tahmin edilen üç tayyare bıJ 
gün çok yüksekten Shetland adalan 
üzerinde uçmuştur. Derhal alarm ve. 
rilıniş ve İngiliz tayyareleri yüksel· 
miştir. 

Belçika hikuma uğrarsa 
Avam kamarasında Henderson 

Stevart. Belçika bir hücuma maruz 
kaldığı takdirde İngiliz - Frans1z 
garantısınin yıldırım süratile tatbık 
edileceği hakkında başkumandan 
Lord Gort tarafından yapılan beya. 
natm İngiltere hükumetinin noktal 
nazarını ifade edip etmedığıni Cham. 
berlain'den sormuıtur. 

m ~ler&M,'la~ı§!~'~,.V'e Jf: 
hut her ikisinden birden pleltllir. 

Dahilden Balkaıılan bir harbe .O. 
rükllyebilecek memleket Bulgaris
tandır. Şimdiye kadar bu 'Balkanlı 
komşwnuz Balkan Antantına girme
miştir. ~uahedelerle bir takım hak. 
sW.ıklara uğradığına kanidir ve ge. 
rek milletçe ve gerek hükumetçe bu 
haksızlıklann tamiri lüzumunda u
rar edilmektedir. 

Başvekil bu suale, }925 de akt ve 
193G da -Lowhada teyit edilen Lo· 
carno muahedesile İngiliz - Fransız 

80"11etlD'in Rwn lıutlut 111111takaında Abnan11t111a lerkedeeeklerl ıöulenilen deklarasyonunu ve Brükseldeki ln. 
Koridoru ve Şarki Gallr11a havalı.lnl göıterir harita giliz büyük elçisinin 27 ağw;tos 1939 r-------------. tarihinde Belçika kralına verdiği i. 

Saracog" lu önümüzdeki Sovyetler·ın =i~~. zikretmek suretile cevap v~ 
Almanya, bütiUı kııvrJetlnl S J G •• •• A k d BDrfa f=ırlanıgormllfl 

I nglliz ham kuvvet'lerl 
kumandanlığına tayin edilen 

Marqal. C11ril. Neu:all 

Fakat Bulgar hükdmetinln fimd1-
1e kadar takip ettiği sulh siyaseti 
mal\ımdur. Köseivanof hükiımeti bu 
ha.ksızlıklan tamir için siliha sanı. 
mak veya harp etmek niyetinde de
ğildir. Hariciye Umumi Katibimiz 
Menemencioğlunun Sofyadan geçer. 
ken vW olan temaslan neticesinde 
neşredilen tebliğ ve Sofyad~ bulu. 
nan arkada§UJUZ Aka Gündüze Bul· 

a ı unu n. ~ra an l Almanyaya i~~:f[iiZ~tı~:E:= 
Beıgrada Gldlyor V d• ve y • ':liğini ve Almanyanın zaferi kazan. 

ğer bir Norveç vapuru tarafından 
kurtanlmıştır. Beş kişi kaybolmut
tur. 

Balkanlar Üzerindeki Alman Tazyikinin Manası 
Bütün Dünya Matbuatını lıgal E'.cfJyor 

ıar Bqvekilinbı yaptığı beyanat bu Ankara, 24 (TAN Muhabiri bildiriyor) - Hariciye Vekili-
h~ bizi ta~ etmi!e kafidir. miz Şükrü Saracoğlu, cumartesi günü İstanbuldan şehrimize 
Köselvanofun sozl~ri sarihtir: dönecektir. Şükrü Saracoğlu Balkan Konseyinin Belgrattaki 

"Bulgar milletinin dört ppın -ve lan da ul .. ' 
sanılm.u ideali vardır: 1 _Tam top tısın b unmak uzere, ayın 30 uncu salı günü Ankara-
aulh; 2 - Tam ıulhil temin eden ka. dan, 31 inci çarşamba gUnü de İstanbuldan hareket edecektir. 
ti bi~afiık; 3 - Komp devletle~. -ı Öğrendiğime göre, Balkan konse
le lyı mftnuebet; 4 :- ~~kın tarihin G •• •• h d . 1 yi içtimaı esnasında vuku bulması 
Bulgaristana reva rordügu siyasi ha. umuş Gfte e adet olan Balkanlar arası matbuat 
talana .adilane Te dostane bir oeJdL • • toplantısı bu sene yapılmıyacaktır. 
de tashıh olunması. Gene Şıddetlı .. 

"Biz, bu dört idealin de merhale Dunya matbuatında aldaler 
naerha~e tahakkuk edecejinden emi. Zelzeleler Oldu Londra, 24 (Hususi) - Balkan 
iliz. Bılhassa Balkanlarda tam sulhU devletlerınin •ki fUbatta yn}l.aca darı 
lstemJyen var mıdır?.. toplantı bütün Avrupada derin akis. 

Ankara, 24 (Tan Muhabirinden)- 1 "Biz, harp müddetince bitaraf ka. er yapmıya devam ediyor. Fransız 
lacağız. Bulgaristanıa bitarafhktan Dün gece Gümüşhanede'birl çok şıd. gazeteleri bu münasebetle çok mü. 
anılması için, hiçbir sebep gösteri. detli olmak üzere üç zelzele kayde- him malumat vermektedirler. Petit 
lernez... Biz, yalnn bitarafiıkla da dildiği bildiriliyor. Bu yiizden bazı Parisien gazetesi, Berlinden aldığı 
hlnuyacağn. Bu bflyilk hailenin de. binalarda husule gelen çatlaklıklar bazı malumata istinaden diyor ki: 
"'-mı mUddetlnce dahi kom,ulanmı. daha fazla artmıştır. 24 saat içinde "16 kanunusanide, Von Ribbentrop 
2- karp en ufak milfkillit çıkarma. Şarki Karahisarda da 4 zelzele 01• ve Hess, Mussoliniye gönderilmek 0-
lbak azmindeyiz.,, mu§tur. zere bir muhtıra projesini Hitlere 

Bu beyanattan anlaplan fUdur ki. Manisaya dün gece zelzele feınıt--;t:. tevdi etmişlerdir. Italya, Almanya. 
Bulgaristan, harp müddetince, Bul. zedelerinden bir kafile gelmiştir. dan hiçbir tavzih btememıı nlmak. 
lllristana reva görüldüiiiinü iddia Bunlardan 24 kişi şehirde iskan edil- la, Alman hükumeti harp hedefleri 
ettiği hatalann &diline bir ~kilde mif, bir kısmı Balıkesir ve Akhisara ve harbin ortaya çıkardığı muhtelif 
halli için komşularına müşkülat çı. gönderilmiştir. enternasyonal meseleler hakkındaki 

(Sonu; Sa: 1: Sil: 3) <Snnu ~ıt· fC c;n. " vaziyetini izah lüzumunu hıssetmek

iSMET INöNO 
Yazan: Yusuf Ziya Ortaç 

Milli Şefimizin hakiki ve milll. bir şeref ve kah
ramanlık • destanı olan hayatını, dün neşrine baş
ladığımız bu. eserde, bir haz duyarak okuyacaksınız. 

' LOTFEN IK SAYFAMIZI ÇEViRiNiZ 

tedir. Berlin, Almanyanın sadık bir 
müttefik kaldığına İtalyayJ ikna et
miye çalışmaktadır. 

"Bu muhtırada, eğer harp icabatı 
olarak emniyet ve umumi tahaffuz 
bakımından Balkanlarda bazı hare. 
ketler yapılsa bile Alman - Sovyet 
siyasetinin İtalyan menfaıtlerlni göz 
önünde tutacağını göstermeli istih. 
daf eden mütalealar ileri sürülmek
tedir. 

"Bu muhtıra katiyen temin ediyor 
kl, Rusya Alman mukavemetine ma· 
ruz kalmaksızın asla İtalyan. Macar 
menafilni ilıWe te§ebbüs edemez. 
_ .. Almanyanm §imali garbi A vru

( Sona Sa. 8 Sil. 1 ) 

er 191 en 1 :~J~~~;~ s:1:t!~':: kuvvetini Son dört ay zarfında ceman 52.000 
tonluk 26 İsveç vapuru b&tmı§ ve 
109 gemici ölmüştür. -• • I Bir Norveç vapuru ba.ttı 

lmtıyaz ar Oslodan bildirildi~ine göre. Hau. 
~esund limanına bağlı 4 bin tonluk • 

Londn, 24 (Hususi) - Sov. 
yet Birliği ile Almanya arasın. 
daki iş birliğinin yeni safhası, 
günün en mühim meseleleri a-. 
rasında mevki almakta devam 
ediyor. Bir habere göre, Sov. 
yetler Almanya ile Romanya a· 
rasındaki muvasalanın devamı 
i$İn Çemoti ile Almanya ara
sındaki demiryolunu kendi öl. 
çülerine uydurmıya lilzum gör. 
m'yeceklerdir ve bu suretle Al. 
manya, Romanyadan gönderile
cek petrolleri, Tunanın buz tut. 
tuğu müddetçe, bu hat yoluyla 
alacaktır. 

Sovyet Birliğinin Almanlara 
bu imtiyan ne mukahilinde 
verdiği uzun uzadıya düşüniil. 
mektedir. Bunun bir niifu7 
mıntakaın tesbiti yolunda atıl. 

mış bir adım olduğu sövleniyor. 
Diğer taraftan Litvan\'8ntn 

da, Almanyanın Sovvet Birliti 
ile yapacağı münakalat için de. 
mi1'Vo11arını Almanyavn a~hğı 
bildiriliyor ve bu yoldaki an. 
lasmanın iki taraf araınnrla im. 
zalanmış olduğu ilave erliliyor. 

Afganistan • Irak - lran 
Arasında Askeri Pakt 

Kahire. 24 (A.A.) - Stefani ajan. 
sı bildiriyor: 

Bağdattan Elmısrt gazetesine bil
dırildiğine göre. Efganistan ve lran 
hükumetleri son günlerde tekerrür 
eden Sovyet tehditlerine bir muka· 
bele olmak üzere Saadabat paktının 
askeri bir muahede ıekline sokulma. 
sını lraka teklif etmişlerdir. nu ga. 
zeteye göre. bu teklifi tetkik etmek
te olan Bağdat hükumeti bu hususta 
müzakerelerde bulunmak üzere Ka
bil ve Tahrana murahhaslar gönder. 
miye hazırlanmaktadır. 

Sydfold ismindeki Norveç vapuru Londra. 24 (A.A.) - Duc de wınct. 
tskoçya sahilleri açığında bir mayi. sor'a Fransada İngiliz yüksek kuman 
ne çarparak veya torpillenerek bat- danlığı nezdinde yeni bir vazife ve
mıstır. MürPttPh11hndı:ın 1!l ki..t di. ..f1tfilti c:övlPnmP.ktf"dir. 

Finler, Sovgetlerin 
Son 1 aarruzlarını 

da Durdurdular 
Sovyet Tayyareleri Dün de Muhtelif Fin 
Sehirlerine Müteaddit Hava Aksnları Yaptılar 

Finlandadaki aakert lıareklita aıt bır görünılf 
{Yazısı üçüncü sayfamızdadır J 



. 1 

188 4 • 193 9 

Yazan : .r us uf Ziya Ortaç No. 2 

''Seni Sıvasta Askeri 
Rüştiyesine V ereteğiz,, 

. 
U~ac k Göğüs Büyük Hıçkrrıklarla ~rsdırken. 

Kulağına Bu Müide\fİ Fısı~d ·ı;: !ar 

, Felaf(efzedeler 
İçin Yardıma 

Devam Ediliyor 
Milli Yardım Komitesi dünden . . ' 

ıtibaren yardım kaydine bıışlamıŞ-
tır. Dün akşama kadar İstanbulun 
yaptı&rı yardım 935.059 lira 86 kuru
şa baliğ olmuştur. Milli Yardım Ko.. 
mitcsi bugün toplanarak emlak sa. 
hiplerlnin verecekleri yardımları 
kavdctmiye başhyacaktır. 

Teberrü hususunda bir kolaylık 
olmak üzere, teskil edilmiş olan tali 
komiteler, görülen lüzum üzerine bu-

~J. Dört Köy H 
l(arta a Tabi 

Olmal< lstiy rl 
Gebze kazasına bağlı Tuzla, 

ranlı, Teperen ve Aydınlı kö 
halkı, köylerinin Kartal kaza 
bağlanması hakkında resmi ma 
ara müracaat etmişlerdir. Bu kö 

• günden itibaren vazifelerini merkez 

alkı ekseriyetle bahçıvan oldu ' 
lçin bütün mallarını hergün Kart 
ki hale getirip satmaktadırlar. B 
rada hükumet nezdindeki işlerini 
takip edebileceklerinden, Ka 
bağlanmalan ticaret bakımından 
duğu kadar resmi noktadan da 
dalı olacaktır. 

lt1illi Şef lnönwıütı lzmirde doğduğu el.ı'in ceplıcsi ve kapısı 

Ordusunu duvar gerilerinden geçirtcFek çevirme hareketleri 
yaptırıyor, ağaçların arkalarına gizliyerek pusular kurduru
yor, ~ocuk yüzlinde pırıl pırıl yanan iki büyük gözle, her hare
keti ayrı ayrı tetkik ederek durmadan emirler veriyor .. 

Sonra, gün Haklarını bahçeden toplayarak çekilirken, onu 
içerde kitabının başında görüyoruz. 

Bu, kendi kendine çizdiği bir programdır: Dakikası şaşmaz 
bir program. 

l\Jektcpte, hiç bir gün, dersini unutup oyuna daldığı yok. 
Hocası, urkadnsJarına örnek olarak heıı onu .ıöater.ivo o 2. 

şı sarıklı, <'li 5opalı maarifin kaşları, bu çocuğa bir kere olsun 
çatılmamıştır! 

.o 
sene 1889 • 

Sofradan kalkıyorlar-
Aksam yemeği niçin bu kadar neş•csiz geçti?- Yaln1z kadın 

gözlerinin tsezebile<·cği ·bir his uyanıklığı ile, C~TİYC Hanım 
erkeğinin ince~ iizünde g-izli bir ş~yler arıyor: 

k 
. ., 

- Nen \ar ima ~am. <-nın ... 
Anlıyoruz: yine gurbet yolu görünmüş. Reşit Beyi Sivas'a 

ta) in etmi~lcr.. . . 
Uirbirlcrinin yüziinc, gözlerinin ikiz ıstırabile bakarlarken 

bir hıckırık1a kendilerin<' geliyorlar :_Küçük İsmet, göz ya~la
rı içinde boğulan ~<'slcrle ağlıyor .. 

T• • ? .. ıçın. .• ., 
lzmir'dcn ayrılmak'! .. O ~ocuk ruh, otuz yıl sonra ugrayaca

ğı asıl bil.) ük ayrılı~ı, tahteşşuurunun gizli antenlerile acaba 
o giinden mi ~<'zmi~ti? 

Ufacıl\: gÖğsü hüyük h1~kırıklarla sarsılırken, kulaC'ma bir 
müjde fısıldıyorlar: 

- Seni Sivas'da askcı i Rüştiy<'sine vereceğiz! 
O zaman, kenar J:ırım!un iki göz yaşı çizgisi akan dudakları 

güliim iiyor: 
- Sahi mi? • 
Tc u-ar uzun bir Yokululi .. Günlerce .. haftalarca .• 
Anadolu"nun c:ıplak oağlan arasından geçerken, c:ocuk ı.röz-

lcı ile durmadan aradıJ;ı ~eyi nihayet soruyor: 
- Deniz nerede? ~ · 
Rcsit Beyin, parmuğmda akik bir yüzük parlayan eli, !!CC-

tiklc~i yola doğru ~arım bir uzanışla hafifçe sallanıyor: 
- l zaktaan .. Çok uzakta kaldt r 
- Sivas'ta deniz yok mu baba? 
- Yok ,·avrum .. 
Bir anda ai!'zı kuokuru kesiliyor: 
- Susadım anne? 

• Denkler avluda yığılı .• Henüz 
pencerelere perdeler takıl

mamış .. O kadar yorgunlar ki, ye
meğe el sürecek halleri yok. 

• 
Uzun bir uykuyla yolc\lluğun 

yorgunluklannı sllkebilmek için ha. 
rardan birer yat.ak çıkarttıhnayı 
düşünürlerken çocuk kaı:şıiarına 
dikiliyor: 

- Beni askeri rüştiyesiııe bu
gün mü yazdıJ'acaksınız? 

,, . 

• Sonra, küçücük omuzunu okşa. 
yarak soruyor: 

- Söyle bana bakayım: Büyü
düğün zaman ne olacaksın? 

- Asker! 
Ertesi gün, Sıva! askeri rüstl

yestne yazdınyorlar .. · 
Sene 1897 
Halıcıoğlu Topçu idadisinin ka

pısından bir çocuk giriyor: On üç 
yaşında, ince yapılı, ba~ vücudü. 
ne hakim bir çocuk: İsmet Efendl 
Aksaray .• 

O, sınıfının birincisidir. Dima
ğının l§lktan düny~ içinde her 
mevzu aydınlanıyor. 

V aziie Kurbanı İtfaiye Erinin Cenaze Merasimi MOTEFERRJK : 

milli yardım komitesivle ka:-::ılarda
'd rniJU yardım komitelerine dE"vre
deceklcrdir. Yapılacak yardımlan 
ynlnız bu komiteler kaydedecekler
dir. 

Fransamn yeni yardımı 
Dost Fransa hükumeti, zelzele fe.. 

laketzedc>lcrine sarfedilmek üzere 
~lliyetli miktarda eczayı tıbbiye ve 
m§Sat zruılzemesi göndcrmMir. Bu 
eşya ve i]at!kır, zelzele mıntakalan. 
na scvkedilrnek üz"re K1zılav Cemi
yeti tarafından dün tesellüm edil

Bost:ıncırlaki kazada yaralanarak vefat eden İtfaiye efradından Ba"a. 
nın cenazesi dün merasimle kaJdırılmı,tır. Cenne motörle Sirkeciye 
getirildikten sonra oradan Beyazıda nakledilmiş ve öğle namazını mü
teakip Edirnckapıdaki Şeh:tliğ'e defnedilmiştir. 

Mera<ıimde İtfaiye MUdürü İhıııan, Belediye erkônı, bir müfreze polis, 
bir müfreze askerle itfaiye bandosu bulunmuştur. . 

Yeni Gaz Kurslan ~çılıy 
Seferberlik müdürlüğü açılan 

lara ilaveten yeniden beş kurs da 
açmıya karar vermiş ve hazırlık}._ 
başlamıştır. Bu kursların birisi 
polis ve itfaiye efradı ders görec 

============================= lerdir. Diğer kurslar patlam 

miştir. 

Mekteplerin yardımlan 
Tüccarlar Dün Ticaret bombalan kaldırma, enkaz ve 

temizleme ekip şeflerinin yeti 
mcsine tahsis edilecektir. 

Resmi ve hususi mekteplerde nak., v k • ı • il G •• •• şt •• ı 
~c~~~r;\r::~~~:ar~is~~~~':n ~!~. e 1 1 e oru u er 
lirası ıffitalebe, 202 lirası muallimlt"rl Ticaret Vekili Nazmi Topruog"'lu dün aksam Ankaraya dön-
taraf1 an lm k ·· t 1 ~ ' s o a uzere op anan 592 .. .. n·· .. . . . . .. .. . 
lira ile kiilliyetli miktarda giycc~k muştur. un tuccarlar, Vekılı zıyaret etmışler, tutun, zeytın-
eşyası dün Kızıla;ı Cemiyet~ tes. yağ gibi ihraç maddelerinin Arjantin, Brezilya, Uruguay ve 
lim edilm~~~· Paraguay'a ihracının kolaylaştırılması için ticaret anlaşmala-

T b dıı1er ııardımlar rı yapılmasını istemişlerdir. 
ra zon a zelzele felaketzedeleri 

için verilen para 16600 liray;, eşya 46Tak~sd~r!1mler.inbin yüzde
1 

k70
1
de

1
n 

da 12200 parçayı bulmuştur. Bu eş.. . ya ın ın m~~ u . mem e ~t er e 
ya Günıüshaneye, Giresuna ve Or- ış. y~pılmasını guçl~ştırı:nektedır. ye. 
duya ~önderilmiştir. Fındık ilıra t.. kil, ıcap eden tedbırlerm alınacagını 
çılan 50 çuval iç fındık vcrmisle~a vaadetrniştir. Almanyada tahsilde 
bu, Sivas Milli Yardım Komitesi~: bulunan talebenin tereyağ s1kınt1sı 
gönderilmiştir. çektikleri de Vekile bildirilmi:ştir. Jh. 

Edremit Halkevi Temsil Kolu da racat kararnamesi tereyağı ihracını 
zelzele felaketzedeleri menfaatin~ yasak etmiştir. Maamafih bu mesele 
Kör piyesini tem.sil Vt' 200 liradan hakkında bir şekil bulm1ya çahşılıı.-
fazla hasılat temin etmi,cıtir. caktır. 

ı 11racat: oırıuaerı reıUJ\eızeuererın ıı: e1ıKUrıerı 

Fatih knzasmda yerleştirilmiş bu. 
unan Erzincan fclaketzedelerinden 

Mustafa Hatunoğlu dün Milli Şef İs
met İnönüne çektiği bir telgrafta, 
milli feliıkcttcn sonra gerek yolda, 
gerekse İstanbula geldikten sonra, 
kendisinin ve hemşehrilerinin gör. 
dükleri yardım ve ihtimamdan do
layı teşekkür etmiştir. Mustafa Ha
tunoğlu gazetemize gönderdiği bir 
mektupta felaketzedelerin İstanbul. 
da gördüğü büyük aliıka ve yardım
lardan dolayı Vali ve Belediye R"'isi 
Lutfi Krrdarn, muavin HalUk Nihat 
Pepeiye, Fatih kaymakanu Rebiiye 
de teşekkür etmektedir. 

Dün gelenler 
Muhtelif zelzele mrnte.kalanndan 

dün şehrimize 50 kişilik bir kafile 
gelmiştir. Bu :felaketzedeler, Kadı
köy kazasında evvelden hazırlanan 
evlere yerleştirilmişlerdir. Bayram 
~nlerinde gelen 25 kişi de İstanbul
daki akrabalan yanlnnnda yerleşmiş 
bulunduklarından halen yerleşme
miş foliıketzede kalmamıştır. 

ı· eni yardım talepleri 

Ticaret Vekaleti ihracat birlikleri. 
ne kayıtlı olan tüccarları beş sınıfa 
ayırmaktadır. Bu tasnife göre, birin
ci sınıfa girenler: Kooperatifler, bir
likler, Ziraat Bankast gibi piyasada 
nazım rolü yapanlar. İkinciler: Bi. 
rincilerin yaptığJ işleri yapmağı ta
ahhüt edecek tüccarlar, Üçüncüler: 
Üç senedenbcri devamlı ihracat ya
panlar, Dördüncüler: Üç seneden az 
zamanda ihracat yapanlar, Beşinciler 
ise: Yeni ihracata başlamış olan tüc. 
carlardır. t 

Dünkü satışlar 
Dü~ piyasamızdan ihracat lçtn dört 

yüz bin liralık mal satılmıştır. Son 
günlerdeki ihracat vaziyeti İngilte
re, Fransa ve İtalya için inkişaf et
miştir. İtalyanların taze balık alarak 
Triestede tuzladıktan sonra Alman. 
yaya sevkettikleri haber verilmekte
dir. 

Bir Macar ize yeti geldi 

ticaretinin çok inkişaf edeceği ve 
böylece mevcut dört milyon liralık 
ticaretin on milyona çıkacağı tahmin 
olunmaktadır. 

Çinl.i ipek tüccan 
Çinin ipekli kumat fabrfkalann

dan bazılarının mümessili olduğunu 
söyliyen bir Çinli ipekli kumaş sat. 
mak teşebbüslerinde bulunmak üze. 
re şehrimize gelmiştir. . 

Fransaya Gidecek · 

Türk Heyet i 
Fransa hükumetinin Türk edip 

ve gazetecilerinden altı kişi ile mat.. 
buat ve Ajan8 Umum müdürlüğün. 
den birer kişiden seçilecek sekiz ki
şilik bir heyeti Garp cephesini zi
yaret etmeğe davet eylediğini dün 
yazmıştrk. Haber aldığım1za göre, 
ibu heyet şu zevattan teşekkül et
mektedir: 
Basın Birliği reisi ve 'ffius başmu

harriri Falih Rıfkı Atay, Tan baş.. 
muharriri M. Zekeriya Sertel, Cüm
huriyet başmuharrirlerinden Nadir 
Nadi, Yeni Sabah başmuharriri ve 
İstanbul mebusu Hüseyin Cahid Yal· 
çın, Akşam başmuharriri ve Sıvas 
mebusu Necmettin Sadak, Türk e. 
diplerinden ve mebus Reşat Nuri 
Giintekin, Anadolu Ajansı umum 
müdürü Muvaffak Menemencioğ\u 
ve matbuat umum müdürlüğü müşa. 
virleı:lclden Şekip Enginer. 

---o--
Esrarlı Bir Cinayet 

Yugoslavyalı Muliacirler 
Dün sabahki konvansiyonelle Y: 

goslavyalı 'fürklerden mürekkep 
ki~lik bır muhacir kafilesi gelmiş • 

Alman Konsolosu Değişti 
Almanyanın İstanbul Başkonsolo 

Dr. Toepke değiştirilmiştir. Bu za 
başka bir vazifeye tayin edilecekt 
Yeni konsolosun bugün gelmesi mu 
temeldir. 

Otobüs Komisyonu Topland 
Otobüs komisyonu dün belediye 

toplanarak Beyazıt meydanında ol 
duğu gibi Karaköy ve Taksım mey 
danının da beynelmilel seyriisef 
kaidelerine uygun bir şekilde tanzi 
edilmesine karar vermiştir. Bunu 
için beynelmilel işaretleri havi 5 
levha sipariş edilecektir. nu levhala 
t~..,<?.IB12.\i,.ş!~ü!1.._~ilerin ve husu 
bit edilecek, ayrıca nakil vasıtalan 
nm gidiş ve gelişlerinde takip ed 
cekleri istikametler de gösterilecek· 
tir. 

Komisyon, dolmuşa :ıdam taşıya 
taksi sahiplerinin, esaslı bir tarih 
tesbit edilememesinden dolayı, müş• 
terilerle gürültü ve münakaşalara 
meydan verdikleri hakkında yapıla 
şikfıyetleri çarşamba günkü toplan, 
tısında tetkik ve bir esasa bağlamıy 
karar vermiştir. Bu toplantıda, ye'" 
niden ihdas edilmek istenilen hatla 
hakkında da bir karar verilecektir. 

Plaka Resmi· İçin Teklif 
Şoförler, plaka resminin benzin 

fiyatlarına ilavesi suretile tahsil e 
dilmesi hakkında belediyeye milra 
caatta bulunmuşlardır. Böylelikle ir 
lemiyen otomobiller taksi resminden 
kurtulacakları gibi tahsil edilmlye. 
rek bakiye kalacak plaka resmi de 
kalmamış olacaktır. Beled:ye bu tek. 
lifi şayanı tetkik görmüş ve şehir 
meclisine arza karar vermiştir. 

POLiSTE ı 

Bu Hafta Hiç V aka Olmadı Dün Samsundan İstanbul Milli 
Yardım Komitesine gelen bir telgraf
ta, inşaat için çivi gönderilmesi iste. 
nllmlştlr. Çiviler piyasadan tedarik 
edilerek gönderilecektir. 

Macar Merkez Bankası Müdürü 
Kont Bethlen'in riyasetinde Maca
ristan Ziraat Nezareti miişaviri Mud
roy, Ticaret Necareti umumi katibi 
Keşerin ve Orta Avrupa Takas Şir
keti erkanından D. Çiki ile Barna
dan murekkep bir ticaret heyeti hü
kumetimizle temas ve .:nüzakereler. 
de bulunmak üzere dün sab.ahki eks
presle şehrimize gelmiştir. Macar o. 
fisi umumi katibi Batorfi de bugün 
gelerek heyete iltihak edecektir. He. 
yetin Ticaret Vekalctile yapacağı 
müzakerelerden sonra iki memleket 

Adana - Vanlı Nihat Ekmenin 
kendi çiftliğinde uşaklanndan İbra. 

Son bir hafta zarfında jandarma 
mmtakasında hiç bir zabıta vakası 
kaydedilmemiştir. Bu hal yıllardan. 
beri ille defa olarak vaki olmaktadır. 

ADLiYEDE: 

Bir İdam Karan Verildi 

hitn tarafından yaralandığını iddia 
etmektedir. İbrahim ortada yoktur. 
Öldürüldüğü ve cesedinin meçhul 
bir yere gömüldüğü söylenmekte
dir. Nihat ve amelesindcn 'l'imur, E
min, Sabri tcvkü olunmuştur. 

Hırsızlık maksadiyle Dizdariyede 
polis Hasan Basrinin evine giren ve 
kendisini tutmak istiyen Hasan Bas
riyi öldürüp kaçan, kaçarken de üç 
bekçi ile bir polisi yaralıyan Nan. 
mm muhakemesine dün de devam 
edilmiştir. 

s ··. u ·· A L . · e t<V.'. A:J , :' 
.· • . . ' .... ,·;,1·' ·: .:._ · · ·.J . ' / . . ~· · ~\ 

Birinci Ağırccza Mahkemesi, ev. ı 
velce Nazımı 19 seneye mahkum ct
mi ti. Temyiz bu karan suçlumm a
leyhine bozmuş ve muhakeme yeni
den baslamıstı. Geçen celsede miid· 
deiumumi Nazımın idammı istemi~-

S. - RUftlye mezunuyum, bugOnkU 
teıkltlta gl!re tahıll derecem nedir? 

C. - Ortamektep tahsili görmü:s sa-
yılırsınız. 

• tl. Dünkü celsede mahkeme suçluyu 8. - Nahiye mUdOrO bfnı ve dl1k· 
idama rnahkiım etmiştir. ·kin aahlplerlne l5nlerlndekl yaya kal· 

Karan soğuk kanlılıkla dinliyen dırımını yaptırmaların ı emrediyor, bu 

Nazımın annesi, oğlu jandarmalar emir nlzamt midir? 
arasında giderken: C. - Nlzamldir. Yapı ve yollar ka-

- "Oh ·olsun, l.iyıktır, ettiğini bul. nunu mucibince her bina sahibi bina-
du..., demiştir. sının önündeki yaya kaldınmını, imti-

ma dair o zamanki mualllmlerlm tara. 
fından t11dlk edllmlı bir vesika var, 
bu ve1lka ile ortamektep imtihanına 

glreblllr miyim? 
c. - OrtamekU>p imtihanına ~r

mek lı;In, böyle bir vesikaya lüzum 
yoktur. Bir Mida ile maarif müdilrlü
ğüne müracaat eder, ortıımektep bitir
me imtihanına girmek istediğinizi bll
dlrlr ve idarenin göstcreceğı mektepte 
imtihana girersiniz. · 

• 8. - iki aene llae dokuzuncu 11nı· 

Otobüs Altında Öldü 
Ali isminde bir şoförün idaresin .. 

deki 3165 numaralı Maçka - Beya
zıt otobüsü Toz.koparan caddesinden 
geçerken 15 yaşında Yani isminde 
bir çocuğa çarparak öldürmüştür. 

Yedi Esrarkeş Yakalandı 
Tophanede Boğazkesen caddesinde 

oturan esrar kaçakçısı Karakaş Ah
m~in evinde nargile ile esrar içen 
7 kişi yakalanmıştır. Ev sahibi de 
dahil olduğu halde cümlesi Asliye 
Beşinci Ceza Mahkemesine verilmiş
lerdir. 

T A K v~ ı M 

25 Sonkô.mm 1940 
PERŞEMBE 

1 inci ay Gün: 31 Kasım: '79 
Şıpka müdafii Ferik Hultlsi Pa

p, Reşit Beyin Sıvastald yeni tanı
dıklanndandı. Bir akşam, selim
lık odasında oturmuş sohbet e
derlerken içeri lsmet Bey girdi. 

Devrin terbiyesi malum: El sık
mak yok, el öpülecek .• Paşanın e. 
lini öpüyor: 

Bahçede gezerken elinde defter, 
koltuğunda kitap görmüyoruz. Fa
kat, derse kalktığı zaman., her sual, 
muallimin yüziinde, hayret, hattA 
hürmet uyandıran cevaplar alı. 

H. apse Mahkum 01du dat eden kaldırım ,ekline uydurmak 
sureWe yaptırmıya mecburdur. 

Vilavet Konağının yağmur borula- • 
nnr çalarken• cürmü meşhut halinde ı. - Yedi ıınıflı OıkDp rOftlyealn· 
yakalanan Mustafa. Sultanahmet Bi. den mezunum, fakat t1hadetnameml 
rinci Asliye Ceza Mahkemesinde Üç kaybettim, elimde bu okulda okudu!lu· 

'ında kaldım, tahılle devam · lçın ne 

yapayım?. 

C. - Bir hu:rust füeye g1der, bir se.. 
ne okur, sonra maarifin göstereceği bir 
lisede imtihana ıdrerslnlz. 

Arııht: 1358 Rumi· 13!\!> 
Zilhicce: 15 İklnclMnun: !2 
Gllneş: 7,18 - Öğle: 12 26 
İkindi: 15.01 - Akşam: '7.16 
Yatsı : 18.50 - İmsfık: 5 35 

bueuk aya mahk\ım ve derlıal tevkif ._ __________________________ _. 

-Çok yapaa! (Denrm nr.) edilınWi1'. 



Dev!eHerinin Vaziyeti 
1 

Yazan: Omer RıZKJ DOGRUL 

S tefnni Ajansımn Kahireden 

r bildirdiği bir hı\bere göre, 
Mısır ga:r.etelerinden "Elmısri., , Sa. 

Of· dabat paktının askeri bir ittifaka 
er çe, rilmcsi İ!:in, Uağdat ile Tahran 
n arıısında müzakereler vukubuldııi{u • 

. nu hııber vermektedir. Yakında J. 
et rnk murahhasları, Kabil ye Tahrana 

11 gidecekler \'e bu müzakereleri intaç 

8 edeceklerdir. 
a• A~ ni gazetenin '\"erdiği habere 
de, göre, bu müzakerelerin ısehehi, Sov. 
Is Yetlerin İrana \'e Efganistana karşı 

ot. tehc!it edici bir vaziyet almaları ve 
~ bu telıditlerin tekerrür etmesidir. 

Kahirenin "Elmısri,, gazetesi, l\fı. 
sırın kuvvetli ve güzide gazetecileri 
tarafından neşrolunan, tahrir ele
ınanlarının kulakları delik olan bir 
gazetedir. Onun, Bağdat muhabiri 
tarafından ahnı::n \'e Stefani Ajansı 
tarafından bildirilen bu habe:-inin 
hakiki mahiyetini, henüz bllmiyo. 
:ruz. Dele, İran ile Efganistanın Sov. 
~·etler tarafından tehdit edildiklerine 
dair şimdiye kadar hiçbir haber neş. 
rolunmamıştı. Gerçi, daha önce Sov. 
Yetlerin İran ve Efganistan hududu 
üzerinde askeri tahşidat yaptıkları
na dair birtakım haberler yayılmış, 
fakat salahiyettar mahfiller, bu ha. 
berlerin bir aslı olmadığını temin et. 
ınişti. Bu teminat bahis mevzuu olan 
tehditlerin de aslı astarı olmadığını 
ifade eder. Onun için, Sadabat paktı 
<J,.vlf'tleTi ara mcla, So\''\'et Birli~i 
aleyhinde askeri bir ittifak yapmak. 
ta olduklarına dair verilen haberle. 
ri esassız saymak icap eder. 

Siidabat paktı, bir sulh paktıdır. 
ficdefi Türkiye, İran, frak ve Efga. 
nistandan, tam mnnasile bir sulh 
ınanzumesi \'Ücude getirmek, bu 
ınemleketler arasında çıkacak her 
ihtilafı dostluk dairesinde hallet
rncktir. Nitekim öyle olmuş, İran 
ile Efganistan, İran ile frak, İran ile 
Türki:re arasındaki miizmin hudut 
ihtilii.flan en samimi dostluk \'e kar
dl'slik sartlnrı dairesinde hallolun
nıuş, bu ihtiliıflann bertaraf edilme. 

lı°i'chi~ ihtilaf kalma'~, :· h~1 me~ı~: 
ketlerin her biri dahili inkişafına e. 
hemmivet vermek, medeni seviyesi. 
ni :vü'<c:eltmek. sanayi hareketini 
ilerletmek ve iktısadi kaynaklan. 
nı isletmek icin en ı?eniş zemini bul
muştur 

+ ~ 

. Vaziyet bu memnunn·et verici ~e
kılde de,·nm edip gittiği sırada, Al. 
ınan tıropnrandası, hu devletlerin 
çoğunu endişeye diişürecek neşri;\·a. 
ta ha ladı ve kah Sovyetlerin İran 
ile Efganistanı a arak Hindhıtana in. 
ınesinden, knh Musul petrollannı e. 
le geçirmek için, irak üzerine yürü. 
nıesinden bahsettiler ve bu çeşit ha. 
hic:t,. .. ; de 'hir sürü tahsidat haberle. 
?İ takip etti. 

Bu mnhivetteki birtakım haber. 
lerin İran, Efganistan ve İrakta bir 
sürü huzursuzluklar uyandırmasını 
gayet tabii görmek icap eder. Fakat 
lıu huzursuzluk, uzun bir miidılet 
devam etmedi. Çünkü irana ve Ef
~anistana karşı tahsidat yapılmadı. 
ı..-ı anlaşıldı ve hütiln bn huzurc;uz
lukların Almanya tarafından kat 
edilen !llnir harbinin birtakım safha. 
lan oldu~ göze çarpar oldu. Nite
ltiın dünkn ıazetemb:de çıkan ve 
llavas tarafından verilen bir habe-
re göre İran, İrak ve Efgani!ltanda 
hüküm süren kanaat, Sovyetlerin 
hu memleketlere karşı bir taarru7. 
beklenilmediği Tahrandan bildiril
trıekteydl. 

* is Vaz.iyet Havasın bildirdiği şekilde 
.e, Sadabit paktı de,·letlerinin va. 

~•Yetinde yeni bir inki af bekleme. 
ge ınahal kalmaz. Vazivefin bu 
~erkezdc olmasını ve Sad~biit pRk-
ına mensup kom!lu dostlnrımır.ın 

3tılh icinde dahili inki aflarile meş. 
~1. olrnnlannı hararetle tcmf'nnt e. 
:rız. Siidab5t pnktı de\•letleri, hü- I 

Yuk bir kalkınma ile mu'asır se,·he
~~ ~·armayı istihdaf ettikleri iÇin 

utun emelleri sulh itinde yasamak 
'\"c hn büyük hedefi tahakkuk ettir. 
Jrıektir. 

~u Yüzden, ha sulhün her ,eye 
~g?nen devaınmı isterler. Onun i. 
~n, Stefnni Ajansının verdiği hahe. 

C!!ıacıs1z savmak daha doj!Ttt olnr. 

Sovyet Sefiri de 
Londradan AjTilıyor 

S Londra, 24 (A.A.) - Londranın 
ovyet mahfillerinde zannedildiğine 

~ore, yakında Moskovaya hareket c. 
~ek olan Sovyet sefiri Maiski, 1n

f.1tere sefiri Moskovaya avdet etme
ıkçe Londraya dönmiyecektir. 

İngiltere İle 1 

İtalya 

Münasebatı 

Finler, S o vy etlerin ; .. ~:F~~;~~j;~~~~=;;.:~~hi: 
Son Taarruzlar n Her ~~;:t~:::;~;~~::~:::::m :.::·.~ 1 1 ,. ~:~~8~u::!ı:~~~~.r.ke~;~:riı~~!c•!:~ 

iil, onlara iııananlarındır. 

938 Roma Muahedesine 

Riayet Ediliyor 
Londra, 24 (A.A.) - Avam Ka. 

marasında İngiltere ile İtalya arasın
daki müna~ebat hakkında sorulan 
suallere cevap veren Chambcrlai.n, 
ezcümle demiştir ki: 

Noktadan Püskürttü 
En basit muhakemeli bir incan 

bile olacağı kc fctmcnin mümkiin 
olmadığını serin kanhhkla düşiiniir
se, idrak eder, lakin yine bu arada 
akıllı sanılanların da, böyle e~ lcre 
inandıkları göriilmcktedir. Bu ina
nışlara falcıların, en bü~ iik muavini 

Londra, 24 (Hususi) - Finlanda .. 
dan gelen haberlere göre, Sovyetle- f'f!'..,........,..'!""""~'"""!"'~~~m~:--:"7.~..., 

tibaren menedildiği bildirilmektedir olan "tesadüf,, lcr ,ardım ederler. 
• Mesela: - zannederim - Almnn-

Kanadadan gelen malumata göre 
SovyeUerin Kanadadan buğday ala.. 
mamaları için IAz.ım gelen tedbirler 
alınmıştır. 

rin yaptıkları en son taarruz her nok
tada püskürtülmüştür. Sovyetler bir 
taraftan Ladoga gölünden taarruza 
geçerek Mannerheim hattını geriden 
vurmayı istihdaf etmişler, fakat bu 
teşebbüsleri akamete uğramı~tır. 

• 

yamn Rcnani denilen taraflarında 
bir kasabada doğınuş Neuman adın. 
da bir kızla şansöliye }fitler arasın
da bir falcılık sahnesi geçtiğini frenk 
gazctelcri ~·azmı tılar. Dof:nılur.unu 

Amerikadan bugün .finlandaya 3 iddia etmeden, size naklede~ im: 

İki hükumet, 1938 de aktedilen 
İngiliz - İtalyan anlaşması mucibin. 
ce icap eden askeri malumatı teati 
etmiş bulunuyorlar ve deniz ve ha
va kuvvetlerine ait malumatı da ka
nunusani nihayetinden evvel bildir
miş olacaklardır. 

İtalya Doğu Afrikası ile !ngı1iz -
Mısır Sudanı, Kenya ve lnglliz So
malisi arasındaki hududun tahdidine 
gelince, bu mesele yeniden tetkik e. 
dilecektir. Zira, İtalyan hükümeU, 
1939 ilkbahannda kendisine yapılan 
teklifleri kabul edememiştir. 

Diğer taraftan doğrudan doğruya 
Mannerheim hattı i.ızerine yapılan 

taarruzlardan da hiçbir netice alın. 
mamış ve bu hattın hiçbir noktadan 
yarılmasına imkiı.n verilmemiş, bila
kis, harekat, Sovyetlerin geri püskür ' 

tayyare dana gelmi tir. Bu kıuağız, kül'iikliiğiindcnheri 

Rumen Petroller•nin 

lslahı Meselesi 
Londra, 24 (A.A.) - Romanya A

jansı, Romanyadaki petrol kuyulan
nın tensiki hakkında bugün burada 
aşş.ğıdaki tebliği ne~retmiştir: 

ch·ar halkının ha talarını iyi etmek 
gibi - guya - kerametler gö tcrir. 
mi-,. Niha~·et isi, i tikhalden haber 
\•ermeğe kadar ileri ı,:citiirmii~. Gü
nün birinde bu kn:a f pnnrol Gene
rali San Jorji~o miiracaat ctmis. O 
zaman ihtilal içinde olan ispanyanın 
atisi ne olacağını sormu~. Kız da, 
kendicine: 

Milli Polonya 

Meclisinin Toplanhsı 

tülmesile neticelerım iştir. 
Sovyet tayyareleri bugün muhte. 

lif Fin şehirlerini bombardıman et. 
miş ve bu yüzden bir takım telefat 
olmuştur. 

Finler 9 Sovyet tayyaresi düşür. 
düklerini bildiriyorlar. Sovyet tay. 
yarelerinin bir takım hastımelere ta.. 
arruz neticesinde iki doktor ve 9 
hastabakıcının öldüğü Helsinkiden 
haber veriliyor. 

Harekatın bahara kadar 
durdurul.masını i8tegen general 

- Sen, ispanyadan C\'Vcl kendi 
feci akıbetini diisiln! demiş. 

Ri\'ayct odur ki; bu General o se .. 
ne hir ta'.''''nre konı,.ında ölmfüı. Bu
nu haber alan Her Bitler de kıza mii .. 
racaat etn1iş. Ona da pek ho a gitmi. 
vccek sryler sö~·lemi olduğundan, 

km yerindl'n knldırmı lar ,.e hicre. 
te m~hur etmişler. O da, gittiği yer .. 
de ölmiiş. 

Paris, 24 (A.A.) - Milli Polonya 
meclisi dün Polonya sefaretinde ak
tedilen resml bir içtima ile mesaisi

ne başlamıştır. Rackleviez mesajında 
Polonyanın şimdi yaşayacak ve sulh 
içinde çalışacak bir hale gelmesi la
zım geldiğini söylemiştir. Sikorski, 
Polonya hükUmetinin Polonya için 
adil ve disiplinli hakikt bir demok
rasinin sağlam esaslarını hazırlıya. 
cağını söylemiş ve teşekkül etmekte 
olan Polonya ordusunun Polonyanm 
kurtuluşu için kudretli bir silah ola
cağını ilave etmiştir. 

Riganın diplomatik mahfillerinde __! 
dolaşan bir habere göre, General ....,_..._... ____ _.,ı ___ ....__..;:=;_• 

Petrol ve muştnkları Romanya ih
racatının yüzde 62 sini teskil ettiğ i 
cihetle. Romanyada kuyuların işle
tilmesi, petrol.ün dahilde istihlaki ,.e 
diğer memleketlere ihracı isini telif 
ve tanzim ile meşgul olmak üzere 
merkezi bir te~kilat ihdasına lüzum 
hasıl olmu~ur. Bu makc;atla 15 K3... 
nunusani 1940 tarihinde kabul edilen 
hususi bir kanun mucibince bir ofis 
teskil edilmiştir. 

Kanun, mezkur ofise, ewelce ştr. 
ketlere verilen imtiyaz esası daire. 
sinde kuyuların inkişafını kontrol sa
lahiyetini vermektedir. 

Riitiin bunlar, malıi ·etini bilme .. 
dii!inıi~ ecf'l cihi. hareketian:. fırtı. 
na, se~ lRp gibi, tabii kanunlara hağ. 
lı hadiselerin ke fcdilme ine. imkan 
olduğunu gösteren se\ ll'r değildir. 

Libyadaki Kıtaa 

Teftiş Ediliyor 
Bingazi, 24 (A.A.) - Mare,aı Del 

Bono refakatinde Mareşal Balbo ol
duğu halde şarki Libyadaki kıtalan 
teftişe başlamıştır. Mareşal, Bingazi 
ve civarındaki mıntakalan teftiş et
miştir. 

Sterne Stalinin tamamile gözünden 
düşmüştür. Bunun sebebi. geçenler
de Stalinin riyaseti altında Sovyet 
Ot'du kumandanlarının Moskovada 
akciettikleri ictlma esnasında Gene
ralin tarzı hareketidir. Söylendiğine 
~öre, bu toplantıda General Sterne 
u.ırnanara xaaar r nıanaa cl!}Jnc::.ııı-

deki piyade kıtalan faaliyetinin dur. 
durulması ve ileri mevzilerdeki kı
talann geri alınması lüzumunda ıs
rar etmiştir. 

Soogetlerin bir karan .... 
Sovyetler Birllğile ecnebi mem

leketler arasında yapılan hususi te
lefon muhaverelerinin bugünden i. 

Finlandada muharebe, iki cephede de

vam ediyor. Bu cepheler haritada oklarla 

gösterilmiştir. Birinci cephe: Sağ yanını 

Lndoga ıolüne ve sol yanını }o'ialanda 

körfe:r.ine dayayan Mannerheim mevkii 

müstahkemlnin bulunduğu Kareli yan
madnsındadır. Bu cephe dardır n burada 

l"inlandanın kuvveW tnhklinat.ı mevcut.. 

tur. 

İkinci cephe: Batak1ık1an Ye ormanlık

lan ile tabil blr mAni olan Suojari mın

takuındadır. Sovyetlerfn bu ~hedeltl 

hedetl Mannerheim hattını arkadan te-
virmekUr. 

Petrol meselesi ve yeni bir petrol 
ofisinin ihdası, Romanya hükumeti. 
nin milli istihsalittın arttırılmasını 
ve telif ve tanzimi temin maksadile 
hn.ırlndtğ1 umumi plana dahil b\l
lunmaktadır. 

Halen maden endüstrileri için de 
buna benzer bir ofis ihdas edilmek 
üzeredir. 

Butün bu tedbirler munhasıran 
Romanyanın dahili ihtiyaçları se
bebile alınmıştır ve dışarcla başka 

türlü te!sir edilmesi için hiçbir se • 
hep yoktur. 

Yalnız su \•ardır: Fnll'ılnnn çoğu. 
7.Cki inımnlardır. Birhıkmı hfıdi ele .. 
re takntldiim eden 'nkaları nıütalea 
rderlt.'r. A'\nİ vnkaların tekcrriirünü 
de o hadi elcrin tekrnr \•ukua gclt'. 
ceğinc delil ol rnl kabul edip, lıir. 
tAkım tahminlerde bulunurlnr. Tah .. • 
min ettikleri yüz şevden doksan se
kizi doğru C'tkmı!7:. Fnknt iki tanesi, 
a'l ~ok llir deği iklikle tahnklrnk e .. 
der. Doksan sekiz isabet i7.1iğe kim. 
Sf' dikkat etmez de, bu iki isabeti 
parmaklarına dolarlar. 

Nasr<'ttİn Hoca fıkrasını hilirsiniz: 
Bindiği dalı ke iyorkcn; birisi gt'. 

lip: 

HADİSELERİN - İÇYÜZU 
- lfoC'a, dli~t'ccksin! J>ikknt ef! 

dcmis. Hocn, aldırmnntı \'e dal ke .. 
c;ilincc, ac;ağı diişn1iis. Bunun fizcri
ne, o adama •apışmış: 

"t;Evveld Romanya Krtılı Ue Yugosla" Devlet Nai
bi Prem Pol. arasında, sonra da iki memleket 
11 ariciye Nazırları arasında vukubulan mülti
katta, Yugosl.avganın Romanya ile komşulan 
arasında bir anla~ma formülü teklif ettiği ha
ber veriliyor. Yugosl.avya Romanyaya, Jılaca

ristanla Bulgaristanın Transilvanga ve Dobri
cadaki emellerini tatmin etmesini teklif etmif, 
fakat Romanya, bul.unan formülü beğenmemiş
tir. Bu suretle, Balkan Antantın·dan evvel bü
tün Balkan devletlerini birle§tirmeğe sevkede
cek bir anlaşma vücude getirmek mümkün ola
mamıştır. 

·* 
Almanya, Romatiyanm petroUlne muhtaçtn'. Romanya 
günde 17 ,000 ton petrol çıkanr. Fakat bu petrolün 
12,000 tonu İnıiliz, Fransız, Amer'.kan ve Holanda tir· 
ketlerine aittir. Geri kalan 5,000 ton petrol ise Alman.. 
yayı tatmine Wi deiildir. Bu sebeple Almanya Ro. 
manyayı sıkıştırmakta ve kend:ne kafi der~ede pet.. 
J'Ol vermediği takdirde Sovyet Rusya ile Macaristan 
ve Bulgaristamn arazi taleplerine müzaheret ed~cği. 
ni SÖ) liyerek tehd:t etmektedir. Bu tehdit son günler
de artmış ve Romanya hükumeti, memlekette bütün 
petrol, demir ve çelik istihsalatını devlet kontrolü al .. 
tma koyan bir emirname neşretmiştil'. Resmi mahafil 
bu kal'arnamenin bil' harp tedbiri olduğunu söylemek. 
tedir. Fakat yaban~ı mahafilin kanaatine göre, Ro
manya hiikumetinin bu tedbiri alına!lı, Almanyay. 
hiitiin petrol, demir ve çelik i~t'h!!alitını verebilmek 
kindir. Nitekim bu karar alınır alınmaz, Rudapt"ştcd' 
bulunan Alman iktısat mütehaJSısı Claudnis Bükreşo 
c:tmiştir. 

• 

• 

• 

• 

hetten Almanya tarafından teminat altındadır. 
Almanl.arın Bükreşlen Lwow tariklle Alman
yaya giden Karpat demiryol.larını işgal. etmele
rinin hakiki sebebi de, Romanya istihsaldtının 
Almanyaga sevkini organize etmek irirıdir. 

• İngi1te!'e ile Fransa, biltün sanayii te\'hit etmlye karar 
vermişlerdir. Bu karar mucib:nce harp malzeme.si ima. 
lata İngiliz fabrikalarında yapılacak, Fransız fahrikala
n tamirat için ve parça yapmak için kullanılacaktır. 
Bütün ham madde meselesi mü~terek bir merkezden 
idare edilecektir. Hatta icap ederse Franc;ız işç'leri in. 
giltereye gönderilip İngiliz fabr!kalannda çahstırı.. 

lac aklıudır. 

- Sl'n benim ai!actan diisc<'c~mi 
bildin. Ne 7.aman me<'cğimi de bilir. 
o;İn! Sih·le de. sö' le! diye .•. 
Dalhuki birincisi. az rok müc;alıede 

''e tahlil melekesi olanların yapacn .. 
ğı bir Mduction. ;\'ani isfidlitldir. 

l'tfl' eln: Anadolu zelzele inin \'11• 

kunndanhcri takip ettiği hattı dik. 
katlice miitafoa eden jeologlar, bel
ki de. falan yerde tekrar bir ver sar
sıntısı olunca arkns1ndan: fa1tın ta. 
rafta da bir zelzelc olaca~nı eski 
em aline hakıp. sfö )erler. Brlki hıt 
isabet eder. belki etmez. f tidltıl. :r.e. 
kiinm faaliyeti neticesi emsaline kı. 
yasen hirtnkım \•ukuahn tahmini. 
dil'. 1\f(><ı;ela: Tahmin ediyoruz ki, 
müttefiklerimiz olan Garp demokra. 
c:iferi. harbi ka:r.anacnklardır. O hn1-

Alman propnganaa refkllfit.ı düny-:mın her tara- ıte, Nazi c;ic;teminin , e 0 arada da 
tında bir fiskoa propagandası organize etmiş- bunların scfinin diict'ccğfoi de tah-
lerdir. Yabancı ve bitaraf meml.ekellerde bu/.u. min etmek ı:?iiç df'.'~ildir. Birknç sene 
nan propaganda ajanlan mulıtelif dedikodıdar ~nra bu tahminler tahakkuk ettiği 

7aman, bizim gaipten haber \•erir 
ortaya atmakta, kul.aktan kulağa haberler gag- falcı olduğumuza mı hükmedilecek! 
maktadırlar. Bwdar ekseriya bozguncu haber- Boş "eydir hunlar. Sö lcmej!e bi-
lerdir. Bu maksatla yalnız llolandada rall§an le hac:et ,.ok; hiç kimıı;e CVV('(den se

,;ilrn delil, emareleri olmıynn '"e 
ajanların miktarı 5000 dir. ~eçmiste tekerriir ede <-de öil°r""nil. 
Dedikodulara dikkat I miş <takvim fll'tınalan gibi), tahiat * itiyattan haricinde kalan hadisPleri 

İtalya ile Macarlstatı al'asmda husule gelen anlaşma.. olmadan ke f<'ilemez. Bunan aksine 
fnanmnk aptallık olur. 

]ardan biri de, biltün Macar demiryollarıyle müdafaa Şimdi, size bir misal daha: 
te•lrilitının İtalyan miltehHsıslan tarafından uılahı ve ..,..~ Pn1s~·anın Rrandehnrl? hükiim. 
modem bir hale getirilmesidir. SO\'Y«'t - Macar hu. darlarından Ridnri Froorik, 1440 
dudunda iki sevkulceyş hattı inşa edilet'ektir. "eneıı;inde ölmü . Pru.,.ya KTalhl.rı ha-* nedantnın banisi ,.c iiçiindi Fredri. 
Bitlerle Fon Ribbentrop yakında Almanyrf ile 17in dedesi Jorj Giyom da 1640 da 
Sovyet Rusya arasında bir siyasi ittifak akdini ölmüş. Prusya Kralı Birinci Fred. 

rik Giyom 1740 ta vefat etmiq. 
+· temine çalıfmaktadırlar. Bu ittifakın Utim ile Prusya Kralı -Ocüncil Fredrik Gi-

Ecnebi mahafllinin kanaatine göre, Romanya- müttefiklere karıı yeni bir sürpriz yapmak ni- yom da, 1840 ta ölmUı . • nın bütün petrol., demir ve çelik istihsaldtını yetindedirler. Stal.in, Bitlerin alu!rf ittifak Şimdi, her 40 ile biten senede bil' Alman hükümdarı öldiiğijne lu,krp. 
Almangaya satmasına mukabll, Berlin Roman- teklifini reddetmif, ancak iki meml.elu!tin ayni 1940 da"" son impa1'8forun vefat e-

yayı Sovget ve Macar taarruzlanna karşı ga- zamanda ayn cephelerde müstakil ve birbirlle ıftteğinl fleTt sOnnek Ah~ olnr. nıa-
ranti etmeği kabıd etmiftir. Bu suretle Roman- ahenktar harelu!tler uaoablleceklerini kabul et.. '"".,17 

olur EğCT hiiyle hir M-'ioır \'lıkuhulsa bill', yalnız tcc;adiiftcn iha-
ya bir cihetten müttefikler tarafından, diğer ci- miftir. ret kalır. Mesele mdur: -------------------------·------------------------------------......!' l\faneYİ trrhh•esi, nıuhnkeme kml. (LCltfen sayfayı ~edrinizl 
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Dolmabahçe Stadyumu 
için Yapılan PJin 

Nafıaca Tasdik Edildi 

SANAT: 

Yeni Neslin 
• 

Sergisi 
Yazan : AbiJin DINO 

Gazete sütunlarında telaşa dü. 
şen eski nesil sanatkarlan a. 

te§ püskürürken, yeni neslin genç 
kuvvetleri toplu, kemiyet ve keyfi. 
yet bakımın.dan zengin, şahsiyet ba. 
knnından cesaretli bir resim sergisi 
açmışlardır. 

Güzel Sanatlar Akademisinin üç 
senelik talebeleri olan bu gençler, 
anlayışlı bir idare, ve hürriyeti bal.. 

! talamıyan bir sistemle harikulade 
neticeler elde edebilmiş. 

ı "Yaşasın tasfiye,. parolasmın mA
nasını anlamak isterseniz gençlerin 
kısa bir teşvikle vücude getirdikleri 
eserlere bakınız; işte tasfiyenin tiı 
kendisi; Galatasaray resim sergisi. 
nin mumyalaşmış asan atikalanna 
artık kim tahammül eder? 

Bir hamlede yepyeni bir hava, 
sağlam bir teknik ve yerli bir gÖ-

1 

rüş! 

İşte tasfiye: 
Türk resim tarihini beş deVı-eye 

ayırmak mümkündür: Dtınkü voleybol mil8abakasına iıtirak eden -
takımlardan ikui birarada 

Dolmabahçede yaptınlacak olan 
stadyumun proje ve fenni evrakı 
Nafıa Vekaletince tasdik edilerek 
§ehrirnize gönderilmiştir. 

re bf nasile bir kömür deposu ve ci. 
van istimlak edilecektir. Gaz şirke. 
tinin diğer arazisi blliı.hare istimlak 
edilerek bu kısımda 3 adet antren
man sahası, tenis kortlan ve diğer 
sportif tesisler yapılacaktır. 

1 - Tanzimattan evvel gelen de. 
virlerin Türk minyatürleri, ve mü
cerret dekoratif sanatlan (tezhip 
bence resme dahildir.) 

2 - Tanzimattan sonra hem paşa 
hem ressam olan babayani, saffetli, 
ve yerli bir edaya malik bir kaç kıy
metli sanatkar. 

T A lf Z5.1.HO 
, __________________________________ ..... __ _ 

BU AKŞAM SAAT 9 da 

i P E K 
SİNEMASINDA 

SENENİN EN 

MüthiJ heyecanını- Harikulade mevzuunu .. 

Nefis oynayıı tarzını ... asla unutamıyacağını 
GÜZEL EN MÜKEMMEL FRANSIZ FİLMİ 

s o N O M 1 T 
Baş Rollerde : En Büyük Fransız Artisti : 

JEAN GABİN ARLETTY 
Filme ilave olarak : FOKS DÜNYA HAVADİSLERİ. 

DİKKAT : Bugün saat 2.30 - 4.30 ve 6.30 da son defa olarak 

C E B E L Ü T T A R 1 K C A S U S U : TÜRKÇE SÖZLÜ 

~----------~ ............................ , 1 A L E 1 n i n Hakikate Uygun 
... Bayramı devam ediyor Olmıyan Bir lddla 

Türk musikisinin en nefis bir şaheseri. .. Türk San'atinin ~n nadide 
bir incisi ... Şark filimlerinin biricik harikası olan 

TÜRKÇE 

HURMALAR ALTINDA 
CEMiLE 

Fılmini görmeyenler ... Dudaklardan kalbe akan ateşli şarkılannı duy
~ayan.~~:·· Yakıcı ga~ellerile mest olmayanlar üzülmeyiniz: bu eşsiz 
film buyük mus,.raffakıyetle devam ediyor. Bütün İstanbul ·onu gör
mek ve alkışlamak fırsatını bulacak. İIAve olarak: Dünyanın en 

kuvvetli gözü, en hassas kulağı olan "PARAMUNT JURNAL,, 

'9 Renkli M i K i , 

Cumhuriyet gazetesinin 20.1.9 
tarihli nüshasında, İstanbul Manif 
turacılar Birliği tarafından neşr 

len izahnamede firmalarımız hakk 
daki iddianın hakikate uygun o 
dığını gördük. Şöyle ki: 

Ticaret Vekaletinin tensibi ile t 
kiline teşebbüs edilen mevzuub 
limited şirketine 16.1.940 tarihin 
dahil olduk ve 19.1.940 tarihin 
heyeti umumiye celsesine dahi i 
tirak edeceğimizi mükerreren ve 
lenen söylemiş ve vekaletin bu h 
susa ait şirket mukavelesi fonnülle 
ne noter huzurunda tekrar imza a 
mıya hazır olduğumuzu defaatla 
yan etmiştik. 

Binanın tahmin edilen fiyatı, de
mir ve tesisat hariç, 755 bin lira o. 
lup betonarme demiri bölge tarafın. 
dan müteahhide verilecektir. Keşifte 
ecnebi memleket menşeli inpat mal
zemesinde ilerde hasıl olacak teref
f üler de nazan itibara alınmıştır. İn. 
pat 26. ikincikanundan itıbaren 45 
gun müddetle ihaleye çıkanlacak, 
inşaata nisanda başlanarak 1941 se
:nesi sonbahannda tamamla."lmı~ ola. 
caktır. 

Bu stadyum, her türlü olimpik o.. 
yunlara müsait bir mahalle stadyu. 
mu olup asıl büyük şehir stadyumu 
ilerde şehir planına göre intihap edi
lecek Spor mahallesjnde inşa edile. 
cektir. 

3 - Meşrutiyetten sonra Avrupa-
ya giden ilk talebeler ve getirdikle- W 
ri az çok hamıedilmiş teknikle az 
çok anlaşılmış sanat kültürü. 

Bu Hafta SARAY Sinemasında 
Muhalefet ve istinkifımtz firk 

tin esas gayelerine ve teşekkül

değil, intihabatmın tarz ve suretl c6, 
reyanınadır. 

Yeni stadyum, 70 X 105 ebadında 
bir futbol sahasını 7 kulvarlı 4.00 met 

V olegbol müaabakaları 
Büyük bir alika ile takip edilPn 

kız liseleri voleybol müsabakalanna 
dün Kız Muallim Mektebi sahasında 
devam edilmiştir. Neticede Çamlıca, 
İstanbul Kız lisesini, Cümhuriyet, 

re koşu pistini, uzun, yüksek, sırıkla Şişli Terakkiyi. Kız .Muallim M;?kte. 
atlamalar, cirit, disk ve gülle atma bi de İstiklali mağllıp etmişlerdir. 
mahallerini ihtiva edecektir. Aynca M 
bina kısmında iki büyük jimnastik acar takımımn geni maçlan 
salonu ile iki küçük egzersiz salonu, Macar Hungarya takımı Galatasa-
bu salonların servisleri, dört futbol ray - Fenerbahçe muhteliti ile cu. 
ekibi için soyunma ve duş mahalle. martesi ~nü bir maç ~apm.~k ist«: 
rl, hakemler, antrenörler, sporcular, ~işse de ~g maçları t~ı; edı..;emedı. 
s tadyum idaresi. feder.asyont g!lUte- ğınden klupler bu teklıfı kabul ede. 
ciler için müteaddit oda ve salonlar, ~~r. ~lltar"Ulltımı cmmu ~.:-
R . t" iimh"" loca ve istirahat sa. si gunu Pera ıle pazar sabahı da Şış. 
ıyase ıc ....,. li ·ı lmak ·· iki' dah 

lıonu. denizden 53 metre irtibmda 1 e 0 uzere maç a ya. 
bir maraton kulesi ve 30 kişilik bır pacaktır. 

• orkestra mahalli bulunacaktır. 
Stadyum, Dolmabahçe meydanına 

açılan bir büyük kapı ile 19 Mayıs 
gibi şenliklerde resmi geçit ve top. 
lantı mahalli ş"'klinde de kullanıla
bilecektir. Stadyumun tribünleri 
normal ahvalde 25 bin kişi alabile. 
cektir. 
Stadyumun, üzerinde kurulacağı a

:razinin bir kısmı halen Gaz şirketine 
.ait olduğundan bu şirketin esas ida-

reü ve tahsili ı:ayıf olanlar tereddüt 
ve endişe zamanlannda böyle batıl 
teYlere kulak verirler. BeJeriyet de 
cahilden, zayıf maneviyath ve mu. 
huemesiı: adamlardan hiçbir ~aman 
mahrum kalmadığı için, falcılık a. 
dandaki tarlatanlık her ıeye rağmen 
yapr, ~der. 

Aptallık ve gaflete 'kal'Ş'I maalesef 
henü bir serom keşfedilmiş değil. 
dir. 

Ujur saymamak, tekin değildir, 
diye birtakım teyleri yapmamak 
hep ba kabil sakatlıklar değil midir? 

Cuma giinü saat 18,30 da Galata
saray klübü merkezinde Hungarya 
takımı antrenörü tarafından (İstan. 
buldaki maçlar dolayısile Türk fut. 
bolü hakkında edindiğim intıbalar) 
mevzulu bir konferans verilecektir. 

JJI illi küme talimatnamesi 
Milli küme talimatnamesini ha

zırlamak üzere İstanbulda üç bölge. 
nin futbol ajanlarından mürekkep 
heyet toplantılarını bitirmiştir. An. 
cak bu toplantı istişari mahiyette o
lup, son karan Genel Direkörlük ve. 
re~Ktir. 

Kros biriMlliği miUabakası 
İstanbul Atletizm Ajanhğı şı•bat 

sonunda İstanbul kros birinciliğini 
Heybelide yapacaktn. 3 martta ayni 
saha üzerinde Türkiye birinciliği ya. 
pılacak, 19 mmtaka ~irak edecek
tir. Ayni zamanda bu müsabakalar 
24 martta Heybeliadada yapılacak 
Balkan birinciliğine hazırlık ola. 
caktır. 

ne idi? Seneierc!enberi çok iyi tanıdığı ve ~iıtün $ır. 
lr.rına. vak.f e,lJduğu arkada~ındaki bu d.!!ğtş. klik ne· 
dendi. Niçin Ayşe kendisinden kaçıyor, en yakın dos. 
tuna derdini soylemiyordu? Onun bir derdi vardı, bu 
muhakkak ... l4~akat onu böyle dalgın dalgın diı~ün
düren bu gizli dert ne olabilirdi? Ona en yakın bir 
dost sıiatUe, yükünü taşımak için yardım edemeı: 
ıniydi? 

4 - Cümhuriyetten sonra Avnı. 
paya giden, veya gitmiş kadar yeni 
cereyanlarla alakadar olan gençlerin 
getirdikleri küfleşmiş sanat mev
humlanna karşı düşmanlık; ciddi, e
saslı bir sanat kültürüne devamlı fh_ 
tiyaç, ve yerli kıymetleri anlamak 
gayreti. 

5 - Nihayet. Güzel Sanatlar Ser
~sinde görülen taze istidatlann 
"Paris mektebinden,, peyderpey ay
nlık, memlekette kökleri olan bir 
sanata doğru gitmeleri. 

Bu hareket henüz nüve halinde ol. 
sa bile kuvvetle seziliyor. 

Bürhan Toprağın idar~inde bu
lunan Güzel Sanatlar Akademisine 
.öean nanmı gıoı .KJynıeueı uı 811 un:::-

si derhal neticeler verdi, bilhassa Le
opold Lcvy'nin son derecede geniş 
anlayışı muzafferiyeti temin etti. 

Müdürden, hocadan, talebeye ka
dar tam bir muvaffakıyet! 

Leopold Levy talebelerine öğren
mek istedikleri şeyi yani hürriyeti 
öğrettL 

Başıboş ve rast~ele değil; metodlu 
bir sanat çilesinden sonra. 

Şahsiyetleri baltalamadansa, sa
nat recetcleri vermedense, miskin 
bir taklitçi zümresi yetiştirmedense 
Leopold Levy yaşadrklan dünyayı 
c:?Örebilecek, tefsir edebilecek, değiŞ
tirebilecek bir gençliğe yardım etti. 
~ld Lcvy'nin mensup olduğu 

nesil, harpten evvel kalıplara karşı 
türlü coskunluklar yapmış ve ekse
riya yıkmakla iktifa etmisti. 

Leopold Levy talebelerine sanat 
'Slretine karşı bir silah vermekle 
katmadı, eski hakild kıymetlere kar
şı hürmet ve yeniyi kurmak gayre. 
tini telkin etti. 

Leopold Levy'ye teşekkür ederiz. 
Kendisi de zannederim teslim e

der ki bu muvaffakıyet toplu olarak 
genç neslin gayretiyle yoğrulmuş.. 

Görülmemiş bir muvaffakiyet kazanarak, her seansta vasi salonunu 
hınca hınç dolduran mevsimin en büy\ik ve en güzel filmi ve 

Viviane Romance ve Eric von Stroheim 
tarafından harikulade bir tarzda yaratılan 

CEBELÜTT ARIK CASUSU 
ORİJİNAL FRANSIZCA NÜSHASI 

Vaki umumi talep ve Israr üzerine 

BİR HAFTA DAHA GÖSTERİLECEKTİR. 
!laveten: YENİ FOKS JURNAL en son dünya havadisleri. , __ ...................... ________ .... __ , ,. ... ~~--~--~-----------1--~~~~ §AKARYA SINEMASINDA 

Görülmemiş bir muvaffakiyet ve rağbet kazanan 

H ACI RESUL'ün 
TÜRKÇE SÖZLÜ VE ŞARKILI FİLMINt fazla kalabalıktan dolayı 

görememiş yüzlerce kişinin görmelerini teminen 
BİRKAÇ GÜN DAHA GÖSTERiLECEKTİR. İliveten: görülmem.iş 

yeni bir film 

HAV AY HAYDUTLARI 
S M t T H B A L LEY ve P AT O ' B R İ EN 
tarafından ve FOKS JURNAL son dünya havadisleri. 

tur. 
Tekamüle muktedir olan, teklmü. 

lü istiyenler, hazırlıyanlar ve beklL 
yenler bir tarafta, diğer tarafta "ha
kiki yenilik hissinden,, mahrum, 
paslanmış kafalar. 

Bu iki cepheyi sanatımızm her ko.. 
lunda görebilirsiniz. 

Hulasa Güzel Sanatlar Akademi. 
sinde açılan talebe sergisi yeni nes. 
lin resim sahasında muzafferiyet 
vesikasıdır. 

ME VL Ü D 
Merhum Or General Yakup Şev. 

ki Subaşmm Vefatının Kırkıncı gü. 
nüne müsadif 28.1.940 Pazar günü 
Kadıköy Osmanağa Camii şerifinde 
öğle namazından sonra Merhumun 
ruhuna Mevhldu ıerif ithaf edilece. 
ğinden dostlarının ve kendisini se
venlerin bu emri hayra iştiriık ve 
teşriflerini dileriz. 

Merhumun ail~i 

Bu hususun gazetenizin sütunlard 
da aydınlatılmasını say~ıla 

bildiririz. 
Halil Ali Bezmen, İhsan Met• 
merci, Nisim ve Leon Sab 

:"1ühendis l\lektebinde 
Konferans 

Profesör İhsan İnan tarafın 
bugün saat 17,30 da Yüksek Müh 
dis Mektebinde zelzeleye karşı mU1 

kavim binalar hakkında bir konf ~ 
rans verilecektir. 

DOGUM 
JIWI~rıaı ınu J\.Hcn .... uıın•- .. ,~ 

dürü ve Galatasaraylılar cemiyeti 
reisi Salın Fethi Gögen'in bii' erke) 
çocuğu dünyaya gelmiştir. 

Ebeveynini tebrik eder, yavruy• 
uzun ömürler dileriz. 

~ATROLAR 
Şehir Tiyatrost 

l 
Şehir ti)'atrosunun bntQn hasılltmı fr 

lAketzedclere tahsis ettltf bily(lk ınQsr 
meresl 5 ıubat pazıu1eal akşamı Uk defi 
olarak 

PE N BE IOKAK 4t Ne. 

TEP EBAll • D A A M • KllMIND.4 
Bu akşam 20.30 da 

O KADIN 
-.&bıedl Kısım lıtiklll cadd~ 

Bu aksam saat 20.31' da 
AMCALAR EGLENIYOll 
' 

Halk Opereti 
Bu Aksam Si da 

ZOZO DALMAIL ,. 
KE DiYE PEYNiR 

Birkaç gün sonra ona tekrar rastladım. Bu defa 
sadece şapkasını çıkarıp yanımdan geçti. 

Sokakta iıçüncü ve son karşılaşmamız da yine 
bir gün ben üniversiteden çıkarken oldu. Bu defa da 
biribirimizle konuşmadık. 

Belkıs yavaşça uzanarak arkadaşının elini tuttu. 
- Çok dı.lgınsın Ay§E? ... Müstakbel nışanlını uu 

düşünüyorsun? Yazan: MUAZZEZ TAHSiN BERKAND No. 7 

Senin hakkın varmış .. Aramızda oldukça büyük 
bir yaş farkı olduğu halde bu adamın her hali hoşu. 
ma gidiyordu. Yürüyüşünde olgun adamb.ra mahsuı 
bir sadelik, sesinde kalbe giren bir sıcaklık, hele ta. 
bessümünde ve bakışlarında insanı altüst eden b1r 
mana vardı. 

- Bu e.?vezeliğe sen de mi inandın Belkls? 
Bunu söyliyen sesinde kırık bir ahenlt, yorgun 

tur ifade vardı. 
- Belli olmaz ... Son aylarda kendine ait şeyleri 

benden gizlediğin için ..• 
Ayşe arkadaşının kinayeli cümlesini yarıda ke. 

ıerek sinirli bir hareketle doğruldu. 
- Senden gizlediğim bir şey yok kardeşim, bu. 

nu nereden çıkardın? 
- Sus Ayşe .. Bu sözlerin samimiyetlm1ze karşı 

büyük bir hoh:ıret? Yoksa sendeki degİŞlkliği gore. 
mıyccek kutlöı beni kendine uzak •ı.ı sanıyorsWl 
sen? 

Ay§'! as.:ıbiyetle sigarasını yere atarak ayağile 
ezdi. 

- Sen evhama kapılıyorsun Belkis, yahut rüya 
ıorüyonun .. 

Belkıs gözlerini yan kapayarak baFnı hafifçe 
salladı. 

- Keşkl riiya görseydim! Senelerdenberi be.ra· 
ber yaşad.ığ.m en sevgili. dostumun, ömründ~ ilk defa 
olarak be:ıdc.n kaçtığını, benden bir şey gızlcmek ı. 
çın aceınıce sö2.ler soylecliğini keşki uyanııt güzlerle 
gormeseydim' 

Sesinde o kadar derin bir sızlayış vardı ki, Ay
te dayanamadı, sandalyasını Belkı.se yaklaştırar8:k 
biraz çekingen, biraz kısık, fakat çok yorgun bır 
liesle cevap verdi; 

- Senden bir şey gizlemiyorum kardeşim; fa. 
kat kendimin dE' içinden çıkamadığun karma karışık 
şeyleri sana anlatmakta bir sebep yok; bahusus ki, 
bunları ben de anlamıyorum. 

- O karma kanşık dediğin şeyleri belki de be. 
raber anlamıy& çalışırız Ayşe; belki de sana yardım 
edehilirim. Hiç olmazsa onları içinde saklamadan bir 
başkasına anlatmakla olsun teselli bulursun. 

Ayşe başım sandalyasının tahtasına dayayarnk 
bir iki ı::aniye hareketsiz kaldı. Açık gözleri uzaklar
da dolaştıRı halde hiçbir şey görmüyor gibıyclı. Ele 
avuca sığmıyacak kadar cevval olan bu enerjik kız, 
birdenbire yorulmuş, iradesini ve kuvvetini kaybet. 
mişti. 

Bıdkıs de derin bir allka ile ona bakıyor, onun 
tereddüt buhranının geçmesini sabırla bekliyordu. 
Nihayet Ayşe doğruldu, yüzünde kati bir karar ve. 
ren insanlara mahsus azim ve irade okunuyordu. 

- Hakkın var kardeşim, zaten içimde gizli kalan 
bu karışık duygular beni boğuyor, onlan dışan ver
meliyim. 

Bir sanivo durduktan sonra biraz mahcup bir 
sesle ilave etti: 

- Birkaç aydanberi husus! hayatımı ve duygu. 
Ja.nmı senden gizlediğim için zaten ben de kendimi 
affedemiyor, bunu sıkı arkadaşlı~la telif ede. 
miyerek üzülüyordum.. 

Biraz evvel nef~ duyulan rüzglr susmuş, yap· 
rakların hışırtısı kesilmiş, sessizlik daha derınltş. 
mişti. Belkıs arkadaşının son sözlerini ışitmemış gibi 
miışfik ve &nlayışh sesile: 

- Söyle Ayşe .. dedi. 
- Evet, sana her şeyi ta başından anlatacağım. 

Sakın sözümü kesme, sakın beni tenkit veya. teşvik 
edecek bir kelime sövleme ... 

Bendekı bu karma karışık duyguların baslan. 
gıcını ta o ctomobil kazası gününde aramak doğru 
olur. Hatırlıyor musun. o gun bana: "Fena bir his
sikablelvuku bana senin o tehlikeli adamla tekrar 
buluşacağını w onun senin üzerinde fena tesirler ya. 
pacağını söyliıyor. Bundan korkuyorum., demiştin. 
Ve ben de seni evhamlılıkla, sinirlilikle itham et
miştim. Senın hakkın varmış Belkıs. O adamı ben 
tekrar gördüm. 

Geçirdiğim küçük kazadan bir hafta sonra fdl; 
bir sabah üniversiteye gitmek üzere evden çıktığım 
zaman yolda onunla karşılaştım: hürmetle şapkasını 
çıkararak yan:ma geldi ve bana tamamıle ıyileşip 
iyileşmediğimi sordu. Çok kibar ve dürüst bir hail 
vardı. Böyle iken ben, biraz kendi garip hislenmden 
korktuğum, biraz da senin yaptığın müthiş kehanetin 
tesiri altında kaldığım için onun sözlerine ancak ne
zaketin icap ettirdiği bir şekilde, hatta biraz aoğuk 
bir sesle mukabele ettim ve derhal yürüyüp geçtim. 

Maamafih, benim öyle çarçabuk aklımı başım
dan kaçırmadığımı, his meselelerinde oldukça mü. 
teyakkız ve ihtiyatkar olduğumu bildiğin içın, mü. 
hendis Mehmet Tuncun da üzerimdeki tesirinin pek 
öyle düşiındürücü ve uykularımı kaçırıcı cinsten ol
madığını sana söyliyebilirim. Esasen onun hallerin
de- de ban& karşı lüzumundan fazla bir yakınlık 
görmediğimi itiraf ediyorum. ille günKU. tabii ko. 
nuşma.<ıından sonra aramızda bir münasebet tesisine 
çalışmak istememesi de bunu isbata kafi iaı Dürüst 
ve terbıyeli biı insan olarak kabul ettiğim Mehmet 
Beyin. evli barklı bır adam olmasına rağmen, ken. 
dınden çok genç bir kızın peşine takılarak onu baş
tan çıkarmıya heves edeceğıni tasavvu etmek bile 
gülünç ve boş bir şey olurdu. 

Bana gelince aile rabıtasına kllJll ne olursa ol. 
sun, hürmet etmeği sarsılmaz bir prensip olarak ita. 
bul ettiğim ıçiJ\ evli bir adamla birmünasebet tesis 
etmeme imkan ve ihtimal olamazdı. Bunun ıçin, bir 
gün beni bir kazadan kurtaraq bu adam,ho~uma git· 
tiği halde, hıs ve düşüncelerimde hiçbir değişiklik 
yapmadan hayatımdan uzaklaştı. Onu aylarla gfüme. 
dim ve hatırlamadım. 

Ayşe b' r sigara daha yakarak yerinden kalktı. 
ta.rasada dolaşmıya başladı. Yanında arkadaşının var 
lığını unutmuş gibi dalgındı. Belkıs de onun susma. 
sından istifade ederek kalkmıştı. 

(Devnmı var) 
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MilleUerarası pcma ittihadına dab.U 
olmıyan memleketler tçin abone 
bedell mQdJet surasiy1e sa, ts. 9, 
a,ıs liradır. Abone bedeli oeşlndir. 

Adres değiştirmek 25 lrururıtur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul ilAvesl ~zımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ. 

Talebe Boş 
Vakitlerini Nerede 
Geçirebilir? 

Gazetelerde okt.tduiumma göre, 
ders zamanlarında dışarıda 

ttldt geçiren talebelerin takibine 
devam edilecek ve kahvelere, gazi.. 
nolara giden talebeler de fiddetle 
.cıeralandmlacakJannıJ. 

Den zamanlanm dıpnda geçi. 
nn, kahvelere, gazinolara giden ta. 
le belere: 
•- Aferin!,, denilip, mnkilat ve.. 

'ribnlyeceği muhakkaktır. -
Boı qmanlanm bu gibi mahaller. 

411e geçiren talebelere: 
•- Buralara talebelerin girme1e. 

rıf J'UaktJr: Eğer yasala riayet et. 
mezseniz, ceza g6riiniinüz!,. Diyo. 
ruz. Bu iyi. Fakat, acaba, o talebe
ler, bb:e: 
•- Peki ama, biz, boş mmanla. 

nmm, nezih, ve istifadeli bir ıekil. 
ele, nerelerde geçirelim?,, 

Şeklinde bir sual sorarlarsa, ne 
eevap verebiliriz? 

Talebeler için toplanb yerlerimiz 
kAfl derecede bol, ve kili derecede 
oyalayıcı mıdır? 

Bize ö1le gelir ~ en nikbin va.. 
tandaşlar bile, bu suale: . 
"- Evet!,, cevabını veremezler. 

Bunun içindir ki, nazan itibara al
mak mecburiyetinde bulunduğumuz 
noktalardan birisi de, kahvc]erden 
ve ona mümasil muzır muhitleTden, 
ve mahallerden lmrt•nnak istediği. 
Jniz çoculdarunızı, bir an evvel zevk. 
le devam edebilecekleri münasip '\"e 
Ga!l>taki emsaline müşabih mUesse. 
selere kavuşturmaktu. 

• 
Zelzele Felaketi ve Kariler 

Erzincan f elik eti hakkında aldığı_ 
mız mektuplar, büyük bir yekun tuL 
maktadır. Bunlardan çoğu, bu bü .. 
yük felaketi terennüme çatışan şiir. 
ler, ve nesirlerdir. Yazanlar, bunla. 
rm tarafımızdan neŞl'ini istemekte. 
dirler. Vakıa, bu şiirler, ve nesirleT 
arasıncla, kuvvetli ve güzel olanlar 
yok değildil'. Fakat, onları neşl't't. 
mek, taze bir yarayı her gün biraz 
daha sızlatmak, ve deşmek olaenk. 
tır. Bunun içindir kJ, onlan sütun. 
larımıza geçirmemeyi daha nıüna. 
sl-p görüyoruz. Bu felakete müteal. 
Ii.k mektuplann hepsi, bittabi şiir, 
veya nesir değildir. Bunlar arasın. 
da, ban temenni, talep veya şika. 
:vet mektuplan da vardır ki, bunla. 
n alakndarlarına göndermekteyiz. 

Fakat bu arada, mevzuu bah!-iet.. 
meden geçemiyeceğimiz barı mek
tuplar da var. Mesela, bunlardan bir 
çoklan, gazetelerimizden bazılann. 
da bu felaket münasebetile ne!lredil. 
mlş olan listelerdir. Okuyuculan. 
mızdan birisi bunlardan bahseder
ken, şu satırları yazıyor: 

"'Fel!ket esnasında, bQyQk kardeşim 

'9e bilyilk validem Erzlncanda bulunuyor. 
lardı. Zelzeleden birkaç gün sonra, Er-
7.incan vali muavini İzzetten aldığımız 
katı bJr haber, bize ikisinin de öldi1kleri
tı.1, ve detnolunduklanru blldlrdL Ağla
dık. sızladık, dövfindük. Fakat zaman, ya
ramızın acısını nlsbeten haflfietti. Kana
)'an yaramızın trun kabtık tutacağı sırıt_ 

da, elimize bir gazete geçU. Bu gazete, 
listesinde, büyük karde~l.mln, ve büyük 
'78.lldemln ha.yatta bulunduklannı kati
Yetle yazıyordu. Ümidin boyu. acının bo
h nisbetlnde bilyük oluyor. Bizim acımız 
tııonsuzdu. O satırlan okuyunca. kapıldı· 
kımız limit te tıonsuz oldu. Fakat maale· 
11ef, 11imd.f öğrenmi~ bulunuyoruz ki, o 
eazetenln verdiği havadis tamamen a~ıl

&ızclır. Ve doğru olan da, bizim ilk aldı. 
ğunız kara haberdir. Görülüyor ki, bir 
gaıetenin hatası yüzünden, bUtün bir al
le, bir ölümün derin acısını, olanca (iid
detile ve iki defa cekml~ bulunuyoruz. 
Siz, buna sebebiyet verenlerin meslekda
'1 s.ıfatile bu ise ne dersiniz?,. 

Ne yalan söyliyelim: Biz, bu sa. 
tırlan, saklıyanuyacağunız derece. 
de derin bir tees!iiür ve teesısiifie o. 
kuduk. Meslekdaşlanmız, hele h:m 
hassa böyle hadiselerde, en ufak bir 
dikkatsizliğin ne feci neticeler do. 
fnırabileeeğini nası) unuturlar, ~a
~nz. Ve vukartki mektubun onlara 
Son bir d~rs olmasını temenni ede. 
ıiz!. 

ROMANYAYI 

Bugüne kadar yeni Cihan Har. 
binden Avrupanın en ziya.. 

de müteessir olan kısmı Şimali 
Şarkisine inhisar etti. Polonya 
parçalandı, Almanlar ile Sovyet. 
ler arasında paylaşıldı. Sovyetler 
küçük Baltık memleketlerine el 
koydular ve Finlandaya taarruz 
ettiler. İskandinavya memleket.. 
leri ise hem Sovyet hem Alman 
tehdidi altında bulunuyor. Bu 
böyle olmakla beraber son günle
rin bazı hareketleri gösteri;y:or ki 
ateş Ballranlara doğru da yaYtl
mak istidadını göstermektedir. 
Polonyanın taksiminde Karpatln
rın Şimal eteklerini işgal etmiş o. 
lan Sovyetler neden yerlerini AL 
manlara bırakıyorlar? Macar ve 
İtalyan Hariciye Nazırları arasın. 
da Venedikte yapılan mülakatta . 
neler kararlaştırıldı.? Romanya 
ve Yugoslavya nazırları arasında
ki birleşmede neler konuşuldu? 
Yakında toplanacak olan Balkan 
paktı konseyi, aralarına Bulgaris
tanı da alarak kuvvetli ve tam bir 
blok teşkil edebilecekler mi? İlk. 
bahara kadar bütün bu sualle.-in 
cevabını az çok öğrenmiş olaca. 
ğız. Fakat yangın A vrupanm Ce.. 
nubu Şarkisine doğru ilerliyecek 
olursa tehlike ile en evvel karşı. 
taşacak olan memleket şüphesiz 
Romanya olacaktır. 

\ 
Q n sekizinci ve on dokuzun-

cu asırlarda Romanya, Rus, 
Avusturya ve Osmanlı orduları 
için bir harp sahası olmuştu. Bi
rinci Cihan Harbinde de Roman.. 
ya hemen baştan başa çiğnenmek. 
ten kurtulmadı. Romanya 1916 
Temmuzuna kadar ne yapacağını 
bir türlü kararlaştırmamıştL O 
sıralarda Fransa hükumeti Londra 
ve Petrograd ile anlaştıktan sonra 
Romanyayı sıkıştırmıya başlamIŞ
tı. Fransa sefiri M. Blondel Bük. 
reş hü.kıimetini: "Ya şimdi Bul
garlara karşı harbe geçersi. 
niz, yahut bir daha bizim saf. 
lannuz arasına karışmayı hatırı. 
ruza bile getirmeyiniz.,, diye teh.. 
dit ediyordu. Romanya hemen 
yai'dim etmiyecek olursa sulh rnü
mkerelerine iştirak ettirilmiyecek; 
bilakis İtilaf devletJerile birlikte 
hemen harbe girecek olursa Rus
ya 25.000 kişilik bir ordu ile Ro
nıanyanın yardımına koşacak ve 
Fransızlar da onlara Arhange1sk 
yolu ile istedikleri kadar silah ve 
mühimmat yollıyacaklardı. Brati.. 
ano kabinesi bu teklü ve tazyik 
lcre nihayet boyun eğmişti. Fakat 
1916, 17 Ağustosunda bu ittifak 
muah-edesi imzalanacağı sırada 
şartlardan bir kısmı değişmiş bu
lunuyordu. Bir müddettenberi 
Çar İkinci Nikolanın etrafını sa
ran Alman taraftarları onu mütte
fiklerinin nasihatlerinden uzaklaŞ
tırmıya uğraşıyodard.L Bunların 
elebaşıları Hariciyede Sazanoff'un 
yerine geçen StrumC:ır ile yeni 
Harbiye Nazırı Soukhomlino! idi. 
Hatta bu sıralarda Petrograd'da 
Rusyanın merkezi devletlerle ayn 
bir sulh yapacağı rivayetleri bile 
dolasmıva başlamıştı. Böylece 

YAZAN: 

Faik Sabri Duran 
Ruslar Romanyaya yapılan ta.ah. 
hüdü yerine getirmem.işler ve 
250.000 kişilik ordularını Tuna 
boyunda Bulgarlar üzer;ne yol-
1.ıyacağı yerde zengin Ma.. 
car ovalarına doğru akıtmayJ İŞ
lerine daha uygun bulmuşlardı. 
1916 Ağustosunda Romanya da 
onlann peşi sıra Bulgarları ihmal 
ederek garbe dönüyor ve ordusu. 
nu Karpat tepelerinden öteye ge
çiriyordu. Önce bu hareketler iyi 
neticeler verir gibi olmuş ve Ru
menler Transilvanyaya girmişler. 
di, fakat General Falkenhayn ve 
Mackensen'in kumandası altında 

Şimalden ve Cenuptan Almarl. A
vusturya ve Bulgar ordularının 

Osmanlılarla birlikte yaptıktan 
tazyilca Romanya ordusu uzun 
müddet mukavemet edememişti. 

Q senenin nihayetl.erine doğ_ 
ru Rumenlerin elinde Yaş 

ile Seret sırtlarından başka bir 
yer kalmamıştı. Romanya hüku. 
meti nihayet 1918 senesi 7 Mayı
sında Almanlarla ayrı bir sulh 
yapmıya ve Bükreş muahedesini 
imzaya mecbur olmuştu. Romanya 
Karpat hudutlarında beş mil ge
nişl!ğinde arazi terkediyor ve böy. 
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İNSANLARIN BOYU UZUYOR ••• 
Hemen her aiJe içinde göz~ çar. 

pan bir şey: Yeni yetişen gençlerin 
boyu evvelkilerden daha uzun 
oluyor. Genç kızlar annelerinden, 
delikanlılar da babalarından daha 
uzun oluyorlar. Tabii, hepsi değil. 
se de, bir çokları öyle. 

Hem de yalnız bizim memleket
te değil, başka memleketlerde de 
bu hadise göze çarpıyor. Kısa boy. 
lu diye tanınmış milletlerde bile 
çocukla~ analarından, babaların. 
dan daha uzun oluyorlaJ'. 

Bu hal acaba nedendir? 
İklimin boy üzerine tesiri öte

denberi bilinir: Dağlık ve kayalık 
topraklar üzerinde yaşıyanlar kı· 
sa boylu, düz ve kireçli topraklar 
üzerinde yaşıyanlardan daha uzun 
boylu olurlar._ Sonra soy tesirini 
de herkes bilir: Uzun boylu ana
dan ve babadan gelen çocukların 
da uzun boylu olmak ihtimali 
çoktur. 

Fakat ayni iklimde, ayni soy. 
dan çocukların daha uzun olmala
n büsbütün başka bir şey. Bunda 
zamanı hesaba katmak lazmı. Şu 
kadar ki zaman mefhumunun İıe 
olduğu henüz anlaşılamadığından 
göze çarpan bu hAdiseyi izah için 
biyoloji mütehassısları tilrlü türlü 
nazariyeler kuruyorlar. 

Büyük tabiat alimi, Büfan'dan. 
beri kabul edilmiştir ki insanların 
boyu soy ve iklim tesirlerinden 
başka bir de beslenme tarzına bağ
lıdır. Bu tesirlerden ilk ikisi bu 
meseleden dışarı kaldığından, şlın .. 
di hatıra gelen bu zamanda insan
ların daha iyi beslenmeleridir. 
Vr.kıa bu zamanda en ar uzayan 
köylü çoculdannın, onlardan bi. 
raz daha çok uzayan şehirlerdeki 
işçi çocuklarının, en çok ozayanla. 
nn da şehirlerdeki burjuva çocuk. 
larının olması bu türlü dilşünUşü 
tekit ediyor. 

Köylüler her memlekette az 
çok lıasls olurlar, ne kendilerinin, 
ne de çocuklannm boğazlarına 
tokça masr'1 etmeyi sevmezler • 

• 

Her yerde şehirliler daha çok yer. 
ler. Onlann arasmda da en çok 
yiyebilenler, tabii, rahat yaşıyan 
burjuvalardır. Onun için bu naza. 
riye akla uygun geliyor. 

Bununla beraber müstesnafan 
da pek çok: En :yi yivebilen in. 
sanların çocuklan mutlaka uzama. 
dıkları gibi, en az yiyen, iyi besle. 
nemiyen çocuklar gElle uzuyorlar •• 
Sonra da eski zamanlarda insan. 
lar şimd 'kilere nisbetle pek çok 
yedikleri halde çocuklann anala. 
randan, babalarından daha uzun 
oldukları hakkında tarihte hiç bir 
haber yoktur. 

Bundan dolayı, hazılan, yeni 
gençlerin daha uzun boylu olma. 
tarını şu iki sebebe atfediyorlar: 
Biri yük tasımaktan kurtulmak, 
biri de eskil~rden daha çok uyu. 
mak. Vakıa yük taşıyan insanın 
boyu kısalacağı, çok uyuyanın ya. 
takta yatmaktan dolayı boyu uzı. 
yacağı kabul edilebil'r. 

Ancak, yük taşıyan ve az uyu .. 
yan gençler de uzun boylu olu.. 
yorlar? Şu halde başka bir sebep 
bulmak Iazım. 

Onun için, bir de, her memle. 
kette insanlann eskisine n'sbetle 
daha karısık soydan olmaları na. 
uriyesi v~r. Soylar karıstıkça bo. 
yun uzadığı da şiiphesi7.dir. Fakat 
soylan en ziyade karışık olan de.. 
niz kenannda şehirlerde insanlar 
dev boylu olmuyorlar. 

Kimisi de insanlann boyu hava. 
daki elektrik şartlarına eöre oldu
ğundan havadaki elektrik şartla. 
rının değiştiğ.ni ileri siirü:vor. Şu 
kadar ki o şartları yanan güneŞ
tir. O halde, acaba güneş mJ bir 
inkılap geçiriyor 

Bunu iddia etmek pek gfiç oJ. 
duğundan, şimdilik :rapılacak şey, 
yeni yetişen gençlerin boylan u. 
zun olduğunu sadece kavdetmek. 
tir. Buna dikkat ederek dü~iinen. 
ler çoğaldıkça sebebi de elbette 
b•r gün bulunncaktır. 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Eski neslin, edebi fonct'on'unu 
, yapmadığını, Tam:hnatlan Ci-
1 han Harbine kadar gelen muharrir· 

'"'. ler.n bir Garp taklitçiliği ile kalkıp 
kendi cemiyetlerini ve de,·irl ı: rini 
aksettirmedikl<'rini iddia eden yeni 

1 nesin gençleri diinkü TAN gazete. 

1 
sinde davalarını daha mufassal ola. 
rak izah ettiler. Bu izah çok hulasa 

i olmakla beraber, hu 3·azıdan esas da-

: Romanyamn petrol kuyulann
dan bir görünüş ve Rumen 

köylüsü tipi 

lece en mühim geçitler, bütün hl. 
kim tepeler Almanlann eline geçL 
yordu. Zengin Eflak ve Buğdan 
ovalan her istilaya açık bulunuyor 
ve hükumet merkezi olan Bükreşin 
müdafaası artık imkansız bir şek. 
le giriyordu. Bundan başka bütün 
petrol kuyuları ve demiryollan ü
zerinde Alman kontrolu tesis edi
liyordu. Bu muahededen sonra 
Romanyanın siyasi ve iktısadi is. 
t~klali bir vahimeden ibaretti. Bir 
sene sonra V ersay muahedesile 
karşrlaşacak olan Almanya, Ro. 
manyaya karşı çok insafsızca ha.. 
rek<>t ettiğini fark edemiyordu. 

Bereket versin ki, 1918, 11 İkin
citeşrininde Almanya İtilaf Dev. 
letlerile mütareke akdine :necbur 
olmuş ve bu sırada Bükreş mua
hedesi de bozulmuş, Romanya bi
raz nefes alabilmiştL 

Neticede Romanya Cihan Har. 
binden pek büyümüş olarak çıkı. 
yordu. Macaristan ne kadar zarar
lı çıkmışsa Romanya o kadar bü.. 
yumuştiı. Fakat bu vazıyet kom. 
şularının haset ve gayızlarını o
nun üzerine toplamıştı. Memleke
tin mesahası 131.000 km.:ı den 
295.000 km.:! ye yükselmişti. Nü
fus 19 milyonu geçiyordu. Ayni 
zamanda Romanya başına ço.1t çc. 
tin bır ekallıyetler meselesi ya
ratmıştı. Transilvanyada 1,5 mil .. 
yona yakm Macar vardı. Bunlar 
yılzlerce senedenberi Rumenleri ta
nakkümleri altında bulundurmu§
lardı, şımdi onların efendi mevkiirıe 
geçmış olmalarını hazmedemiyor. 
lardı. Besarabyada ise yarım mil· 
yandan zıyade Rus ve Ukraynalı 
bulunuyordu. Bundan oaşka Ro
manya hudutları ıçerisinde 750 oin 
kadar da Alman kalmış bulunu.. 
yordu. Bereket versin kı, bunlar 
ço\ dağınık oldukları içın Alman
ya Orta Avrupa memleketlerin .. 
de olduğu gibi, Romanyadan ara
zı talebınde bulunmuyordu. Bu 
Almanları vaktile Macar Kralı 1-
kıncı Andreas, Türklerin iı4ilasına 
karşı koyabilmek için Ren ve Mo. 
zei havzalarından getirtmişti. 700 
senedenberi Transilvanyada yaşı.. 
yan bu unsur ırk ve kültür karak
t~ı ıerini tamamile muhafaza etmiş 
bulunuyor. Hepsi bundan da ibaret 
değil, Romanyada 1 milyona ya. 
kın Musevi. 450 bin Bulgar, 250 
bin kadar Türk yaşıyor. Bir yan. 
dar, Macarlar, diğer taraftan Bul
garlar Romanyada kalan ır!;daşla. 
rım unutmadıklarını takrar edip 
duruyorlar. Macaristan, Banatı ve 
Transilvanyayı, Bulgaristan İkinci 
Balkan harbinden sonra 1913 Bük .. 
reş muahedesile Romanyaya terke 
mecbur olduğu Dobrucayı istiyor, 
Sovyetler de Besarabyanın Roman· 
yaya ilhakını tanımadı:.darını ha
tırlatıp duruyorlar. 

R omanya komşuları ile bir 
mesele çıkarmamak için e

linden geleni yapıyor. Ekalliyetlere 
bir çok haklar tanıyor. halk için
de umumi bir sevgi uyandırmak i. 
çin gençler arasında Straja Tzeri 
(Memleket Bekçileri) isimli teşki
lata kuvvet veriyor ve ayni za
manda tedbiıli clnvranarak kendi
ni müdafaaya hazırlanıyor. Bir 
yandan da Almanya ile imzaladığı 

(Devamı 7 incide ı 

vayı anlamak mümkiindür . 
Gençler diyorlar ki: 
"İmparatorluk başından Tanzi

mata kadar olan devir kendi zaman 
ve mekanı ve öz anlayışı içinde ha. 
kilci, halis, tezatsız bır alemin şah
siyet ve kemale ermiş örneğid ir. Tan
zim.attan Umumi Harp başlangıcına 

kadar, bütün sosyal ve politik plan, 
bütün edebi, fikri, ve bedii kadro, 
yüz sene teahhurla gelmiş ölü kalıp.. 
Iarın yüzde yüz müstemlekesidir . U. 
mumi Harbi yaşıyan nesil, Umumt 
Harbi bize aksettirmedi. Mutlak bir 
kültür özü halinde bize get irilmesi 
gereken ve ilk temelim izi kurması 
lazun gelen Şark mirasının, ve yine 
mutlak olarak baş örnekleriyle bize 
aşılanması zaruri olan Garp kültür 
hediyesinin yerinde yeller esiyor. 
Kötü bir Garp mukallitliği ile kaldı .. 
lar. Hem Şark ve Garp, hem de ana 
vatanla ilk defa biz temasa geçtik. 
Romanda, hikayede, nesirde dava ve 
mesele -isterse şimdilik bir tohum 
kadar minik olsun- bizim nesille 
kalkınmıya davranmıştır. Sözümü
zün hakJd boyunu, bosunu zaman 
ve eser gösterecek . .,. 

Gençlerin ortaya attıklan tez, e. 
sasmda doğru olmakla beraber, bu 
makale ile lüzumu kadar tenvir edil. 
m.iş değildir. Bunu bir tek makale. 
den beklernJye de hakkımız yoktur. 
Bu davayı, edebiyatın geçirdiği de 
virlerle, cemiyetin geçirdiği devirle 
ri ve ist:'haleleri mukayese ederek is 
pata giriştikleri gün, tez, münfcri 
bir iddia halinden çıkıp. ilmi esasla. 
ra dayanan bir dava hal:ne gele.; 
cektir. 

Hiç bir cemiyette edebiyat, cemi 
yetin dışında bir kili değildir. He 
milletin edeb·yalı, lçlnde yaşadı 
cemiyeti ve muasır cemiyetleri ak 
settiren bir aynadır. Eğer Türk c 
rniyetinde edebiyat, Tanzimata ka 
dar, hakiki, hal's, tezats1:1 bir cemi 
yetin kemale ermrş örneği ise, bun 
dan sonra bir dekadans de~Tİne gir 
m'şse, bunun, cemiyetin geçirdi~ ik 
tısadi ve içtimai inkişaf ve gerilem 
ile alakası olduğu içindir. 

Her miJletin sanatını, edebi tek 
mülünü tetkik ettiğ.miz zaman. b 
edebiyatın ve sanatın muhtelif d 
virlerde cemiyetin iktısadi ve içti 
mai tekamülü ile ahenkli bir istiha 
le geçirdiğini göriirüz. Aşiret dev 
r'nin efsaneleri bize insanın tabiatı 
mücadelesini, din korkusunu, ilah 
lan verir. Derebeylik devrinin ede 
1>iyatında harpleri, kahramanlan 
kişane lordJariyle esirler'n çarpı 
masmı, şövalye sergüzeştlerini, ha 
ıfestanlariyle bu edebiyatın hiribi 
rinden aynldıgmı göriiriiz. Burju 
vazinin teessüsiinde, derebeyler'ni 
hu yeni doğan cemiyet karşısmd 
mürteci ve idealist bir felsefeye sap 
tıklarına, dini edebiyatın kuvvetle 
mesine, mist·k bir edebiyatın do~ 
şuna şahit oluruz. Burjuvazinin kuV' 
vetlenmesinden, Fransız inkılabın· 
dan sonra, on sekizinci asrın sonl 
nnda, burjuvazinin derebe:rl'k.1 
mücadelesini, materyalist bir fels 
feye saptığını, yeni bir moralin doğ 
duğunu, dine karşı cephe aldığını, e 
debiyatın da bu miieadeleJeri akse 
frdiğini görürüz. (On sekizinci ası 
materyalistleri, ansiklopedistler.) 
On dokuzuncu asırda ve yirminci 
sırda kemale ermiş hakim bir bur 
juvazının yeni doğan düşmanın 

(proleteryayaJ karşı tıpkı dercbey 
leri gibi tekrar idealist felsefeye geç 
tiğini ve idealist b'r edebiyatın doğ 
duğuna görürüz. Garp cemi 
yetlerinde bir burjuva edebiyatı il 
yan yana bir halk edebiyatının doğ 
ması ve yürümesi bu cemiyetler· 
içindeki tezatlan aksettirir. Bütü 
bu edebi devirler bize edebiyatın c 
miyetin dJşında bir kül olmadı~ 
ispat eder. 

Yeru nesil, eski nesillerin Tanzi 
mata kadar şahsiyetini muhnfaza e 
tiğini, Taıızimattan sonra Avrup 
mukaUitliği ile dejenere olduğun 
idd'a ederken, cemiyetin f?e~irdi,'.; 
iktısad.i ve içtimai merhaleleri, b 
merhalelere rağmen eski neslin na 
"id cemiyetin dışında yalnız kendi 
terennüm ettiğ.ni indi\'iduafüt b. 
çerçeve içinde cemiyet'e aw:ikasın 
\estiğini, sadeee Garpten aldığı uy 
~urma bir kalın içirıde, hıılkm rn•ıu 
morali, ve şahs~yetle alakasr ()lmı 

(Lutfen sayfayı çeviriniz) 



~~~~::;:;:=:;.-ıır-:E=:=:=:::;!~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::~~==~~:::::::::::~T~A:=:N:==::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~:::25~-1- 940 
Halka~ Konseyi Toplanıyor HARP 
Saracoğlu önümüzdeki 
Salı Günü Ankaradan 

Belgrada Gidiyor 

,/ 

Balkanlara 
_Geliyor mu? 

• · <Bıışı. 1 incide) 
karmıyaealttır. Bu davanın dostane 
bir tekilde ve·galip bir ihtimale ıöre 
sulh masasında hallini temınen ıtm· 

(Ba~ 1 incide) 
pasında Baltık, Holanda ve Dani.. 
marka istikametinde melhuz bir ha
reketine gelince, Alman muhtırası 
İngiltereyi felce uğratmak lüzumun. 
da ısrar etmekte ve bu planın İtalyan 
muhalefetine maruz kalmıyacağı ü. 
midini izhar eylemektedir. Bu muh
tıra 17 kanunusanide alelade diplo. 
matik yollarla İtalyan hükumetine 
gönderilmiştir.,, 

Ayni gazetede Charles Morice, Tu
na - Balkan meselesini maddi ba
kımdan tetkik ediyor ve diyor ki: 

"Galiçyada iki üç haftadanberi 
vaziyet değişmiştir. Almanya oraya 
bazı müsellah unsurlara • dayanan 
mütehassıslar göndermekle kalma. 
mış, mühim miktarda muharip kıta. 
at ta sevkeylemiştir. 

"Belki de Almanlar, Sovyetlerin 
Balkanlara karşı her hangi bir hare. 
keti hususunda İtalyayı temin etmek 
istiyor ve yine belki de, Sovyetler 
jlkbahar gelir gelmez, Romanyadan 
Besarabyayı almıya karar vermiş ol. 
duklarından, Almanlar Romanyaya 
karşı böyle bir hareketin yalnız Sov
yetler tarafından yapılmasını istem.i 
yorlar.,, 

IJall:anlar üzerindeki tazyik 
Populaire gazetesinde Leon Bllım 

da, Almanların halihazırda Balkan
Jnr üzerinde yaptıkl~n tazyikten 
bahsederek diyor ki: 

"Bu tazyikin mahlyetiııe ve ma. 
nasr'la gclJnce; öyle zannediyorum 
ki H'tler, Balkanlan Alman hayat sa 
hasının bir cüz'ü addediyor ve şim
diki halde Balkanlara karşı arazi 
emelleri beslemiyor. Almanynnm 
hakikl hedefi muhtelif Balkan dev. 
letlerile akdettiği itiliıfların kendi
sine temin ettiği iktısadi menfaat
leri tarsin etmek ve mümkün ise, 
inkişaf ettirmektir. 

"Balkanlarda harp çıkllcak olur
sa, Almanyı:.ya yapılan petrol, hubu
bat, hayvan ve:saire nakliyatı dura
caktır. Bir nbloka diğerine inzimam 
~ektir. Hitlerin karşılaştığı yega
ne müşltül, Bcsarnbyayı yutmak b
tiycn Staline korşı giriştiği taahhüt
leri yerine getirmek, fakat bunu ya. 
parken de harbe meydan vermemek. 
tir. 
"Galiçyanın Sovyetlerin elinde bu. 

lunan krsmına Alman kıtalan ve 
tcknikçilcri gönderilmesinden mak~ 
sat Romanyaya kar"ı siliıhlı bir te
cavüz hazırlamak değil, Galiçya şl. 
mendiferiyle muslihane bir şekilde 
Rumen petrolünün transitini temin 
etmekten ibarettir. İngiliz gazetele
ri Romanyanm bütün petrol ve çe
lik istihsalatını hükumetin kontrolü 
altına koyan yeni Rumen kararna
melerinden bahsettiler. Bu kararna
meler Rumen devletine petrolü ta
mnmiyle müsadere ede-rek imtiyazlı 
kumpanyalann itirazlanna ve bu 
c::= 
yan bir edebi ·at yarattığını, delille. 
riyle ortaya koymahdrr. 

Gen('ler, Cihı>n llnrbin;n nesli bi
ze harbin facialarını akscttirmerli, 
dcdıkleri :r.aman hnkhdırlnr. Tnnd
rnattan, Atntiirk inkılabına kadar o
lan ccmivot i tihalclerini de aksettir. 
rnediler. Çünkli onlara gi.ire, ~rnnat, 
sannt i~ind'r. Geneler, bir küitiir özü 
halinde Şark mira ının ~·eni ne le 
naklwilmcdlğini, Garp kültürilniin 
mukallitlik çerçevesi dı ında b'r tek
nik ve edebiyat nfimunesi olarak ~·~
:rıl ne le verilmediğini idd'a ederken 
de hnkhdırlar. Fakat bn hnklarmı is
pat için yalnız ortaya koyduktan 
miitenrifcler k:ifi değild'r, davnlan. 
nı mukayeseli tetkiklerle ortn:va koy
madıkça bu hakkı 1 azanamnzlar. 

''Ilizi'rn ahı la ... Ja kavgamı?: yok, 
bir nesil ve geri fik'l'lc kavgndayız . ., 
D:yorlar. Doğru... Fakat edebiyatı 
temsil e<!en şahıcları edehivat <"erçe. 
vesi içinde miitali'a zarmidir. Fran. 
SIZ edchiyntını tetkik ederken Viktor 
Hütrod:m, Anatol Frnnstan, H:ınrl 

Darbu.stan bahsetmeden tetkik et. 
mck miimkiin miidlir? Edebi bir 1'
snnla, ve ilmi c nslal' dahilinde <ıa. 
hısl rdan bahsctnıek şahsi bir kav
ga değildir. Bir devri nıiitallla f'od~l'
kcn, içindeki şahıslann edebi kıy
metlerini miitataa etmeden, C!erleri. 
ni didiklemeden ırcçcmeyiz. Ayni 
zamanda yeni iddialan, hareketleri, 
ecre nnlan ortaya atan nes'llerin e
serlerini görmeden de hüküm '\'ere
me• ior. 

"Nuhun gemisi kalkı~·or,, diyor
lnr. Nuhun 2emi"i rota<ıını çizme
den, puculnsız yola çıkarsa, -:abuk 
bntnr. Hele deni:r.lerin miknatıslı ma
y:inlerle dolu oldujhı bt1 de,.;rde. 

ı·~-· ,. 

kumpanyalarla a}rtedllen mukavele- dilik kendisine verilecek vaat ve te. 
lere rağmen kime canı isterse ona minatla iktifa edecektir. 
satmak im.kAruıu vermektedir. Bu Zaten Balkanlarda statükonun mü. 
kararnameler Rumen devletine Fran dafaasını üzerine alan Balka.n An· 
sız, İngiliz, Belçika ve Amerikan ser- tantı baki kaldığı müddetçe, Bulga. 
mayeleriyle işletilen ve petrolü Al- ristanın tek baJlna davalannı siJAhla 
manyaya satmak istemiyen yahut ta tahakkuka teşebbüa et mesine imkAn 
evv~lce petrollerini İngıltere ve Fran yoktur. 
saya satmrş olan kumpanyalann mu- Bu itibarla Bulgar:fstanm bitaraf. 
kavemetini kırmak imkanını, vere- lığına ve ıulh siyasetine lnanılabi· 
cektlr. Bundan sonrfl Rumen devleti lir. 
petrol kumpanyalannı Almanyaya f akat Bulgaristan, Balkanlarda 
mal satmağa icbar edebilecektir. · emelleri bulunan hariç .-m. 

"Binaenaleyh, ·Almanya Rumen peryalist büyük devletlerın telkini. 
devletini bu şekilde hareket etmesi ne, tesirine ve tazyikine tabi olahi
için tazyik edebilecektir. Bu tedbir- lir. Bu takdirde bu devletlerden biri 
lerin ancak Alman tazyı1d altmda it.. veya bir kaçı ile müştereken hareket 
tihaz edildiğini ilaveye lüzum yok- ederek haksızlıklann tamirini istiye. 
tur. bilir. Böyle bir ihtimal var mıdır? 

"Kral Karol, bu tazyike şüphesiz Muhtelli büyük devletlerin Bulga. 
ki memnuniyetle boyun eğmemiştir. ristanda faaliyette bulundukları kim
Fakat memleketinin kara hudutları senin meçhulü değildir. Biliyoruz ki, 
üzerinde her tarafından tehdit altın· Bulgaristan harici ticaretinin yüzde 
da bulunduğunu hissettiği için teh- 80 ini Almanya ile yapar. Bütün si
likeyi bertaraf etmcğe çalışmrştır. liıhlarını ve tayyarelerin! Almanya. 
Bununla beraber muvakkat bir za- dan alır. Alman propagandası bütün 
man için yaptığım bu tahminin hila- Bulgaristanda faal bir haldedir. Tüc
fına olarak Romanya Almanyanm car ve burjuva sınıfının Almanyaya 
veya muştereken Almanya ile Ru!'l- sempatisi vardır. 
yanın bir taarruzuna uğrıyacak Son zamanlarda İtalya, Bulgaris
olursa kimden yardım istiyrcektir? tanda ekonomik sahada Almanyanın 
ttalya Romanyaya bir Sovyct taar- yerini almıya teşebbüs etmiş, fakat 
ruzuna karşı yardım edecektir, fakat muvaffak olamamıstır. Halk tarııfır.
bir Alman taarruzu• karşısında Ro· dan da İtalyı:ıya k~rşı fazla bir te-
manyn ne yapacaktır? veccüh beslenmektedir. 

"Hakikatte Romanya ancak Fran. Buna mukabil, harp basladığm-

~~~~·i;o;;~~:ı::n v;ü~~!!b~~- T;~: danberi, Sovyetlerle Bulgnrlar ara. 
cak müttefiklerin zaferi kendisine sındaki münasebetler hayli ilerle-
em.in bi,. istiklal temin "~"hilir.,. miştir. Bir iki ay evvel Moskova ile 

Almanyanın lıakiki Sofya arasında bir hava anlaşması 
imta edilmiştir. Bu anlaşmayı bir 

niyeti nedir ? iki hafta evvel bir Sovyet • Bulgar 
Reuterin diplomatik muhabiri de ticaret muahedesi takip etmiştir. Du 

şunları bildiriyor: münasebetle Bulgar gazetelerinin 
Almnn diplomasisinin küçi'lk kom. neşriyatı bilhassa dikkate şaynndır. 

şu devletlere karşı kullandığı kor. 9 ikincikfınun tarihli ~ti:- gazetesi 
kutma tabiyesinde vukubulen znhi. Sovyet - Bulgar münaseb<!tlerlnden 
ri · değişiklikle Londranın salahiyet. bahsederken diyor ki: 
tar mahafilinde büyllk ôir enemmi. "Bu1gnristan lçln Rmıya, .,..,.ı•tla-
yet atfedilmektedir. nna verdiği mahimat He manevi 

Müttefiklerle ~lmanya arruımda- kurtuhı~una yardım eden, kiti<ıe ve 
ki halihazır harbine kadar Alman. mekteplerine bü~·iik yardımlında 
yanın tetkiki, tazyikini bir tek kur. bulunan. ve onu kanlr bir harpten 
ban üzerinde teksif etmek ve bu 'lonra lıilrriyetine kavu~turım bir 
kurbana yardım edebilecek vaziyet. de,·1ettir. Rütiin bu <ııfatlnrıı iliıvekn 
tc olan diğerlerini ekseriya tatmin Rusya, Bulgnristnnın kurtnucısı ~m
cdlci tebligatlar yapmak veyahut a. yılır ve biitiin Bulgarların kalhindl• 
demi taarruz paktları akdini tckllf hu his her :r.aman ve her rejimdP. ya. 
etmek suretile zararsız hale getirme. samıoıtır. Rnsyn i~in Bulgaristanın 
ğe çalışmaktan ibaretti. hürriyetine kavuo;ması, taril in ha~-

ka mi11et1e:r kin ka,·detmediği övlc 
Son hadiseler, Almanyanrn !'limdi bir hadisedir ki, Rusya bun unla dai

birknç devlete karşı ayni zamanda 
ma övünebilir. 

tehditkar bir tavır takınmakta oldu- "So,•yct Rus)•n fle Bnlgııristan a. 
ğunu gösteriyor. rn!'lında imza edilmek Ü7.erc huhman 

Resmi müşahitler bu yeni usulü 
ticaret anlnşm:m. iki memleket m ii-

umumiyctle şu suretle izah etmekte. nnsehetlcrine dahft fBAl hlr mahiyet 
dirler: Almanyanın maksadını gizle- verecektir. Bu anlaşmanın pratik e. 
mek arzusu. hrmmiyetini solahi ·ettarları te"bit 

İ1',giliz mahfilleri bu izah hakkın. ededursunlar, fakat bt1 muahede mul 
da ·şüpheli ve mütereddit görünmek. Ros • Bulgar miinaschetlerinin 
te ve. her memleketi tetikte bulun- ntideki inkişafı hakımrndan bİ7.im 
duran böyle bir siyasetin bir taarruz için ehemmiyeti haizdir. Bu muah<'
zemini hazırlamak icin iyi hesap e- de biTim için yeni bir pazar ftçmak
dilmiş olmıyacağım bildirmektedirler la kalmaz, hiiyük bir devletle olan 

Ayni mnhfillerden bildirildiğine miinasehctlcrimizi daha esaslı tc. 
göre, bu yeni usulü, Almanya birin- mellere istinat ettirmeğe hh:mct e
ci usulü yani kurbanlarını tecrit et- d er .. ,, 
mek usuliinü tntbike koyma imka- Alman ve Sovyetlerin 13ulgaris.. 
nını bulmadığı için kullanılmış bir tanla olan münasebetlerini ilerlet. 
çaredir. Alrnanyaya komşıı olan mek için sarfettikleri bu gayretler 
memleketler arasında her gün art- Bulgaristanı bir harbe sürüklemiyc 
makta olan tesqnüt bu son tefsirle ve Bulgar hükumetini sulh siyase-
izah edilmektedir. tinden ayırmıya muktedir olabilir 
Bul.gar - Yugoslav dostluğu mi? Bu suale de Bulgar Başvekili 

Belgrad, 24 (A.A.) _ Bulgar __ §U cevabı veriyor: 
Yugoslav daimi dostluk paktı imza. "Birçok yaralar alan, müşkillat
sının üçüncü yıldönümü münasebe. 181' çeken Bulgaristanm harbe sürük. 

lenmcsinde ne menfaati olabilir ve tile Bulgaristan Başvekili ve Hari-
ciye Nazırı Köseivanof, Yugoslavya- niçin yıUar~nnberi kalkınmay.a ve 

b . · .. d k 'k' d t .1 halkımızı sukun ve refaha erdıt'me. ya ır mesaJ gon erere ı ı os mı. w b 1 • d•W • · 
l · i d' · t'kb 1 • ti i gc çalıstık? Tam u yo ft gır ıgımıı et1n ş m ı ıs ı a e emnıye e ve - . · . b · · 1 • 

ı b k b'l ğ' l k d t · t' 'hır 7.:ımnndn, yenı nston netıce ~rı 
mayn 8 al a Hı ec~ .ın Nay e mMış ırk. meçhul maceralara atılmak elimiz. 

ugos av arıcıye azın ar o- d 1 · 
viç de beyanatta bulunarak bilhassa eş gc :~~''' K-~eivanof hükiımeti 
bu paktın ~alk~nlarda suihün id: : bak~ kal~ığıe mü~detçe Bulgaristarıın 
me~in~ genış mıkyasta yardım e.ti maceralara atılmaktan ictinap ede
ğinı söylemiştir. rek bitaraflığını muhafazada devam 

Fransız - İngiliz 
İktısadi İşbirliği 

Paris, 24 (A.A.) - Fernand Gen
tier'in Londrayı ziyareti münasebeti. 
le neşredilen bir tebliğde Fransız ti
caret nazırının İngiliz makamlarilc, 
İngiltere ile Fransayı alakadar eden 
iktısadi meseleleri görüştüğü kay. 
dedilmektedir. Görü~eler esnasın. 
da her ilci memleketin ticari mübade
lelerlnin inkişafı ve diğer milletlerle 
iktısadi münasebetlen bakımından 
iki taraf arasında taın bir itilaf mev. 
cut olduğu müşa.hade edilmiştir. 

edeceğine inanabiliriz. Böyle olunca 
da Balkanlann, Bulgaristanda:t ge. 
lecek bir tahrik ile harbe sürüklen
mesi ihtimali pek azdır. 

Balkanlara hariç'ten gelebilecek 
harp tehlikeleri üzerinde konuşmayı 
da diğer bir yazımıza bırakıyoruz. 

Teşkilatlandırma U. l\lüdürü 
Ticaret Vekaleti teşkilıitlandıl'ma 

umum müdı.irlüğüne ticaret mınta
ka müdürü Avni Sakmanın tayini 
tasdike iktiran etmiştir. Avni Sak. 
mana yeni vazüesinde başarılar di
leriz. 

Gümüşhanede · Yine 
Şiddetli Zelzelel~r Oldu 

.Çekler Arasın 
Gönüllü 

Toplanıyor 
(Bap 1 incide) 

Erbaadan gl>nderilen 16 yetim ço.. 
cuk ta Malatyaya varmı,lar ve hl. 
mayeietfal tarafından mbafir edU
mişlerdir. Daha evvel gelen felAket. 
zedelere yatak, aoba ve eşyadan 
başka mutbak levazımatı da tevzi e
dilmiştir. 

Sıvcu Yaliainin beyanatı 
Sıvas, 23 (Tan Muhabirinden) 

Vilayet içinde felAkete uğrayan ma
halleri yer yer dolaşan vali Akif ı. 
yidoğan, dün buraya dönmuştür. Va
li, yaptığı tetkikler ve gördükleri 
hakkında bana dedi ki: 
"- Sıvastan hareket ettiğimiz 

gün müthiş kar ve tipi vardı. Yolları 
bazan kızakla, kızağın geçmediği 
yerlerde atla, hattl bir çok defa dıı 
yaya olarak geçmek ve bazı yerlerde 
yollan, yanımızdaki amelelere açtır. 
mak suretile felaket mıntakalarma 

ulaştık. Bu şekilde, bütün kaza mer. 
kezlerini dolaştıktan başka elliden 
fazla köye gittim. 

MahallJnde aldığını tedhirler ınye
sinde. açıkta tek bir vatandaş bırak. 
mamak suretile herkesi yerleştirdik. 
FelAketzedelerden ekserisinin Alaçık 
ismi verilen hafif barakalarla so
ğuktan tahaffuzlan temin edilmiştir. 
Noksan kalanlar için de şimdi bura
dan lüzumu kadar kereste ve çivi 
gönderiyoruz. Diğer taraftan ilk sıh. 
hi yardımlar da yapılmış. her türlü 
bulaşık hastalıkları önliyecek ve 
yaralı olan vatandaşları tedavi ede. 
cek tedbirler alınmıştır. 

Felaket yerlerindeki enkaz tama
milc kaldırılmıştır. Bu hususta Türk 
köylüsünün biribirine yardımı çok 
yüksek feragat niimunelerile dolu
dur. Bu arada acizlere vardım etmek, 
ölüleri gömmek gibi hareketleri 
takdire şayandır. Kızılaydan ve 
memleketimizin her tarafından gön
derilen erzak ve eşya otomobillerle 
Zaraya, ve kızaklarla Şerefiyeye de
po edilmekte olup oradan da mek. 
kare kafileleri ile Suşehri ve Koyul. 
hisara taşınmaktadır. Bu arada bu
gun bu şehirlere üç bin battaniye 
gönderilmiştir. Esasen yardım ekip. 
lerimiz her gün daha lazla artmak. 
tadır. Bu kabil yardım işlerine baha-
... :ı. .. .1 .......... ~ ...ı-1r-

Suşehrinde 100 yataklı, Koyulhi. 
sarda 50 yataklı, Ezlider ve Agvans 
nahiyelerinde de yirmi beşer yataklı 
seyyar hastahaneler vücude getiril
miştir. 

Diğer taraftan Koyulhi"at'la Reşa
diye arasından geçen ve Kelkite mü
vazi olarak giden bir çok sahalarda 
yamaçlardaki kayalıklar kabararak 
yolu muhtelif yerlerinden kesmlştı.r. 
Bazı yerlerde ise 500 - 600 metrehk 
yol parçaları Kelkit vadisine akarak 
kaybolmuştur. 
iskenderşeyh köyü civarında ve 

Turgut deresinin iki yamacını teşkil 1 
eden daglarla tepeler kayarak dere
yi kapatmış, yeni bir göl vücude ge-
tirmiştir.,, / 

1'1 alaf yaya yerleşen 
f eUiketzedeler 

Malatya, 24 (Tan Muhabirinden) -
Buraya yerleştirilen Erzincan fel!. 
ketzedelerinin isimlerini bildiriyo. 
rum: 

Zülfikar oğlu Rıımazan, kansı Me
dine, Ramazan kardeşi Ntehmet, ka
yın valdesi Asiye, İsmail Eğribaş. 
karısı Helıike, kızı Leman, kızı Yük. 
sel, Halil Eğribaş, karısı Esma, kızı 
Didar, kızı Rabıa, kızı Vesile, oğlu 
Mehmet, Ethem Sözel, İsmail kııı 1 
Zekiye, oğlu Vehbi, oğlu Fikret, kızı ı 

Zehra, kızı Hatice, Hüseyin Özdemir, ı 
karısı Cezmi Nur, oğlu Burhan, Meh. 
met Özdemir, karısı Nimet, oğlu Ba- ı 
haettin, oğlu Hüsamettin, oğlu Ne
ditn, Hakkı Özural, karısı Şaziye, ot
lu Lt1tfi, oğlu İhsan, Mehmet kın 
Bünyaç, Hüsnü Bünyaç, Sıtkı Ger
man, kansı Fatma, hemşiresi Sıdıka, 
oğlu Mehmet, oğlu Hüseyin, Meh. 
met Bayraktar, karısı Hatice, Hasan 
Türkçe, kan')ı Pakize, oğlu Orhan, 
oğlu Şinasi, Fahri Ökten. karısı Ce. 
mile, kızı Cahide, oğlu Naci, oğlu Er
doğan, Hasan oğlu Kılınç, karısı Ze. 
kiye Akkılınç, Kemal Aras, kansı 
Fikriye Aras, kızı Nahide, oğlu Ni
hat Aras, oğlu Fuat Aras, oğlu Ci
hat Aras, kızı Gülten ArM. Mustafa 
Uncu ,karısı Mediha, oğlu Rahmi, oğ 

Londra, 24 (A.A.) - Milli Ç~ 
lovak komitesi, lngilteredc buh 
Çekler arasında gönüllü topla 
başlamıştır. Bunlar Fransadaki 
koslovak ordusuna gönderilec 
Bu münasebetle eski Çekoslovak 
isicilmhuru Beneş neşrettıği be 
namede diyor ki: 

"Ecnebi memleketlerdeki Çe 
için, zaferi Çekoslovak millet, 
kurtulu~unu temin edecek olan 
giliz ve Fransız askerlerinın ya 
da harp etmek, insani, ah!aki ve 
li bir vazifedir.,. 

Japonya - İran Arasında 
Tahran, 24 (A.A.) - Şah, İran 

Japon dostluk muahedesini imza 
m.iştir. 

Rasim kans:ı Halime, Kızı Selime, kı
zı Aysel, İsmail Taşkesen, kansı Ze. 
kiye, oğlu Cemal. Nazım Sencer, ka
nsı Zehra, oğlu Turan,. oğlu Yaşar. 
Ömer Yılmaz, kansı Esma yılmaz, 
oğlu Cemil. Ali oğlu Şeref. kansı 
Sıddika. Sıtkı Kırmacı, karısı Fat. 
ma, Kızı Nuriye, kızı Huriye, oğlu 
Osman, İhsan Ünal1 Anası Sünbül, 
kansı Nimet, oğlu Yavuz, Hem,iresi 
Hatice, Şefika, akrabası Seyfettin. 
Ahmet İlicik Taş, anası Esme, kızı 
Sebile, kızı Hatice, Hatice oğlu Mus
tafa. Ali kızı Fikriye, kızı Şükriye, 
kızı Fahriye, Halis Han, kızı Mem. 
nune Han, km Neriman Han, oğlu 
Sabahattin Han. Mehmet Gezer, ka
rısı Nimet, Kadri Eker, anası Hatice, 
kardeşi İdris, büyük validesi Esme. 
Hüseyin Özdemir, kansı Zehra, oğlu 
Nazım, kızı Makbule, kın Mehpare. 
Hımm kaMsı Cemile, kın İfakat, ö- İngilterede !\filli l\1üdafaa 
mer İşler. km Yaşar. Sülevman Mer. 
mer, karısı Sıdıka, oğlu Ka71m, oğlu Ait Resimler Çalınıyor 
Yustrl. Sabri Emir, Nuri özü Tok. Londra, 24 (A.A.) - Memlek 
Hemşiresi Makbule. Ali oğlu Kazım, milU müdafaasını alakadar eden 
karısı Naime. Tevfik Pi~oğ'lu, kansı zı resimler çalınmıştır. Harbin bi 
:'\lafia, oğlu R~at, oğlu Mehmet. I yetinden beri vukubul~n :esim. 

Şükrü La<;in, esi Behiye, o~lu Ta- ı sızlıklarının on fiç?ncusUnu ~eşkıl 
tt' D rsun s . El'f k den bu hAdlse Mıddlesex cıvnn 

ce ~n. u _ .ucu, eşı 1 • ızı vukubulmuştur. Tayyare aksamı 
Hatıce, kızı Turkan. Mustafa Omay. bu resimleri ihtiva eden bir san 
Makinist Kemal eşi, Müzeyyen De- esrarengiz bir surette bir otomobl 
mirsöz, kızı Melahat, Hatice Altın- içinden çalınmıştır. Tah.\;lkat ya~ 
terim. hemşiresi Bedriye. Tayip Er. maktadır. · 
gül. Salim Kural, karısı Mecbure, -<>--:-

kızı Zehra, oğlu Vehbi. Hamdi Öz. Dahiliye ve l\lünakalat 
aydrn, kızı Halime, kızı Selime, kl- V kili k D d
zı Nedime, oğlu Fevzi. Ölı.i yüzbaşı e . eri An araya ön u 

Ankara, 24 (Tan M·uhablrlnden Necip eşi Miinire. kız kardeşleri Ni-
met, Hatice. Hidayet Akkus, kansı Dahiliye Vekili Faik Öztrak: İ 
Hatice. kızı Hayriye, kızı Samime. buldan, Münakalat Vekili Ali Çetil 
Mustafa Balaban, eşi Zekiye, kızı kaya İzmirden şehrimize gelmişte 

---o-
Lıitfiye. Mustafa Karaciemir, Meh- dir. 
met Tassn. e~i Siddika. kızı Leman, 

Bir Klamcteci Öldürüldü oğlu Orhan. annesi Şadiye. Nurettin 
Röller, e~l Mesture, oğlu Bahaeddin, 
kızı Ayten. M<'hmet Pabuççu, eşi 
Mahbup. Ha!'lan Dağ Aydın, eşi Fah. 
riye, oğlu Mahmut, amca zadesi Cu. 
mali. Sabri Batuk, eşi Dilşad, kııı 
Yeg!ne, oğlu Adnan. Zekeriya Yıl
maz, kızı Refika, km Perihan. 

Tekirdağ, (TAN) - Ertuğrul mi 
hallcsinde oturan bir bşba - oğti 
evlerinde şaıap içtikten sonra bir 
lameteci ç-ağırm.ışlar. o çalınış, h 
beraber içmişlerdir. Bir müddet s 
ra aralarında kavga çrkmış, baba ....ı 
oğul, kılarneteciyi öldürmüşlerdir. 

~~ ...................................... ıra .. 

T. iŞ BANKASI 
.1940 Küçük Cari HesapJar 

iKRAMiYE PLAN I 
Ke~:deler: 1 Şubat, 1 Mayıs, t Ağo~tos, 1 İklncitesrin 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbnralı ve kumbarasız hesaplarında en az elli lirası bulunanlar 
Jturaya dahil edileceklerdir. 

lı===• 1940 IKRAMIYELERf •· 
' 1 Adet 2000 liralık = 2000. - Lira 

il 
3 " 1000 ,, -== 3000. - " 

lu Cemalettin, yeğeni Zehra. Hakkı 
Taşlıtepe, kardeşi Şefilca, Mehmet 
Sonkarlı, karısı Hatice, kızı Ceva. 
bir, Ali kız1 Güllü, Ahmet kızı İs
met, Galip kızı Aynur, Nedim Akdağ, I 
Mehmet Akdağ, Osman Özüral, karı
sı Firdevs, oğlu Zeki. 

Mehmet Erik, karısr Saniye. oğlu 1 
Ahmet, oğlu Aziz, Salih oğlu Nafiz. 
kansJ Cemile, oğlu Yaşar. Fahrettin 
oğlu Turan, Bekir oğlu Eyüp, anası 
ayşe. Sair Elbir, kansı Aliye, oğlu 

6 ,, 500 ,, == 3000. - ,, 6' 

12 
" 

250 ,, == 3000.- ,, 
40 ,, 100 ,, c:::: 4000.- ,, 
75 ,. 50 n c= 3750.- n 

\L:ıo " 25 ,, c:: 5250.- " 

Türkiye Iş Ban.kuma para yatırmakJa yalnız para btrıktırmış 

C'!maz aynı zamanda taliinlzi de denemiş olursunuz., 

İsmail, İsmail nezdinde Münevver, ~--•••• .. ••••••••••••••••ım•••-' 
• 
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ANKARA RADYOSU 

c Edirnede Sular 
Çe "i miyeBaşladı 

Edirne, 24 (A.A.) - Yağan sürekU 
:Yagmurların tesiriyle Pazartesi günü 

ko!laat 4 de kabaran ve normal sevi
unPelerinden 4 metre 90 santimetreye 

}tadar yükselerek bazı mahallelerle 
C/'iı: kısım ekili araziyi basan Tunca 

kti\re Meriç sulan yavaş yavaş çekil
r Rl11~ktedir. Feyezan esnasında Gazi
yaıPtihal, Yeniimaret, Yıldırım, Kirişa. 

he, Göl mahalle ve mıntakalarile Ka 

Romanyayı 
Kuşatan 
Güçlü/,/er 

(Bap 5 lneide} 

TOrki:ve 
ffirkiye 

Radyodifüzyon l!mıtalan 

Radyosu Ankara Radyosu 
Dahra VHnluta 

iktısadt teahhütlerini yerine geti. T, A. P. Sl.'1 m. D4C5 Kes. 2D Kw. 
rirken bir yandan müttefiklere de 1648 m. 182 Kes. 120 Kw 
buğdayını ve petrolünü satmakta Perşembe, 25. 1. 1940 
devam ediyor. Şurası da garip ki, 12.30 Prorram ve Memleket saat ayan, 
Romanya petrollerinin ekseriyeti 12.U Ajanı " Meteoroloji babet'lf'ri, 
ecnebi şirketlerin elindedir, fa· 12.50 Türk MüUll.: Yeni prkıl&r ve tür
kat bunların arasında Alman yok- killer. Çalanlar. Serlf İçli, Hakkı Der
tur. Bu c:irketlerin yüzde 23 Ü İn- man, Hasan Gfir, Hamdi To'kay Okuyan-

kJlaağaç yolu ve bir kısım ekili arazi 
inisu baskınına uğramış ve Kirişaneden 
iJ30, Gazimihalden 40 evi tamamilc 

mıı sular istila etmiştir. 
mil Bunlardan tehlike gösteren evler. 

le camilerde oturanlar su baskının
oan evvel tahlıye edilmiş ve iki gün 
evvelinden alman sıkı tedbirler sa. 
Yt-sinde her'hangi bir zayiata meydan 

.... '1erılmemişt.ir. Bu müddet zarfında 
eı-'.R:.araağaç Edirne arasındaki müna. 

kaıat arabalarla ve su baskınına uğ. 
l"Iyan mahallelerde askeri tombazlar 
Ve balıkçı kayıkları ile temin ediL 

"a llıiştir. Dün akşama kadar yetırniş 
Santimetre eksilmiş olan sular bu an

ti'll da 120 santimetre düşmüş bulunmak 
ba• tadır. 

Sular Karaağaç yolundan tama
a• n:ı.en ve diğer yerlerden de kısmen 

lT• Çekilmiştir ve çekilmektedir. Karaa. 
: hçla Edirne şehir istasyonu arasın
./ da tren henüz işlem.iye başlamıştır. 
1

; Su basan arazideki zarar ve ziyan 

1 ~ &ular tamamile çekildikten sonra an
ı1n laşııacaktır. 
l - ----o----

Amorti Yerine 

2500 Lira 
Ankara, 24 (Tan Muhabirtnden)

Çubuk kazasımn Karabatak köyün. 
- den Rahim, Milli Piyangonun geçen 

,r .. keşidesinde, sonu 6 ile biten biletler. 
den birine sahip olduğu için, amor
tisini almak ü1.ere bugün şehrimize 
gelmiştir. Memurlar, amortiyi verir. 

~ ken, biletin 27256 numaralı olduğu.. 
~ nu ve bu numaraya 25 bin lira çık

lrnş bulunduğunu görmüşler, amor. 
p ti bekliyen Rahime iki lira yerine 
n 2500 lira vermişlerdir. Rahim çok se. 

\ri.nmiş ve 100 lira bahşiş vermek is
temişse de memurlar resmi sıfatla. 
rınm bunu kabule mimi olduğunu 
söylemişlerdir. Bunun üzerine Ra
him de 100 lirayı, zelzele felaketze
~ .. ı~rın.. VP,.ihrıPk iizera K :unfa.ya. 
tevdi etmiştir. 

iki ECişi Ağır Sure~te 

Yaralandı 
Tahtakalede Kundakçı hamncfa o· 

turan Maraşlı seyyar satıcı Musa ile 
arkadaşları Mevlut ve Sıvaslı Mus. 
tafa arasında alacak yüzünden kavga 
çıkmıştır. Neticede her üçü de bı.. 
çaklarını çekip biribirlerine hücum 
etmişlerdir. Bu esnada l\fovl(1t sol 
böğründen, l\fostııfa muh~elif yerle
tinden tehlikeli surette yaralanmış.. 
lardır. Yaralılar baygın bir halde 
Cerrahpa~a hastanesine kaldırılmış
lardır. Kavgadan yarasız olarak kur
tulan Musa yakalanmış, tahkikata 
başlanmıştır. --Tokat Valisi Vekruet 

Emrine Alındı 
Ankara, 24 (TAN Muhabirin-

den) - Tokat Valisi Salahattin, zcl
~el~ felaketinin iTh: günlerinde acil 
tedbirler ittihaz etmekte ihmalktır. 
lığı görüldüğünden dolayı Dahiliye 
'\r ekaleti emrine alınmıştır. 

Tokat, 24 (TAN) - Yeni Yali fz. 
l'ettin Çağpar, bugün gelmiş, mera
ısinıJ.e karşılanmıştır. 

Tayyare Kaçakçılığı 
Muhakemesine Devam Edildi 
Ankara, 24 (Tan Muhabirinden\

lmtrem Gönigin tayyare kaçakçıl:ğı 
ln.eselesinden d o l a y ı Ruhi 
:Sozcaıının muhakemesine bugün de. 
\'anı edilmiştir. 1stanbuldan gelen 
b~ı- cevapta, avukat Necibin öldüğü 
bıJdiriliyordu. Keyfiyetin nüfus kü-

• tii.ğüne kaydedilmiş olup olmadığı. 
llı.n tahkiki için muhakeme 7 şubata 
bırakılmıştır. 

ı · Nurullah Sümer Yeni 
Vazifesinden İstila Etti 

Ankara, 24 (Tan Muhabirinden)
Yüksek murakabe heyeti azalığına 
tayin edilmiş olan Nurullah Esat Sü. 
lner, bu vazifeden affolunmasmı hü
kUınetten rie& etmiştir. 

--0-

1\filli Korunma Kanunu 
Cumaya l\leriyete Giriyor 

Ankara, 24 (Tan Muhabirinden)
l1'.ilü korunma kanunu bu cuma gü
nü Resmi Gazetede intişar edecek 
Ve meriyet mevkiine girecektir. 

Başvekalete bağlı komisyon, bu 
k~~unun tatbikini temin edecek teş
~~tı kurmak için faaliyete geçecek-

~ lar: Mahmut Kanndaş, Safiye Tokay. gilizlerin, yu .. zde 14 ü Amerikalı- ) 13.30 Konuşma (Kadın saati , 13 . .ı!') -
Iarın, yüzde 15 i Holandalıların, 14.00 Müzi•k: Karısık hafif Müzık: (Pl>. 
yüzde 11 i Fransızların, yüzde 5 i 18.00 Program ve Memleket >Jant ayan. 
Belçikalıların ve diğer yüzdo 5 1 ıa.oa Müzik: Radyo 1:9z. orktıııtrası. 18.40 
İtalyanlarındır. Romanya için pet- Konuşma (Sıhhat saati), 18 . .55 Serbest 
rolün büyük bir ehemmiyeti var.. •at. 19.10 Memleket Uftt ayan, Ajans 
dır, bunu ölçmek !çin ihracatının ve Meteorotojl haberleri, 19.30 ·rıırk Mü. 
yüzde 40 ının petrol olduğunu ha· zlği: Fasıl heyeti, 20.15 Konulfl\<1 (BibU
tırlamak kafidir. Bunun yüzde 30 u 7o~a aaatl), 20.!0 'I'Drk Müzi~i: Safi-

Bulgar " RADOST ,, 
Hayır Cemiyetinden : 

Umum! hey'etin alel!de senelik 
ictinıaı 28 İkincikanun 1940 tarihin.. 
efe saat 15 de Beyoğlu Bulgar mek
tebinde aktedilcceğinden . bilcümle 
mu.kayyed azanın hazır bulunmuı 
lüzumu ilan olunur . 

l\lüzakerat Ruznamesi: 
h k :re konseri (1), Program: Kendi Reper-

Almanyaya gider. Bundan aş a tuan. ı _ İdare hey'eti mesai Raporu. 
Almanya Romanya buğdayının 21.1!5 Mllzik: KQçQk orkestra (Şet: Ne- nun okunması. 
yüzde 20 sini, mısırının yüzde 78 cip Aşkın), 1 _ Oscar Fetras: Ruıı Müzi- 2 - Murakabe hey'eti Raporunun 
ini, arpasının yüzde 70 §ini, Çav. mnden aklııler), 2 - Walt.er No:ıck: Koy okunması. 
darının yüzde 78 ini, yulafının hikAyeler1, 3 - Dohnanyl: Rapsodi Do 3 - İdare hey'etinin ibrası. 
yüzde 94 ünü çekiyor. Bunlardan Majör, i - Breuer: İtalyan şarkısı, 5 - 4 - 1940 yılı bütçesinin tasvıöl 
başka sığır ve domuz gibi bir çok Franz Deollo: Parisin Mndlen !IOkağınd:ı, 5 - Yeni İdare ve mürakabe 
canlı hayvanlan da Romanyadan 6 - Ziehrer: Asık (Romans), 7 - Heinıı: hey'etlerinin seçilmesi. 

R Munkel: Kara Orman polkası, 8 -- Becce: 6 - Müteferrik maddeler. almaktadır. Geçen martta oman-
ı Seren ad. ya ile Afmanya arasında imza a-

22.15 Memleket saat ayan. Ajan!'! ha. 
berleri, Ziraat. Esham - Tahvil~t. Kam
biyo - Nukut Borsası (Fiyat). 22.30 l\fü
ıı:lk: Operetler (PL), 23.00 Müzik: Caz
band (Pl), 23.25 • 23.30 Yannki program 
ve kapanış. 

KAYIP: Mektebimizin kamyonu. 
na ait 3633 numaralı ön plaka kay
bolmuştur. Yenisi alınacağından es
kisinin hükmü yoktur. Boğaziçi lise
si müdürlüğü. 

nan iktısadi anlaşma bütün bu gı. 
da ve ham maddeler kaynaklarını 
Almanyaya temin etmiş bulunu
yor. Romanya zeriyatını Almanya
run ihtiyaçlarına göre tadil etmeyi, 
Dobrucadaki pirit ve Banat'tald 
krom madenlerini müşterek Al- YENi NEŞRIY AT : --------· Sandalya Tahtaları 

(Oturak Kontroplakdan) 
MEYVA ZAMANI - Rablndrıınat Ta-

gonın bu eseri yine ayni zatın Bahçıvan 

isimli eıerlni türkçeye çevirmia olan İb
rahim Hart tarafından terciınıe edilmiş-

HALiS ViYANA MALI 

man • Rumen prketleri vasıtasile 
işletmeyi ve memleketin nakliye 
vasıtalarını da Almanların işleri
ne yarayacak surette doğrultmayı 
kabul etmiş bulwımaktadır. Bun. 
lara mukabil Almanya Romanya. tir. berin kapatı sanatkAr Münif Fehi-

. mln yaptığı k.ı:,-meUl bir resimle süslen-

Ayaipaşada Park Oteli İttisalinde 
Harfe! kon.ak sokak 7 numaralı dük. 
kfına müraeııııt. Telf'fon :40943 

ya ihtiyacı olan harp malzemesı-
mlştir. ni ve sanayiinin terakkisi için is .. 

DENiZ MECMUAST - 'tlç ayda bir, tedigı-· makineleri verecek. Bugü. 
Genel Kurmay deniz şubesince neşredilen 

ne kadar çizilen program dairesin- bu mecmuanın 3M inci sayısı çıkmıştır. 
KAYIP - Fen Fakültesinden 

de işllyen bu taahhütler acaba bo. VENi ADAM - 265 inci sayısı dolgun 
yuna devam edip gidebilecek ~!· bir şekilde intişar etmiştir. 

aldığım hüviyet varakamı kaybet
tim: Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 4381 numaralı Sa. 
mi Dural. müttefiklerin bu yardımı suya dıı-

şürmek için aldıkları - ınevcut stok 
lann ve nakliye vasıtalarını ken. 
di hesaplarına satın alınalan gi. 
bi - tedbirler ne neticeler doğura. 
cak? Macarlar ve Bulgarlarla Ro. 
manya arasındaki arazi meseleleri 
ve ekalliyet kavgalan nasıl halle. 
dileçek? İ§ta bugün. için Roman
yayı kuşatan güçlükler. 

(Küçük Memleket Haberleri 1 
GÖNENDE: 
Kasabada ve Tuzakçı köyünde yfr. 

mi beşer biıı liraya kurulan asri de
~rirrnenlerin işletilmemesinden şikL 

yet edilmektedir. 
Muamele vergisi, buğdaylannı ö

ğütenlerden değil de, sermayedar o. 
lan fabrika sahiplerinden alındığı 
takdirde, halkın bu değirmenlere 
rağbet göstereceği, sermayelerin mu· 
attal kalmıyacağı, hükumetin de ver
gi almak suretile lstifad~ deceği id
dia olunmaktadır. 
MUŞTA: 

Kar ve yağmurla kanşı.k başlayan 
şiddetli bir fırtına civar halkını kor
kutmuştur. Fırtına esııasında bir çok 
ağaçlar ve tek tük de bina yıkılmış.. 
tır. Telefon muhaberatı munkati ol
muş, elektrik cereyanı da kesilmişse 
de ertesi günü muhaberat temin e
dildiği gibi cereyan da verilerek şe. 
hir karanlıktan kurtarılmı§tır. 

KOZANDA: 
Salmanlı köyünden Hasan, Kiıytu. 

cak köylü Abdullahı av tüfeğile ya
ralaın~ır. Bu hadisenin sebebi bir 
kadın meselesidir. 
DİYARBAKIRDA: 
Akşam kız sanat mektebi talebe. 

sinin üç aylık mesaisini gösteren bir 

__,..,.,..""''''"''"tr.'' •111111ı•nııff1tırttttt __ _ 

Konferans 
E:mln!lnll Halkevlnden: Per .. em~ g(lnQ 

saat (17.30) da Evimizin CağalolUundald 
salonunda İstanobul Belediyesi reis mu11-
vtnl Rl!at Yenal tarafındnn (Köycill!lk) 
mevzulu bir konferans verilecektir. 

Cuma ve Cumartesi ak§amlan sa.ıt 

(20.30) da ~sterit Subemlı (Haydi Su
na) piye.ini temsil edecektir. Da\'etiyele. 
rin Büromuzdan aldırıl.ma:n rica olunur. 

KAYIP - !5 • 7 - 939 tarihli ve 
4033 numaralı . beyannameye aft 
63901 numarah gümrük rnakbl!zunu 
zayi ettik yenisini alacağımdan es
kisin~n hükmü yoktur. V. l~ol Er. 
kin Kollekti.f Şirketi. 

BİR TEBERRÜ 
KadıklSy Halkevın:en: Cuma ıQnft ak·· lstanbu]da Tuzcudede oğlu Bekir 

pmı taat 20 30 da Evimiz salonundıı Ha- ve mahdumlan zelzele fellketzede.. 
san Gürün tanıfında.n (Kitap ve Küttıp- lerl için Kızılay emrine tş Bankası 
haneler) mevrulu bir konferans verile-
cektir. Herkes ıelebllir. ile iki yijz elli lira göndermiştir. 

Kongreye Davet 
Galata Çocuk Eelrgeme Kurumundan: 

Cumartesi günü saat H.30 da Kurumu
muzun yıllık kongresi, Karakayde kredi
llyone hanında, C. H. P. Galata nahiyesi 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Pazardan maada saat (14.30 dan 

salonunda yapılacaktır. Cevremlz halkı- 18 e Salı, Cumartesi 12 ye kadar fı. 
nm teşrif etmelerini rica ederız karaya. Divanyolu No. 104. 

~ ...................................... , 
Memur ve Daktilo Aranıyor 

Zonguldak'ta bir Kömür müessesesinde çalışmak üzere iyi Fransız. 
ca bilen bir memur ile yine Fransızca bilen ve seri yazan bir Dak. 

tiloya ihtiyaç vardır. Verilecek maaş baremin (8) nci derecesine 
kadardır. 

İsteklilerin hamil bulunduktan vesaik asıl veya suretlerile tercii.. 
mei hal varakalannı en geç 5.2.9 40 tarihine kadar Zonguldak Posta 
kutusu (21) e göndermeleri nan olunur. , ............. ____________ ..,. _______ , 
Dünyanın En iyi Müshili LAKSATIN BODO 

Şekerlemeler?dlr. Her Eczanede bulunur. 

.sergi açılmıştır. Maarif Vekilinin son ı•••••••-••••••••••••••••••ı' 
seyahati esnasında vaadettiği veçhile 
bu mektebin yakında kız enstitüsü 
halipe getirilmesi beklenilmektedir. 

KOZANDA: 
Önümüzdeki tedris yılı başında or-

KIRALIK MAGAZA 
Yeni Postane caddesinde eski Tayyaı'e Piyango Müdürlüğü binıuınırı 

ta mektep açılması katileşmiştir. altında bulunan mağaza; ı veya ayn ayn 2 mağaza halinde kiray9. ve-
Mektep binası yapılması için teber- rll kt· 1 1 

. d k. M 
ruçıt kabul etmek üzere bir komisyon ece ır. steyen enn şartlan öğrenmek üzere karşısın a ı erca-

kurulm\l§tur. İlk gün beş bin liralık nof hanında bulunan YUNtş İstanbul deposuna müracaatları. 

teberrü taahhüt olunmuştur. Bu ınik ' ' ••••••••"•••••••••"" 
tar kısa bir zamanda yirmi bin lira .. 
yı bulacak ve mektep binası tedris 
yılı başından evvel yapılmış olacak.. 
tır. 

ARTVİNDE: 
Artvini denize bağlıyan yolun Kop 

dağındaki can kur.taran binasından 
itibaren yüzlerce m'etrelik kısmı kar• 
dan kapanmış, fakat süratle açılnu~ 
ve postaların geçilememesi temin o. 
lunmuştur. Artvini Karsa bağlayan 
yol, Çam taraflarında yine kardan 
kapanmıştır. Açılmasına çalışılmak. 
tadır. Şimdi o yoldan yalnız katırla 
münakalat temin edilmekteilir. 

URLADA: 
Halkın yardımfle Çocuk Esirgeme 

Kurumu, 40 mektep çocuğuna göğüs 
lük, 90 talebeye de kundura ve ÇQ-

rap vermiştir. .. 

: o€vıe.t. Ôemiryona rı ve Limanları işletme U. idaresi ılanları 
Muhammen bedeli 4000 lira olan Lokomotif ltaz:an ve kazan bonıtanm kaldı.r

rnağa mahsus bantlar 16-2-1940 Cuma günü saat (15) on beşte Ha,rd:upaşadı 

Gar binası dahllindekl komisyon tarafın dan kapalı zart usullle satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin 300 Urabk muvakkat teminat. kanunun tayin ettiği 

vesikalarla tekliflerlnl muhtevi zarllannı ayni ~ saat (14) on dörde kadar ko
misyon reiııllğlne vermeleri Ul.zımdır. 

Bu 4e ait ıartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (472) 

* * Muhammen bedeli 2043,80 lira olan 814 adet meoe makas traversi 2-2-1940 Cu· 
IJla günü saat 15 de kapalı zart usulil ne Ankarada İdare binasında satın alına· 
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 153 29 liralı lt muvakkat teminat lle kanunun tayin 
ettiği veslkalan ve tekli11erini a;ni gün saat H de kadar Komisyon Relsllline 
vermeleri lAzımdır. 
Şartnameler partıSlZ olarak Ankarada Malzeme dairesinden, HaydaT'J)a53da 'l'e• 

sellüm ,.e Sevk Şefliğinden, Eskişehir w İzmlrde İdare mağaı:ılanndını dağıtı-
·ıacaktır. ( 456) 

Baş, Di§, Romatizma; Siyatik ve Kulunç 
ağrılarını geçirir, gripe ve soğuk algınlığına karşı i)i bir 

ilnçtır. Günde 2 - 3 adet alınır. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. 

. Kadıköy ·· ~e1klflar .~irektörlüğii·;~;~~~~,$1~!:r 
. . . . 

1 - Kandllll Sürp Arakelos Ermeni kllisesi ve mektebi \'C mezarlığı ,·:ıkfl. 

" - Burgar .. ıdaSl Ayayorgi manastın vakfı. 
~ - Btıyültııda Ayayorgl manastm va ktı. 

~.'7 - Eilyilkııda eTkelt ve Heybellada t ız. Rum yetimhaneleri vnk!ı. 
11 - Ku:ı:guncuk Sürp Lus:ıvoriç Ermeni kilisesi vakfı. 
12 - Kartal Sürp Nişan Ermeni kiliııesi ve mekte~i ve mezarlığı vakCt. 
14 - Kınalıada Panaiya Ru!ll kili~esı Ye mezarlığı vakfı. 

15 - Beykoz Surp Nlgağos Ermeni kilisesi ve mektebi ve meı.arlığı Yak!ı. 
16 - Haydarpaşa - Kadıköy ve h.ıvalisi Musevi Sinagonu ve nıektebi vı> me-

zarlığı vakfı. 

24 - Beykoz Ayaparaskevf Rum kili~esl ve mnarlığı vakfl. 
25 - Paşabahçe Ayakostantin Rum ki lisesi ve aya=nsı ve mezarlı~ı \•aktı. 

26 - Heybeliada Rum ruhban mektebi vakfı. 

28 - Heybeliada Panaiya namı diğer Çam mapa!!tın vakfı. 
29 - Burgaımdası Hiristos mannstın vakfı. 
30 - Kınalıada Hiri!<tos manastırı vakfı. 

• 

31 - Heybellııda Ayatiryada namı di~er Tepe manastırı vakfı. 
32 - Bütükada Hiristos manastın vakfı. 
33 - Büyüknda Ayanlkola manashn v ııkfı. 
Heyetlerce idare olunan vakıflardan ıe mtleri ve i!rlmleri yukarıda yazılı vakıf

lara 2762 - No.lı vakıflar k:ınunu Ut11 nizamnamesine ve olbaptaki talimatname hü
kümlerine tevfikan tek mfitevelll tayin edileceğinden i~teklilerin 31-1-94.0 tarihine 
kadar Kadıköy vakttlar müdürlüğüne alel dsul ınüracaatlan llAn olunur. (384) 

!----------------------------------------------
İnhisarlar Müfettiş Muavinliği Müsabaka İmtihanı 

İnhisarlar fdareşlndf' münhal 100 lira ücretli müfettiş muavinlikleri için 15/ 
MıırV940 Cuma günü ıaat onda Sirkecideki teftiş şubesi binasında Hukuk, Mül
kiye, Yüksek Ticaret ve iktı~at nıekteplerlnden mezun talipler arasında bır mu
sabaka imtihanı yapıl11cıık ve muvatfnk olanlardan lüzumu kadan derece sıra
aile mDnhallere bıyin edilecektir. 

Taliplerin iki Mart/940 cumartesi saat 13 e kadar bir istida ile Umum Mü
dürlülte müracııat etmeleri lAzımdır. 

Aranılan ~arUar, ve milracnat lstida11na bağlanacak vesikalarla imtihan pro. 
gram.J tafsil.Atı müracaat müddeti zar!ı.nda Umum Müdürlükten cıifahen ve posta 
ile tahriren istenebilir. (560) 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma "'51( 

Komisyonundan: 

Merltedmt:ı "e mQ1hakab lle Canakkale Sahfl ~hhlye merker.i ıımbarlanna tes· 
lim prtile (450) ton krible maden kömürü ile (25) ton sömikok kömürü açık ek· 
ailtme suretile satın alınacaktır. 

ı - Krible maden kömürünOn ~her tonu (17 lira 20 kuru~), s/Sm!Kok kömOri\
nQn beher tonu (24) lira muhammen bedel üzerinden mecmu tutarı (8310) liradır 

2 - Bu wlltıneye alt §artmıme merkez imiz levazun memurlu~ndan panısn 

alınır. 

3 - Ek~lttme 2 Şubat 1940 Cuma gilnQ saat H de. Galat.ada Kara Musta!a paşı 
sokağında me:ıkıir merkez eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait muvakkat teminat bedeli (625 lira 50 kunıs) tur. 
5 _ Eksiltmeye gireceklerin kömDr tüccarı olduklarına dair 1940 yılı 'tıcıtret 

Odası vesikasını göstermeleri şarttır. (482) 

Kadıköy Sulh Mahkemesi Başkatipliğinden: 
Müddei Arsinenin Kıı.dıköyünde Cferağa mahallesinin Şair Latif so

kağında eski 5 yeni 1 No. lu hanede ikamet etmekte iken halen Avru
pada bulunup ikametgahı meçhul bulunması dolayıı;i!e ili'ınen kendisine 
tebligat icrasına karar verilmiş bulunan M. aleyh Makruhi namı diğer 
Fortüne ile şayien ve müştereken mülasarrı! oldugu Kad.ıköyünde Ca
ferağa mahallesinin Sakızağacı ve halen yoğurtcu Parkı caddesile Sa
ir Latifi sokağmın birleştiği mahalde kain eski 5 ve yeni 1 No lu ve dort 
bin dokuz yüz yetmiş üç lira kıymeti muhammenesinde ve alt kısmı 
kargir ve diğer üç katı ahşap ve iki tarafı sokağa nazır birinci katta 

bir sofa üzerinde üç oda bir hala ve bir kilen ve ikinci katta yine 
bir sofa üzerinde dört oda ve üçüncü katta bir sora üzerınde l'ç odn hir 
kiler ve bir hela· ve iki cepheye de taraça ve zemin katında çini döşeli 
bir taşlık üzerinde bir matbah, bir çamaşırlık ve bir yemek odası ve bir 
kiler ve bir sahrinç ve mezkur hanenin sağ tarafında kısmen sokağa isa
bet ederi ve demir parmaklıklı ve hanenin sağ taraf cephesine ve arka
sına doğru imtidat eden ve derununda bazı meyve ağaçları bulunan ve 
olbaptaki ehli vukuf raporunda gösterildiği üzere binanın mesahai sat
hiyesi 112 metre murabbaı olup bahçe de dahil olduğu halde h\?yeti u. 
mumiyesi 373 metre murabbaı miktarında bulunan gayri menkulün 
Kadıköy birinci sulh hukuk mahke-mesi ilamına müsteniden ve tarihi 
ilandan itibaren yirmi gün müddetle ashabı müracaata açık bulundu· 
rulan satış şartnamesinde yazılı şerait dairesinde ve peşin para ile Ka
dıköy sulh mahkemesi başkatipliğinde 6-3-940 tarihine tesadüf eden 
çarşamba günü saat ondan on ikiye kadar satılacaktır. Ye\·mi mezkiır-

da satış kıymeti muhamminenin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde 
en son arttıramn teahhüdü baki kalmak üzere müzayedenin on beş glin 

temdidi ite 21-3-'940 tarihine tesadüf eden perşembe günil saat ondan 
on ikiye kadar en çok bedel ne talibi uhtcsine ihalei katiyesi icra cdı· 

lecektir. Gayri menkuHin satışı tarihine kadar bina veEvkııf ıcaresi ,.e 
Belediye vergi borçları ve satış harcı ve resmi dellaliye hissedarlarına 
ve ihale ile yirmi senelik Evkaf tavizi müşterisine ait olmak üzere satı-

lıktır. İcra ve İflas kanununun 1:!4 cü maddesi mucibince ipotek sahi
bi alacaklılarla diğer allkadarlarm hususi ile faiz ve masrafa dair olan 

iddialannı yirmi gün zarfında evrakı müsblteleri ile bildirmeleri ve 
aksi halde haklan tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmuından hariç kalacaklAn ve aatı~a girmek için taliplerin yüzde ye-

di buçuk pey akçesi vermeleri hazımdır. Daha fazla malumat almak is
teyenlerin mahkemenin 939-1081 numaralı dosyasına müracaat eyleme. 
lerl ve işbu satış ilanının ikametgahı meçhul bulunan hissedar vcmü<l
deialeyh Maknıhi namı diğer Fortüne'ye dahi tebliğ makamına kaim ol
mak üzere bcnnucibi karar ilôn olunur. 
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• TUNGSRAM 'KRiPTON ampallal'ı 
ha asrt fabrikada 
imal edilmektedir. 

f'UNGSRAM ICAIPJON lambalarını. . 
temavaz ettiren parlalc ve bevaz ııık . 
burada vazedllen 11Uksek randımanlı 
hususi malılneler ve aıatı dal<llc• ile 
ıstlllsaıı lıabll oımusıur. 

'8DUf1Lf1 il iff fi Df R LE .ff iST AN BUL - ANKARA - iZMiR 

Siparişler Derhal Gönderilir.Talat Mutuk. 

DIŞLERlNJZ tçirtı 
korkmadan sigara 1çinTz 

.... Şu-~~\Y:-Nı\on" ıft dlı ıftm.ı1Ön fut1ncfei 
J•rleımeıın• ı111onl olm_olısınııı:, Herıa0'! aobah 
•e okıoll\. 

o 
lOl'lıstotızottonıw tvıfcMONl iN -"nnı defecftft~ 
Poateur tetl.IUert aoye&lnde btıhıı:ot olu-
OENTOl müıtahıı:arlan gayet Arıflıeplllı, Nilıottn'l 
izole .,. dlflere partalı bir beyozlılr. temln eder.t 
Aoızda do 14fll bir lıı.alıu .,. ıerlnlilı bırakır. 

O EN T Ot. müıtahzarlan 1 ,._.-~~:"::::"::;:I 
Eczanelerde, Parfümeri• 
lerde ve büyCi\. ma{lozo
larda satılır. 

Sahibi •e Neıriyat Müdilri 1lali1 L6tfü DÖRDVNCO, Gazetecilik •• 
Ne~riyat T. L Ş. Basıldığı yer: T A N Matbaan 

Majik Sac Eksiri 

Saçlarınm dökülmekten, kepeklen-
mekten korumak için muhakkak MaJlk 
saç eksfrlnl kullanınu:. Derhal tesfrlnJ iÖ

rürsilnQz. Saçlnn büyütür, köklere yeni 
bayat verir. Bir tecrilbeden sonra netice- ~ 
ye hayret edecelalniı. 
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