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Balkanlarda Sulh Bloku1 Gi~L! ANL~ŞMA 
---.-- Berlın,Galıçyaya 

Yugoslaoya Hariciyf 
Nazın Markovitch 

D ~ Refik Saydamın kabıne kuru. 
şu birinci yılı bitti. 

Refik Saydam, Milli Mücadelenin 
ha:şındanberi milli davanın içinde 
Yeni devleti kl.!ranlnr arasında yer 
almıştır. Refik Saydam, Milli Mü
cadelenin kahraman sa!lan diyebile.. 
ceğimiz mücadele senelerindeki ha. 
)'atından önce de memleketin yüksek 
kaliteli bir münevveri. yüksek bir 
:tneslek ihtisası ile temayüz etmiş 

Profesörü idi 
Türk inkılap hamleleri fçfnde onu, 

bir taraftan yüksek entellektüel, bir 
:tandan icra adamı olarak gördük. 
İı:ıkılap devirleri vardır ki, insanın 
fikri hüviyeti ile, politik hüviyeti a
tasında büyük uçurumlar açar. Re
fik Saydam, bütün inkılap hamlele
tinde bu iki vasfı daima tek bir cep
he üzerinde, tek istikamette kullan
ın.ıştır. Bu itibarla onu, tnkılabın en. 
~llektüel hamlelerinin binncl adamı 
Olarak görmek mümkün olmuştur.· 

Refik Saydam, inkılabın iç cephesi 
Olan metodlu çalışmak mefhumu ü· 
lerinde titiz bir şekilde durmuş, eli
b.e geçen devlet mekanizmasını "ras.. 
)'onel., bir tarzda işletmek hususunda 
ilk rehberlerden biridir. 

Daha Sıhhat Vekili iken onun en· 
~l~ektüel tasavvurlarının devlet iş. 
~~ınde nasıl bir rehber vazifesi gör
d~ğünü hepimiz hayretle, takdirle 
Yadederdik. Kızılay Reisliğinde ayni 
l'uhun, ayni hayat telfilckisinln haki
kat haline giri§ine ne kadar çok te. 
ladUf ettik. 
h 'I'ürk inkılabmm derlnleşme saf. 
asında, Avrupalı bir cemiyet kurma 

enıeııerinde metodlu çalışmayı. ras
Yoneı işi tahakkuk ettirmek, şatafat. 
812 bir faaliyettir. Fakat devlette 
~~~ tebeddülünü ifade eden faaliyet 
ıtizliğin. üstün kalitede entellektlıcl 
o~uşunun ve inkılap ateşini içinde 
~ıssedişin ta kendisidir. İnkılap ta
s hıncte bu vasıflarla tanınan Refik 
d~!,darn. Başveklalet makamına gel-
ıgı zaman ·memleket fevkalade sa. 

rılabilecek dahili ve harici mesele. 
le~ıe karşı karşıya idi. Ve bir 5ene 
dçı~de etrafımızı kaplayan hadiself'r 
di~ a . kesafet peyda etti. Daha mu-

bır hal aldL 

ııe~efik Saydam hüktlmett, bir se. 
seı! ~esaisi ile dahili ve harici me. 
ı,:_ erı büyük pi~ ... olgunluk, aklıs~ 
..w Ve bilgi U: !ar~dı. 

~ ,.~ 4Si.1) 
...... 

Konsey lçtım~ından Italy ayı Tatmin 
Sorira Bir Konferans Emelile Girmiş! 

Daha Toplanacak 
Hitlerin, Macaristanla Sovyet Rusya Arasına 

Küçük Bir Alman Kuvvetini Yerleştirmek için 
Stalinin Muvafakatini A~d1ğı Haber Veriliyor 

Yeni Blok Kat'i Olarak 
Bu Konferanstan 

Sonra Kurulacakmış! 
Bulgar • Yugoslav Muahedesinin Ylldönümü 

Münasebetile Telgraflar Teati Ed:ldi 

M A N 1 A 

t----Al<--DENIZ--

Londra, 25 (Hususi) - Sov
yet Birliği ile Almanyanın iş be-
raberliği mevzuu üzerinde veri
len yeni haberlere göre, Al
manyanın Galiçyaya hulw et
mesinin sebebi İtalyayı tatmin 
etmek ve Almanya ile İtalya a
rasında hasıl olan soğukluğa 
karşı gelmektir. 

Pariste çıkan Petit Parısien bu 
mesele üzerinde şu malüınatı veri
yor: 

"Antikomintem paktına sadık olrın 
İtalya, Cermen - Sovyet ış beraber. 
liğinin Kremlini, Macaristana karşı 
harekete geçerek Karpatlar Ukray. 
nasını bu memleketten ayırmıya ve 
yahut Romanyaya karşı harekette 
bulunarak Besarabyayı almıya teş

vik ve teşci etmesi ihtima~ini tena 
karşılamakta idi. 
· .. İşte buna binaendir ki, gizil tutu. 

Antantı Konseyinin Az8sı bulunan 
Romanya Hariciye Nazın Gafenco 1 
Şubatta Bü.kreşten Belgrada hareket 
edecektir. Bu seyahatinde Gafencoya 
Hariciye Nezareti Genel Sckreterl 
Orta Elçi Cretziano, hususi kalem 
direktörü, Rador Ajansı direktörü 
ve Büyük Rumen gazetelerini temsil 
'!den bir gazeteciler grupu refakat e.. 
rfecektir. 

ltalgayı ve Balkan memleketlerinin vaziyetlerini lan bir anlaşma mucibince Doğu Ga. 
gösterir harita liçyasında yeniden Alman kıtaatı g0-

--·-------------..,--------------, zL.kmüştür. Alman kıtaatı daha ileri Yugoslao • Bulgar dostluğa 

* * * 

Almanlar, Deutschland Kruvazörünün Adını 

Değiştirdiler, Bir Alman Denizaltısı Batırlldı, 

Fransaz - lngiliz Amiralleri Maltada Toplanddar 
Paris, 25 (Hususi) - Bir Fransız devriye gemisi bugün bir 

Alman tahtelbahirini batırmıştır. Bundan başka 1600 tonluk · 
bir Alınan vapuru da yakalanmama,k için kendi kendini batır
mıştır. Garp cephesinde en şiddetli soğuklar devam ediyor. Bu 
yüzden devriye hareketinden başka hiçbir hareket vuku bul
mamaktadır. Alman tebliği İngiltere üzerinde keşü uçuşların
dan bahsediyor ve şunlan ilave ediyor: 

lgiderek Lvov'a ve Romanya hududu. 
na kadar geçmişlerdi!". 

"Sovyet sivil idaresi yerinde kal. 
dığına ve Alman kıtaatı da çok mü
hiLı olmadığına göre, Führerin ital. 
yayı teskin için, küçük bir Alman 
kuvvetinin Sovyet imparatorluğu ile 
Macaristan arasında yerleşmesine 
Stalinin muvafakatini !stihsnl eyle
miş olduğu tahmin edile1>ilir. 

Bu kombinezon Almanya için 
mükemmel bir şey olmuştur. Zira 
Almanyaya Galiçya ve Romanya 
petrollarınm sevkini kendi lehine 
olarak garanti etmektedir.0 

Fakat, istikbal hakkında ihtiyatlı 
davranan gazete, bütün bu petrol 
kombinezonlannın bundan sonraki 
harekat için stratejik planlan da ts
tibad etmediği mütaleasındadır. 

Ancak, hadiseler soğukkanlılıkla 
muhakeme edilince, şimdilik bilhas
sa Bolşeviklerin Orta A vrupaya doğ. 
ru yayılmasına mani olmıya ve ay. 
nJ zamanda pek ziyade ihtiyac1 o
lan kıymetli benzin temin etmeğe 
matuf bir Alınan hareketi mevzuu.. 
bahsolduğu görülmektedir. 

Balkanlarda Türk -
ltalyan Çarpışması 

Balkan Antantım Hoş Görmeyen 

Balkanlarda Hegemonya Kurmak 
ltalya, Bugün 

istiyor. Bu 

"HarMn başlangıcındanherf lnJ?t-
11% sularında ticaret harbi yapmış ~
lan Dcutschland kruvazörii bir müd. 
det evvel bağlı bulunduğu limana 
dönmilştül'.,, 

Bu münasebetle bugfin Berlinde 
şu haber ilin olunmuştur· 

Führer, Deutschland isminin da. 
ha büyük bir vapura verilmesine ka. 
rar vererek, şimdiki Deutschland va. 
puruna Lützow adının takılmasını 
emretmiştir. Büyük Lützow kruva
zörüne de başka bir isim verilecek. 
tir ... 

Lord Llogd, Londra 
Radyosunda 1 ürkçe 
Bir Nutuk Sö_qledi 

Politika, Sulhün Müsbet Garantisi Olamaz 

( ROMA MUHABiRiMiZ BILDlctiYOR J 

Ooyçland isminin değiştirilmesi
ni icap ettiren başka sebepler bulu
nup bulunmadığı anlaşılmamıştır. 

Her Hitler dün zabitliğe terfi e
derek. cepheye sevkedilecek talebe
ye hitap eden bir nutuk söylemiş, fa
kat nutuk gizli tutulmuş ve Hitlerin 
ne sövledi~i anlasılmamıshr. 

Harbin önüne geçmenin ar
tık mümkün olunamıyacağı an
laşıldığı sıralarda, Fransa ile 
İngiltere, Türkiye ile bazı mü
zakerelere girişmiş bulunuyor
lardı. Roma resmi ve yan resmi 
mahfilleri bütün dikkatlerini 
bu müzakerelere vermiş, ''Tür· 
kiye ne yapacak?,, diye bekli
yordu. 

O günlerde btr gün. artık Arna
vutluğu işgal ve ilhak ettiği için ken· 
dini ayni zamanda doğrudan doğru. 
ya bir Balkan devleti saymakta olan 
faşist İtalyanın ehemmiyetli politika 
adamlanndan biri bana ;ıöyle bir ser. 
7ıenişte bulunmuştu: 

"- Akdeniz sinizdir, bizimdir; 
nihayet Akdeniz milletlerindir. Bu 
denizde İngiltere bir mütecaviz mev. 
kilndedir. Yazık ki, işte Türkiye de 
bu mütecavizle bir oluyor.,, 

H olanda bitaraf kmacak 
LAhey, 25 (Hususi) - Holanda 

Bu zata, o zaman ben, tabii, sırf Hariciye Nazın. bup,iln MecUste söy. 
memleketinde misafiri oldu~umdan. \ediği bir nutukta Holandanın bita. 
dolayı bir nezaket eseri olsun diye raflıktan aynlmıyacağını ve bitara~. 
değil. bazı derin kanaatlerime de da- •ığa karşı vuku bulacak her teşebbu 
yanarak şöyle demiştim: c;e mukavemet edeceğini söylemiş. 

"- Bana kalırsa; sulh~u TUrld- tir. 
yenin, ınılhçu kuvvetlerle onlaşına. Hariciye Namı Milletler Cem~ye. 
sıru ftalya garip görmemek ıcerek- tinden bahsedere~ "Cer>:~vı:e ı:nues. 
tir. Nihayet Tiirkivenin de ttalyanm "~inin fhva Niılmesi umıt~"'r:' ta. 
da varmak istedikleri gaye birdir. mam.ile terkolunamaz.,, demıştır. 
Eğer bizim olan bu denizde Akde. * ' 
nizli olmıyan me9ela; Almanya, Brüksel, 25 (Hususi} - Mister 
Balkanlardan ve Adriyatikten in- Chamberlain, dün Avam Kamara.. 
mek isterse, bundan, Tiirklyedea sınd.a sorulan bir suale cevaben: ı 

(Sonu; Sa: 1; Sil !) (Sonu Sa: 6, Sil: 6J 

"Bu Kederli Günlerinizde Sizlere Selamlarımızı 

Ve Muhabbetlerimizi Gönderiyoruz .. 

Lord Lloud 

Ankara, 25 (A.A.) - Eritiş 
Konsil Reisi Lord Lloyd. bu ak
~am saat 19.5 da Türk milletine 
hitaben Londra radyosunda 
türkçe bir nutuk irat eylemiştir. 

Lord Lloyd. hitabesine, büyük fe. 
1aketten dolayı Kral Georges'm Cı.im 
aurreisi İnönüne taziyetlerilc birlik~ 
te İngiliz milletinin samimi hıslerini 
de bldirmiş olduğunu kaydederek 
başlamış.. Türk milletinin bt'ivük acı 
ve kederlerini İngilizlerin bütün k'aL. 
bile paylaştığını söyliyerek harpte 
olduğu gibi sulhte de büyük lider o
lan Atatürkün adını tazımle anını~ 
VP demıştir ld: 

"Bir taraftan zelzele ve di.~er ta
raftan su istilası yüzünden bir çok 
şehir ve köylerin mahvolduğunu bin 
lerce Türkün öldüğünü ve kurta.n1-

(Sonu; Sa: 6; SU: 5) 
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Yazan: Yusuf Ziya Ortaç No. 3 

Halıcıoğlu idadisinden 
Erkinıharp Mektebine 

rü~l>aşı lsnıel IJey 

Akşam üstü, bütün sınıflar, ba
tı saatinin alnca loşluğuna bürün
müş meydanda toplanmaktadır. 

Nöbetçi zabitlerine, sınıf birin. 
cllermin yoklama xagıtıarını gO-

tiırmesi adet .• 
İsmet Efendi Aksaray da sınıf 

birincisi.. Küçücük yaşı ve sevimli. 
liğin anlatılmaz esrarına bürün
müş zeki çehresile onun da nöbet
çi zabitine doğru ilerlediğini gö. 
rüyoruz .. Bir anda, bütün gözler 
üsttinde toplanıyor : Sevginin, hay
ranlığın ışıklarile içinden aydınlan
mış göz~er! 

İsmet Efendi Aksaraytn bütün 
mümtaz vasıfları toplıyan ismi. 
artık idare derecelerini aşa aşa, 
mektep müdürü Ragıp Paşanın, 

Ders N azrrı Mazhar Paşanın ku .. 
}aklarına kadar gitmiştir .. 

Tabiye muallimi Kolağası Os.. 
man Senai Bey, bu mümtaz ze. 
kayı diğer mua1limlere anlatırken, · 
bütün ağızların ayni hayran keli
melerle, dudaklarındaki cümlele
ri yanm bıraktığını görüyor! 

O, her yıl sınıfının birincisidir. 
Mektebin kapısından. elinde şaha. 
detnamesi, belinde kılıcı ile çıkın
cayc kadar! 

Fakat, Halıcıoğlunun kapısmdan 
birincilikle girip birincililde çıkan 
genç zabit, şimdi Erkanıharbiyc 
mektebindedir. 

Q nu, Tarihi harp ve TAbiye 
muallimi Feyzi Beye soru. 

nuz. Hafızasında uzun yıllaruı sis
lediği yüzlerce talebe hayali ara
sından İsmet Beyi en canlı çizgile
rile derhal bulup çıkarıyor: 

- Ders anlatırken ne zaman o
na baksam, gözlerini yal.ruz bana 
ait bir dikkatle yüzümde bulur
dum. Bütün tedr;s hayatımda, 
Tabiyeye, onun kadar anlıyarak 
ıarfızihn eden gence rastgelme
dim. 

· Balistik ve-Muharebatı meşhu· 
rei Osmaniye muallimi Topçu Er
kanıharbiye Feriki Muhtar Paşa 
ise, ona, hayranlığını bütün öm.. 
rünce unutmamıştır. Dir gün, Er. 
kinıharbiye Mektebi İkinci sınıfı .. 
nın imtihanını yapmıştı. Akşam, 
Göztepedeki köşkünün çam gölge.. 
leri vurmuş odasında cevaplan 
gözden geçiriyordu. Bir tanesinin 
üstünde gittikçe artan bir dikkatle 
durdu. Okudu, okuduklarını tek.. 
rar okudu, yapraklan çevirdi, 
düşündü ve birinci sahüenin orta
srna 20 numara attıktan sonra, bu 
kağıdı diğerlerinden ayırıp kü. 
tüphanesinin bir gözüne sakladı. 

Muhtar Paşanın, o bir yığın im· 
tihan evrakı arasından ayırdığı, 
tekrar tekrar okuduğu ve talebe.. 
ıine iadeye kıyamadığı w hir k8' 

yaprak ne idi, klmlooi acaba? 
Üzerine baktığımız zaman şun

ları görüyoruz: Sağ köşede mek. 
tep tnühürü. Altında bir kaç satıt: 

.Erkanıharhiye. Namze 
Sene 

• 2 
Akcat"avl1 
İSMET 

Ortada sertavha. 
Muhaberatı Meşhurei Osmımiye. 

Solunda Muhtar Pasanm kale
minden cıkmış yazı ve rakam: 20 
(Yirmi) dir. 

J smet Bey, yalnız dersforinde 
değil, tavrında, hareketin. 

de de daima sınıfının birincisidir: 
Nizama hürmeti, intizama muhab
beti var. 

Sözünde, kararında, :;ayinde, kul. 
!andığı ölçü dakikalar! 

13 Eyhll, sene 1906. 
Erkanıharbiye mektebinin kapı. 

aından bir genç zabit çıktyor: 
Yüzbaşı İsmet Bey. 
Milli Müdafaa Vekaleti sicilin

den ilk satırı aynen alıyorum: 
Sidl No. 319 • ı Sahra, ıssı • 

13fı0 

Sicil numarası 319 un yanındaki 
1, İsmet Beyin Erkanıharbiye mek. 
tebini de nasıl bitirdiğini gös.. 
termektedir: Bırincilikle! 

19 Eylfıl, sene 1906 
Göz yaşları dudaklarındaki se

vinci ıslatarak, Cevriye Hamın. 

oğlunu kucaklıyor .. 
Taşlığın donuk maviliği içinde, 

genç Erkanıharp, omuzlarının sır. 
ma köprüleri, yakasının sırma iş. 
lemeleri ve göğsünı.in altın düğme
lerile pırıl, pırıl.. 

Ana, oğul biribirlerine doymı
yan gözlerle bakıyorlar.. Reşit 

bey, Erkek ba~ biraz göğsüne dü. 
şük, içinin mahşerile yüzünün sü. 
klinu bir tezat halinde, yutkunu. 
yor .. 

Cevriye Hanım.ı:rı dudağında son 
tenbihler: 

- Sakın mektup yazmayı unu~ 
ma .. Giln aşın beklerim .. 

İsmet Bey, Annesinin kula~na. 
en sıcak sesile içindeki gizli kara.. 
nnı fısıldıyor: 

- Yalnız mekttm dt"til Rnne. bir 
IFOn sana, Rumeli dağlarmdan, 
ku~nlı delinmiş kalpağımı da 
rönderecettm 1 
Kapımn önünde bekliyen ara. 

banm tekerlekleri. eşiğe boşalan 
bir desti suyun üstünde dönerek. 
Aksaraydan Sirkeciye doğru htz. 
lanıyor. 

Şehremaneti evrak mildürü Re. 
fit beyle oğlu yüzbaşı İsmet bey, 
yanyana, arabanın içinde susu. 
yorlar-. 

(Devamı var) 
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İstanbul Yardım 

Yekununu 965,897 
Liraya Çıkardı 

Almanyaya Külliyetli 
Zahire Satışı Y apı!dı 

Felaketzedeler için yardım kaydı
na devam edilmektedir. Dün akşama 
kadar kaydedilen yardımlarla. İstnn. 
bulun nakit olarak verdiği paranın 
miktarı 965.897 liraya baliğ olmuş. 
tur. Kazalardaki yardım komıtelerİ· 
le Kızılay şubeleri yardım kaydet
mek hususundaki faaliyetlerini art. 
tırdıkları için badema m~rkez milli 
yardım komitesi bu husus ıçin top
lantılar yapmıyacaktır. 

Almanyaya yedi buçuk milyon liralık ihracat yapmamızın 
kararlaştırıldığı haberi üzerine Almanlar hesabına 350 bin kilo 
~cetentohumu satılmışhr. Fiyatlar 14 den 15 kuruşa fırlamıştır. 
!kinci parti olarak Almanya için yüz bin kilo pirine yağı ile on 
beş bin kilo mazı satılmıştır. 

Diğer yardımltcr 

Nevşehirde, üçüncü parti yardım 

olarak 700 lira iane ve bir çok gıye. 
cek ve yiyecek toplanmıştır. 
Diyarbakır halkevi temsil kolu 

gençleri, felaketzedeler menfaatine 
(Ateş ı piyesini temsil etmi~tfr. 

Trab.,.onda toplanan iane 27.700 li. 
rayı. eşya da 12.200 parcayı hul
mu~tur. Tra bzon ve havnl"si Şoför. 
ler Cemiyeti, toplad ığı 1005 lira 80 
kurusu K ızılr1y şubesine yatırmıştır 
Trabzondan Giresun ve Orduya ke. 
rec;te ve çivi gönderilmiştir. 

Belediye Rc>isi Mahmut Mu~mmer 
Yarımbıyıkoğlu. zı>lzele vü?.ünden o
turulnmıyacak hale gelen ·bina 1 arı 
fen miidürile b 'rlikte tesbit etmek. 
tedir. Bu binalar vık1lacak ve sehir 
planına göre yeniden yapılacaktu 
Mısır ve Fransanın yardınu 

Knhire sefarethanemize miiracaat 
ederek, Erzincan felaketzedelerıne 
yardımda bulunan Mısırlıhrın ver. 
miş oldukları 19.500 Tiirk lirası. Ka
hire sefaretimiz tarafından dün Kı. 
zılay cemiyetine gönderilmiştir. Ay. 
rıca Mısırda tedarik edilen 11 balya 
battaniye ile 14 balya giyece'( eşva<:1 
da dün şehrimize vasıl olmus ve Kı
zılay cemiyeti tarafından tesellüm e .. 
dilmiştir. 

Almanyaya ihracat yapılacağı ha
beri şimdiye kadar kolipost~l suretile 
yapılan ihracatı da gevşetmistir. Bu 
ihracatı yapanlar daha tlyad~ bura. 
d:ı bulunan Almanlardır. Bunlar ko. 
lipostalları Almanyadaki akrabaları 
namına postaya vermektedir!er. 

Son üç ay içinde şehrimizden posta. 
kolisi halinde Almanyaya külHyetli 
miktarda yiyecek maddeleri gönde
rilmiştir. Bu meyanda Beyo.~lunda 
büyük bir bakkaliye mağaza~;ı da 1.5 
kiloluk tenekelerle zeytinyağı, muh. 
telif zahireler ve sabun göndermiştir. 

1 hracat muameleleri arttı 
İhracat muameleleri çok artmıştır. 

Dun İtalya, İngiltere ve Fransaya 
dört yüz eUi bin liralık m:ıl gönde. 
rilmiştir. Fransa rejisine 123 bin 
kilo tütün , İtalyaya 100 bin çüt ba
lık satılmıştır. Maltaya 310 bin kilo 
kllru bakla gönderilmiştir. 

Yumurta ihracatı arttığından yu. 
murta fi:vatları da yükselmiştir. Ev. 
ve ce buzhane malı yumurtaıarm san 
dığ: 17,5 lira iken tedricen yüksel
miş ve sandığı 44 liraya çıkm1ştır. 
Yumurta alıcımız şimdilik İtaly::ı.dır. 

[(alweler geldi 
Ziraat Bankasının sipariş ettiği 

kahvelerden on beş bin çuvalı gel. 
miştir. Bu kahveler Kahve ve Çay 
Limited Şirketi tarafından piyasaya· 
dağıtılacaktır. İkinci parti on beş bin 
çuval da yoldadır. Brezilya şirketinin 
de ayrıca mühim miktarda kahve si. 
parişi yola çıkarılmıştır. 

Alman malları getirildi 
Franstz hükfımetinln gönderdiği 

A.L'--1..;r~ -.::.-'-.... ;ı..~r~-tP .. ...--..._.._....,..~ ... Alman vapurlarile getirllmiş ve 
m:ıya-çrKBrwmır uıan :n."lffİ'iiu u nr-

sı da dün şehrimize vasıl olmuştur. ları , dün Nurburg vapurile limanımı. 
Bu yardımlar, gerek MıSJrın. ge- za getirilmiştir. Alman kumpanyası. 

rekse Fransanın ikinci yardımlarıdır. nır. bu malların Varnaya sevk ve Var 
Cenubi Anıerikada nad'ln limanımıza getirilmesi için is

tedikleri navlun tüccarlar tarafından 
ll!usevileı-in yardımı ödenmiştir. Fakat, alakadarlar bu 

navlunun alınmasını yolsuz bulduk. 25 sene evvel memleketimizden 
kendi arzusu ile ayrılarak Cenubi 
Amerikada Buenos Ayr~s şehrine 
gidip tavattun ederek orada La Luz 
isminde bir gazete çıkaran Davit El. 
nekave, İstanbul Türk musevır ğ'inin 
naşiri efkarı olan Laboz de Türkıye 
gazetesine bir mektup göndermi~tir.. 
Bu mektuba nazaran, Erzincan ve 
havalisi zelzele felaketi, Buenos Ay. 
res ve Montevideo'daki Türk muse
vileri arasında umumi bir ıstırap ve 
büyük bir teesssür uyandırmıştır. 
Buenos Ayres Türk konsolosunun ri. 
yaseti altında bir iane ve teberrü ko. 
mitesi teşkil edilmiş, ilk çalı~malar
dan sonra, on bin dolar kn.dar bir 
n:eblağ temin edilebileceği neticesi. 
ne varılmıştır. Oralardaki TürkiyC'li 
Musevilerin, iane vermek için büyük 
bir tehalük gösterdikleri bildiriliyor. 

Sıhhat Müsteşarının alakası 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müs. 
teşarı Asım Arar, dün şehnn muhte. 
lif semtlerine iskan edilmiş bulunan 
felaketzedeleri ziyaret ederek ihti
yaçları olup olmadığını sormustur. 
Bazı felaketzedeler giyecP.k ve yata. 
cak eşyası hususunda zaruret çektik. 
lerini bildirdikler1nden bunlara Kı

zılay deposundan dün istedikleri eş. 
yalar tevzi edilmiştir. 

Giresuna, Bulgaristan hükômeti. 
nin gönderdiği kerestelerden 4 va
gon kereste, 750 çuval un, 7 balya 
eczayı tıbbiye. 100 çadır, Orduya 
750 çuval un, 4 balya eczayı tıbbiye, 
180 balya giyecek eşyası sevkedil
miştir. 

1 ngilizlerin mihmandar lan 
Zelzele felaketzedelerine yapıla. 

cak yardımların tesbitinde bulun
mak üzere hükumetimizin muvafa. 
katile gelecek olan iki kişilik 1ngi1iz 
heyetinin mihmandırlığına Kızılay 
Cemiyetinden İsmail Cem:ıl ile dok. 
tor Haydar tayin edilmi~lcrdir. He
ye• şehrimizde kaldığı müdd<?tçe "i'o
katliyon otelinde misafir edilecektir. 

Bir Sene Hapis Yatacak 
Aksarayda muhtelif apartmanlar. 

dan ampul çalan sabıkalılardan Be
karat Şinga, bir sene beş ay hapse 
mahkum olmuştur. 

Merciler Arasındaki 
ihtilaflar Hakkında 

Ankara, 25 (Tan Muhabirinden)-
Adliye Vekaleti, hukuk mercileri a
rasındaki icabi veya selbi ihtilafların 
hal şekli hakkında bir kanun layfüası 
hazırlamıştır. 

Layihanın esaslarına ~öre. hukuk 
mercileri arasındaki ihtilaflar, tem
yiz mahkemesi ve devlet şUrası aza
sından tefrik edilecek üçer azanın 
Adliye Vekilinin riyaseti altında teş
kil edecekleri bir heyet tarafından 

hallolunacaktır. Heyetin azası, iki se
nelik bir müddet için intihap edile .. 
cek, heyetin yazı işleri de, ikisi tem
yiz mahkemesi raportörü ve ikisi dev 
let şurası aza muavinlerinden seçile. 
eek bir heyetçe görülecektir. 

İhtilaflara dair heyetin vereceği 
kararlar kati mahiyeti haiz olacaktır. 
Selbi ihtilaflar dolayısile adli mah. 
kemelerle idari mahkemeler arasında 
halen muallakta bulunan bir çok da. 
valar bu heyet marifetile süratle hal. 
!edilecektir. 

Manisada Üzüm İstasyonu 
Manisa, 25 (A.A.) - Ziraat Veka. 

leti, Türkiyenin en nefis Vt! en çok 
miktarda çekirdeksiz üzüm istihsal 
sahası olan vilayetimiz içinde bir 
istasyon tesis eylemeğe karar ver. 
miştir. Bağcılarımızın muhtaç ol. 
dukları köklü asma çubuklarını ye. 
tiştirip dağıtmak, yeni üzüm cinsle. 

S. - Ben GISztepede Yetilbahar 10• 

ka!lında 1!1 numarada oturan bikes bir 
kadınım, Erzincanda ahc;ı Abdullah oll· 

lu Fikri, kardetl Fikriye, anna.I Nev .. 
rlye, ticaret dairesinde odacı Ömer, 
karıaı Çe9mlnaz ve Uç çocu§u, Kuru

telek çeımeılnde Nurlye Şerife ve d!Srt 
çocui:Ju, marangoz Hayrettin, anneıl 
Nimet, karısı Şükriye ve alleıl efradı, 

1 
ç!SpçU Tevfik, karıaı Huriye tenekeci 
Kahraman ve kardetl Yatarla ailelerl
nln tıayat ve mematını l:ll,lrenmek latf • 

la'"ll1dan hüktime.te şikayette bulun. 
muşlar ve istirdadını istemişlerdir. 

Çuval bu/ıranı 
Jüt ipliğinin ithal edilememesin

den dolayı Şişlideki çuval fabrikasl, 
faaliyetini tatil etmiştir. Bu fabrika, 
senelik çuval ihtiyacımızın dörtte 
birini imal edebilecek vaziyettedır. 
Toprak Mahsulleri Ofisi, iç piyasa. 
lardan çuval toplatmaktadır. Piyasa. 
da çuval buhranı başlamışttr. 

Dün gelen eşya 
Dün muhtelif bandıralı vapurfar

la limanımıza ihraç edilmek üzere 
bazı emtia gelmiştir. Bunları getiren 
vapurlar İtalyan bandıralı Merano, 
Bosforo, Papo Mele, Brioni, Abbazia, 
Amerikan bandıralı Exilona, Roman. 
ya bandıralı Besarabia ve Yunan ban 
dıralı Arhan vapurlarıdır. 

Gelen eşya arasında kağıt, klmye. 
vi ecza. makine aksamı, otomobil las
tikleri, elektrik malzemesi, yün ve 
pamuk mensucat, demir eşya, radyo 
Vt: oı. ......... , . hakır eşya ve portakal 
vardır. 

ihtikar Komi1111tmunda 
İhtikar komisyonu dün toplanarak 

beş firmanın ihtikar yaptığına dair 
şikayetleri tetkik etmiştir. Tetkikatın 
tevsiine lüzum görüldüğü iç~n bugün 
tekrar toplanılarak karar verilecektir 

Altın fiyatları 
Altın fiyatları yeniden vükselmi. 

ye başlamıştır. Geçen ay 16,60 lira. 
ya kadar yükselen altın bu hafta i
çinde 17, 70 liraya çıkmıştır. 

Demir ıirketi müdürlükleri 
"D""'••a&r,...""~u.;r-·~.,.._~-- .... -.~ 

Limited Şirketi Umum Müdürlüğü .. 
ne, Tütün Şirketi müdürlerinden Na. 
ci tayin edilmiştir. Bu şirkete tüc
carlar tarafından fahri müdür ola. 
rak aynca karyola fabrikatörü ve 
Sanayi birliği reisi Doktor Halil Se. 
zer seçilmiştir. 

Takas Kararnamesi 
Meriyete Girdi 

Ankara, 25 (Tan Muhabirinden)
Dış ticaretimizdeki takas muamele
lerini tanzim ve k<ıntrol ve takas 
mevzuatını tevhit maksadile neşre. 
dilmiş olan kr.rarnamelerde bazı de .. 
ğişiklikler yapan yeni k:ırarname 
meriyet mevkiine konulmuştur. 

Yeni Bir Layiha 

Ankara, 25 (Tan Muhabirin
den) - Belediye reisliği intihapla. 
nnda mfisavi miktarda rey alanlar. 
dan tahsili üstün bulunanlarla bele
diye azalığında kıdemli bulunanla. 
rın tercih edilmesi hakkında Dahili.. 
ye Vekiletince yeni bir kanun !iyi. 
hası hazırlanmıştır. 

İzmir Fuan 
İzmir, 25 (A.A.) - 1940 Fuarının 

açılmıyacağı veya tehir edileceği 
hakkındaki haberler tamamen a· 
sılsızdır. Fuar, mutat veçhile 20 a. 
ğustosta açılacak ve bir ay devam 
edecektir. 

ri üzerinde çalışmak, en ucuz ve en 
kolay surette üzüm kurutma usul. 
Ierini çiftçiye ameli olarak göster
mek üzere tesis edilecek olan bu is. 
tasyon için de bir çitfiik satın alına.. 
caktır. 

yor\lm, nereye rnUraoaat edeyim? 1 
C. - Mektup veya telgrefia "Enin 

can Kmlay reisi doktor Fazıl J!:rciya5, 
adresine müracaat ediniz. 

• 8. - Zelzefe mıntakeaındakl mah 
kOm ve mevkufların ce:ıalan tıcll e. 
dlldl mi? 

C. - Zelzele olan yerlet"dekt mah
kôm ve mevku!ların ceza1annm teci
line dair olan kanun kabul edildi ve 
merlyet mevktine ıfrdl. 

Amerika Yolcusu 
2 Çocuk Hatayda 
Y akalandtlar 

Kuzguncukta İskele caddesinde o .. 
turan Ali Kemalin oğlu 16 yaşında 
Necdet Altanla arkadaşı, doktor Ce· 
mil Süleymanın oğlu Özkul, bır A .. 
merika seyahati yapmağı kararlaş
tırmışlar ve ana, babalarından gizli
ce yola çıkmışlardır. 

Holivuta gidip sinema ytldızı ol .. 
mak istiyen bu iki arkadaş Haydar .. 
paşadan Hataya gitmek üzere bilet 
almışlar ve trene binip hareket et· 
mişlerdir. İki çocuğun da üzerinde 
tren parasından başka ancak onar 
lire bulunduğu tesbit edilmiştir. Ço .. 
cuklar pasaport almadıkları, Hatay. 
dan almalarına da imkan olmadığı i· 
çin orada yakalanıp geri döndürül
meleri tabii olmakla beraber ana ve 
babalan, bunların akıbetinden endi. 
şeye düşmüşler ve yakalaumalan i· 
çin zabıtaya müracaat etmişlerdir. 
Bu suretle Hatay zabıtası telgrafla 
haberdar edilmiş, ve çocukların ta. 
de edilmesi istenilmiştir. Dün çocuk· 
ların Halayda yakalandıkları ve ilk 
trenle lstanbula gönderilecekleri tel· 
grafla bildirilmiştir. 

ADLiYEDE: 

Deli Olduğunu İddia Etti 
Mercanda bir alacak yüıünden ar. 

kadaşı Zeyneli öldüren Ömer Müş.. 
t..a,k, dün ikinci ağır ceza mahkeme
sinde .. ı..1,rıdan hasta olduğunu idd iıı 
etmiştir. Mah~..._,e Ömerin tabibi ad. 
liye muayenesine VE:: ~dia doğru ise 
Bakırköy akliye hastahane;:.:.,de tc. 
davisine karar vermiştir. . 

Eroinciler Mahkum Oldular 
Çernberlitaş civarında eroin satar

ken yakalanan Kemal ile arkadaşl.ırı 

Abdüsseliım, Osman, Şakir ve Yor. 
ginln muhakemeleri dün beı.ıinci as
liye ceza mahkemesinde neticelen · 
miştir . . 

lVll:IUl\.Clu ."", .ı.:v.a.e• - --- ·• 

davilerine, Osmanın on bir ay üç yün 
hapsine ve 620 lira para ce:ıası ve 2E 
lira mahkeme harcı ödemesjne. Re. 
cebin de on bir ay hapsine ve 201 li
ra para cezası ödemesine kar!r ver. 
miştir. 

POLiSTE ı 

Bir Kadın, Erkeği Yaraladı 
Kalyoncuda Fıçıcı sokağında otu.. 

ran Hüsnü ile komşusu Bayan Ara. 
nik kavga etmjc:lerdir. Araruk jiletle 
Hüsnüyü yaralamıştır. 

Birbirlerini Vurdular 
Beşiktaşta bir meyhanede rakı i

çen kasap Süreyya ile arkadaşı ~eh. 
met kavga etmişler, Mehmet, Surey. 
yayı muhtelif yerlerinden ağırca, Sü· 
reyya da Mehmedi hafüçe yarala. 
mıştır. 

Yangın Başlangıçtan 
Beyoğlunda Hamalbaşı caddesin. 

de Nea Agora bakkaliye mağazası 1-
le Pangaltıda tayyareci Fehmi soka. 
ğında Mani apartmanında, Be'i.k. 
faşta Hayrettin iskelesinde Hikmete 
ait 19 numaralı evde ve Nişantaşmda 
Rumeli caddesinde Evita apartma .. 
nmda yangın başlangıçları.. ol.~~ş, 
hepsi de ateş büyümeden sondurül. 
mü§tür. 

Selde Boğulanlar 
İzmir, 25 (A.A.) - Gazeteleriıı 

Torbalıdan aldıklan malumata gö
re Torbalının Aslanlar köyü sakin. . .. 
lerinden Abdullah, evvelki gun ya. 
nında kansı ve bir yaşındaki kızı 
ile başka bir köye giderken, Fetzel< 
çayının geçidinde seller tarafındaıı 
sürüklenmişlerdir. Abdullah kur. 
tulmuş ise de, kansı ve kızı boğuL. 
muştur. Karısının cesedi bulunmuş, 
takat çocuğunun cesedi buluna~a: 
mıştır. Yavrunun, selin getirdı~l 
molozlar arasında kaldığı zannedı~ 
Uyor. 

TAKViM 
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[iliGüNj 
Şark Alem!nde 

Yazan: ômer Rı2J1Cı DOCRUL 

S idabad Paktı devletleri ara. 
smda askeri bir ittifakın ya

pılmak üzere olduğuna dair yayılan 
şayialann mahiyeti hakkında, dün 
yazdığımız yazıdan sonra, bu şayia.. 
ları teyit eder mahiyette yeni bir 
haber alınamadı. Fakat gözümüze 
çarpan bir nokta Londra matbuatı. 
nın ayni şayiaları tahlil ederek bü. 
tün iht:malleri ölçüp biçmiye ehem. 
:miyet vermeleridir. 

Bu ihtiınal1erin biri Sovyetlerin 
İran ve Efganistanı ist:ıa ederek 
Hindistana karşı harekette bulunma
larıdır. Fakat bu ihtimali de, her. 
kesten evvel ileri süren kaynak, Na-ıi 
propagandasıdır. Ve bu yiizden bu 
~ropagarıda ile meşgul olmak ihti. 
yacı hissolunnıa.ktadu. 

* İngilizlc.-in kruıaatine göre, Hin-
distana karşı bir taarruz vukuu ihti
mali çok uzaktır. Sebebi, tabü arı
zaların, uzun mesafelerin ve yol. 
suzluğun geniş ölçüde her istilaya 
karşı gelmesidir. Bu yüzden Sovyet. 
ler, Sin Kiang'tan Hindistana karşı 
ancak ufak tefek akınlar yapabilir. 
ler. Irndistanı tehdit edebilecek 
ikinci bir yol, İraııdaki Meşhet \'e 
Duzdap'tan Hindistan hududundal<i 
Karctta'ya varmaktır. Fakat bu yo. 
lun tutulduğu farzedilecek olursa, 
İran içinden sekiz yüz m·llik bir me
safeyi, sonra çölden ibaret •oo mil 
mesafeyi daha geçmek, ve bütün 
bunları İngiJtereııin Hindistandaki 
kara ve hava kuvvetler:ni hesaplı~·a. 
rak yapmak, asıl muharebenin, de. 
miryolundan 800 nıil mesafede cere
yan edeceğini unutmamak lazım ge. 
lir. 

Hindistana varmak için tutulacak 
üçüncü bir yol da ECganistandan ge
çen tar:hi yoldur. Fakat gerek İran. 
dan, gerek Efganistandan geçmek 
için bu iki milletin müscllah kuv. 
vetleriyle karşılaşmak ve bunları 
bertaraf etmek lazımdır. Bu da ko. 
lay olınıyan bir iştir. İramn e~siz ta. 
bii tahkimatını nazan dikkate al
mak iizeredir. Elbruz dağlan, mils. 
tevliyi Şimalden karşılar ve İranın 
askeri kuvvetleri bu tahii tahkimatı 
fakvi .. ,.p ti!vit eder. Efı!anidan da 
bir ist.laya uğradığı takdirde yiiz 
binleri aşnn silfıhlı kuvvetlerile mu
kavemet eder. 8-0nra Efganistanın 
tabii arızalan da her istilayı güçleş. 
tirccek mahiyetted:r. Kış mevsimin. 
de Efganistana karşı askeri harekat.. 
ta bulunmak hemen hemen imkan· 
sızdır. 

* Bu yüzden llindistana karşı bir 
yılduım hareketinin vukuu adeta 
ihtimal harici sayılıyor. Fakat Hin. 
distana karşı mühim bir hareketin 
vukuuna mani olal"ak amiller, yalnız 
tabii aa·ızalar ve İran ile ECganfsta. 
nın kati mukavemeti değildir. Hin. 
clistanın muazzam miidafaa kuvvet. 
lerini de hesaba katmak icap edfr. 
Bu sebeplerle İngilizler, Hindistana 

İngiltere İle 

Japonya 
Aı·asında 

Protesto No·taları 

Teati Ediliyor 
Londra, 25 (Hususi) - Kendi ken

dilerini batıran veya Amerika li. 
manlarına iltica eden Alman gemile. 
rlndeki mürettebatı taşıyan Japon 
gemilerinin İngiliz kontrolüne tabi 
tutulması ve bu Almanlar arasında 
askerlik çağında bulunanlann tevkif 
edilmiş olmaları üzerine Japonya ta· 
rafından yapılan protestoya tngilterc 
hükumeti cevabını hazırlamıştır. Bu 
cevap 48 saat içinde Tokyoya gön. 
derilecektir. 

J aponya.daki akisler 
Tokyodan buraya gelen haberfore 

göre, Bahriye Nazın Amiral Yonai, 
Japon seyrüsefainini himaye için Ja. 
pon bahriyesinin her türlü tedbirleri 
almıya hazır olduğunu dün akşam 
gazetecilerP. bildirmiştir. 
Diğer taraftan nezaretin salahiyet

tar bir mümessili de bu araştırmanın 
beynelmilel hukuka mugayir oldu. 
ğunu tekrar ettikten sonra, kanuni 
cihetten ziyade Japon efkarı umu. 
miyesinde hasıl olan intıbarn mühim 
olduğunu söylemiş ve İngiliz filosu· 
nun Japon kapılarına kadar sokul. 
mak suretile Japonyanın izzeti nefsi. 
ne zarar vermesinin pek ziyade ese· 
fe şayan olduğunu ilave eylemiştir. 

Tokyodaki tezahürat 
Tokyoda dün akşam bazı ufak te. 

zahürcü gruplarının dağıtılmasından 
sonra, İngiltere büyük elçiliği etra. 
fına ihtiyatı tedbir Mahiyetinde 
konmuş olan polis memurları kaldı· 
rılmıştır. 

Gazeteler Aıı;ama Maru hadisesi, 
dolayısile, İngiltereyi şiddetle pro. 
t~to etm~kte .Y-e bu husu'ita ittlhaz 
etmiş olduğu hatb. hareketten dolavı 
Japon hükumetini de muaheze eyl~. 
mektedirler. 

Vapurundaki Almanları İngill;d~re 
teslim eden Asama vaoUl"U kaotanı 
istifa etmiştir. 

Almanyada Harp Esirleri 
Paris, 25 (A.A.) - Alman maka. 

matı, bütün harp esirlerini ziraat iş. 
!erinde ve merkezi sanayide istihdam 
etmiye karar vermişlerdir. Maksat, 
silah altına alınmış olan Almanlarm 
yerine başkalarını ikame etmektir. 

Sovyetler, Ladoga 
Gölünü Geçemediler 
İn9iliz ParlCimentosunda, Hükumetin Sovyetlerle 
Münasebatı Kesip Kesmiyeceği Meselesi Soruldu 

Fin Ciinıhurreisi müstahkem mevkii teftiş ediyor. 

Londra. 25 (Husuı;l) - ·Sovyet • 
Fin harbinin son safhası şu merkez. 
dedir: "Sovyet kuvvetleri Ladoga 
gölünü ge<-mek için iki büyük taar. 
ruzda bulunmuş ise de. buradaki 
Fin mukavem<'tini kırmtya ve Fin 
müdafaasını vıkmıva muvnffak ola. 
rnamıstır. So~-yetlc~rin hedefi. Man. 
nerheim hattına geriden hilcum ede. 
bilmektir. Muharebeler. son derece 
~etin olmuş, fAkat Sovyetlcr bir ne. 
tice alamamışlardır. 

KareJiyada nlsbi sükunet hakim
dir. Sovyet tayyareleri Viburg'u 
tekrar bombardıman etmi terdir. 

Sallada nisbi siiktınet vudır. Fa. 
kat Sovyetlerin Petsamo havaliı;in. 
de fnaliyete ~eçtikleri bildiriliyor. 

Sovyet tayyareleri diin ~ekrar fa. 
aliyete geçmiş ve 30 tayyare Ruhno 
mPvkiini bomhard1man etmicrtir. 
İsveç mımabiinden bildirildiğine 

göre, 1832 tonilatoluk (Notun~ ı Firı. 
landa gemisi Botni körfezinde bat
mıştır. 

/ngiliz ParUimenfosundn 
Dün akşam Avam Kamarasında 

Mister Chamberlaineı Finlanda teca. 
vüzü yüzünden, Sovyet B\rli~i ile si. 
yasi münasebetlerin kesilip kesilmi. 
vece?ti sorulmus, Mister ChamherJa. 
in. meselenin etraflıca tetkiki lazım 
geldiğini söylemiştir. ğ 

Bir J 11gUi z ite yeli il elsinklde 
İngiliz ameleıo;i heyeti reisi Sfr 

Citrene ile arkadaşl~rı Helsinkiye 
vamm:ılar \•e bugün Hıınoyu ziyaret 
etmişler, Sir Cetrine, Sovyet tayya. 
rel~rinirı burada bllhas!!a sivn hnlkı 
tethis etmeyi istihdaf ederek, şehri 
bombardıman etti~ini ve sehirde hiç 
bir askeri hedef bulunmadığını söy. 
lem iştir. 

Taymis gazetesine nazaran. Mos.. 
kovada bulunan doktor Ritte heyeti, 
Finlanda harbinin ehemmiyetli su. 
rette teahhura maruz bıraktığı Al. 
manyaya yapılacak Sovyet sevkiya. 
tının ta.ciUne cal.ışmaktadır. 

Kanada hfıkumeti, Finlanda hı\l. 
kına yiyecek satın alınması ve nak
ledilmesi için Finlandanın emrine 
100000 dolar verdiğini Milletler Ce. 
miyetine biJdirnıi~tir. 

llCiç Fiyatları 
Yazan: B. FELEK 

Her şeyin palıalılaşması halka 
zarar verir; kalaydan keçi 

boynuzuna kadar. Lakin bu zarar, 
fiyatı yükselen ııiatahın alınması za
ruri olup olmadığına g(ire, içtinabı 
kolay veya giiç bir şekil ahr. Mesela: 
Çinko fiyatının yiikselrnesile fasul
ya, pirinç, nohut gibi birinci derece
de gıda maddelerinin pahahla~ması 
biribiriyle kıyas edilemiyecek kadar 
ayrı tesirler yapan hadiselerdir. Bu 
arada ilaç fi:vatlan en başta gelir. 
Çünkü ilaç gıda maddesinden de za. 
ruri bir şeyd'r. 

Pirinci pahalı bulan kimse bulgur 
alır. Fasulye kesesine u~·mıyan, pata. 
tes yer. Lakin falanca hastalığın de
vası ohın filan ilacı pahalıdır di~·e 

almaınazlık edemcdiğ:ıniz gibi aspi. 
rin yerine karbonat ta yutamayız. 
Bu öyle bir zarurettir ki; zenginden 
dyade fakiri tazyik eder. I<:aldı ki 
bir şeyin fiyatının yükselmesine set 
çekerken zengin fakir diye bir tasni. 
(e de lüzum yoktur. 

Bug:iin ilaç fiyatlarında göriilen 
yükseklik acaba bit ihtikar neticesi 
m:dir? Bunu kati bir tarzda ne iddin, 
ne de reddedebiliriz. EliınLtde böyle 
keskin bir hüküm vermiye kafi delil 
yoktur. Fakat bir had:se vardır ki; 
inkara ve tcYile sığmaz. İlaç fiyatl11-
rı yüzde elli ile ~·üz arasında artnuş. 
hr. Spesyaliteleri hiç kale almadan 
me~elıi bizmotlu ilaçların fiyatı yüz. 
de yüz artmı~tır. Zaten normal za
manlarda pahalı olan bu ilaçların iki 
ınis1i pahahlaşınası bilhns~ıı mariz 
\'8 muhtacı tedn\'i olanlan tazyik et. 
mektedir. 

Ticaret Vekilimizin ihtikara ve 
pahalılığa karşı açacağı mücadele~·e 
dair gazetecilere "e istanhul Ticaret 
Odasında tüccaTlara söylediği sözler 
hnlıi hatınmızdadır. Zaten o sö'lle
rin bize \'erdiği iimit ve ce-saretledfr 
ki bu satırları yuıyoruz. İleride bu 
maddelerin ne fiyata s"ttlacağını 
kest:remeylz amma o ıı;özlerin söy .. 
lendiği zamana nazaran bir çok ilaç
lar bugün en az yüzde elli pahalılan. 
ını<ı:trr. 

Sebebini arashrmak bi'Te d6qmt>7:. 
Biz ~aı'tece sa1ô.hb·etfar makama hu 
vaziyeti ancdiyor \ e medet bekli
voruz. 

Sadabat Devletleri 

Arasında Askeri Pakt 
Tahran, 25 (A.A.) - İranın Tür

kiye, İran ve Efganlstan arasında 
ademi tecavüz misakını askeri bir 
ittifaka tahvil etmek imkanını tet
kik etmek maksadile bir heyet gön
dereceğine dair olarak ecnebi mem
leketlerde münteşir haberler hak
kında salahiyettar bir membada bu 
bapta malümat olmadığı beyan e. 
dil.mektedir. 

karşı bir hareket beklememekte \'C 1------------
IUndistanı nıiidafaaya liizum göre. 

Almanyanm Leh Yahudilerine 
Ait Bir Karan 

Faris, 25 (A.A.) - Pat Ajansın
dan: Alınan işgal orduları tarafından 
neşredilmekte olan Varschauer Zei~ 
tung, bir emirname neşretmiştir. 

ceklerini sanrnamaktndırlar. Gerek 
Hindistana, gerek İran veya Efga. 
nistana karşı Sovyetlcr tarafından 
bir istila hareketi vukuu mcmiıl de
ğildir. İran ile Efgan'stanm, böyle 
bir hareketi tevlit edebilecek malıi
yette herhangi bir tahrikte bulun
ınaktan uzak kalacakları da şiiphe 
götiirmez. Onun i~in, İlkbaharda Or
ta ~arkın yeni ve miihim hadiselere 
~ahit olacağını söyliyenler, herhalde 
Yanılıyorlar ve sinir bor:mıva ni(ra -
ınaldan başka bir ~ey ynp~yÖrlar. 

Fa.kat kendilerine güvenen kimse. 
lerin sinirleri de kolay kolay bozul· 
nıaz. 

Fransa da Neşri Yasak 
Edilen Haberler 

Paris, 25 (A.A.) - Resmt ceride, 
bir kararname neşretmiştir. Bu ka
l'arname, ordu ve halk üzerınd~ me. 
§Uın bir tesir icra edebilecek hava. 
dL.,lerin nesredilmesini menctmekte
<lix. 

Japon Diplomatları 
Yine Toplanıyorlar 

Belgrat, 25 (A.A.) - Politika ga
~etesinin Berlin muhabiri bildirıyor: 
Avrupadaki bütün Japon diplomatla. 
l'lnın iştirakile 27 /28 2 inci kanunda 
Budapestede bir konferans aktedile. 
Cektir. Konferans bilhassa bitaraf 
tnenıleketlerin hattı hareketini ve 
Papa ile Roosevelt tarafından barış 
!~in yapılan gayretleri tetkik edccek-
ı.r. 

Bir Yugoslav Torpidosu Battı 
" ~elgrat, 25 (A.A.) - Yug::ıslav 
Lıobliana,, torpito muhribi, di.ın 
a~şam Şibenik limanı önünde bir 
knyaya çarparak batmıştır. 

• 

Almanya, iktısadi organizasyonunu tamamla
mak, Sovyet RuBya ve Balkanlardan alabileceği 
mevadı süratle nakledebllmek için münakale iş· 
lerine büyük ehemmiyet vermektedir. ilk göze 
batan noksan vagon eksikliğidir. Bu yüzden Ro
manya petrollerini nakledemediği gibi, Sovyet
lerden gelen erzakı da nakledememiştir. Buse. 
beple Almanya komşu memleketlerden vagon te. 
minine teşebbüs etmiştir. Belçikadan 10 bin va. 
gon istemiş, fakat Belrika vermemiştir 

* Ynl>nnc1 gtı,;t"telcrin askeri muhabirleri, harbin ilk. 
bahara Balkanlara acleceğini tahmin ediyorlar. Bütiin 
Balkan memleketleri de ona ıöre hazırlanıyorlar. Bu. 
gün, Bulgaristan hariç, Balkan memleketlerinde sfü,h 
altında iki milyondan fazla insan vardır. Yugoslavya. 
da ihtiyat sınıflara, her ihtimale karşı hazır bulunma. 
ları lıildirilmiştir. İtalyadan mühim miktarda tayysı. 
re, kamyon, harp malzemesi getirilmektedir. Hnttil 
Yugoslavya ~ehirleri tahliye irin tertibat almı:f, hli. 
kunıet evl'ak ve dosyalarım memleket içine sevk i~in 
haznhk ya}>mıştJ.r, Kadroları doldurmak için harbi. 
yeden çıkan talebeyi 10 ay evvel kıtalanna sevkct. 
nıi~lerdir. 

* Almanyanın siyasi ve askeri mahfillerini kop. 
lıyan kararsızlık ve ayrılığın gün geçtikçe art· 
tığı anlaşılıyor. ( Dally Telegraplı) ın Kopen· 
/uıg' dan aldığı malumata göre vaziyet şu mer. 
kezdedir: 
Berlin gazetelerinin de saklıyamadığı blr Dazi. 
yet var ki, o da Ribbentrop siyasetilıin taraftar. 
ları lle aleyhtarları arCl8ındaki miicadeledir. Bn 
siyasetin taraftarları Ribbe11trop'un Sovyetler· 
le anlfl§ma siya8etini tasvip ediyorlar. JJluluı.lif • 

• 

• 

Zeri ise Almanyanın, katasım Sovyetlere teslim 
etmekle hiçbir ıeu kazanmadığını ve herşeyi 
kaubettiöini söulüuorlar. 

* Seheri gazefeleri grupundan olan Nashtaugabe'in si-
'·asi muharriri doktor Kriegk, yakın umana kadar 
Nazi siyuııetinin tercümanı idi. Birkaç gün evvel, yu
rlığı bir mukafede Norveçin Atlantik sahili hakkında. 
ki Sovyet siyasetini alkışlamaktaydı. Bu makale, Ber. 
linin ~iynsi nıshfiJlerinde bir heyecan uyandırnu' ve 
artık Alnıanyanın, Sovyct dostlufunu kazanmak iı;in 
İtalyayı feda ettiğine df'lalet eder sayılmıştı. Fakat 
daha s.onra Alman hariciyesi, bir te~Jil neşrederek. 
Sovyetlcrin Atlantik sahili üzerinde bir takım ihti. 
raslan hulunduğundan haberdar olmadığını bildir. 

* Bu tebliğ Ribbentrop hizbi Tuıabına bir darbe 
teşkil ediyor ve bu tebliğin Mareşal Göringin 
illıamı ile neşrolunduğu anJ.aşılıyor. Çünkü Ma· 
reşal Göring, /ta/yan. Almmı dostluiiunrı feda 
etmemek lehindedir. 
Fakat Naziler artıJJındakl ihtilaf SoDyet mese
lesine mürılıaszr değildir. Büyiik bir taarruz ya
parak müttefiklerin ablokasını gevşetmek me
sehsi de ehemml11eti lıaiz sayılıyor. Bitaraf/ar 
ı·asıtasile bir sdh taarruzu uaomak meselesi de 
vardır. 

Alman halkı gelecek ilkbaluırda bir Alman ta • 
arruzu yapılacağına inanmaktadır. Fakat Na
zilerin iktısat mütelıa8Bısları, neye mal olursa 
olsun, bir sıdh tel}ebbüsü lehindedirler. Nazist
lerin harp ekonomisini i.dare hUBusunda Görin
gin idarettinde ralışan Koerner de bıı fikirdedir. 

Bu emirname, Yahudilerın Sovyet 
Rusyaya hicret ve sivil ve asker Al
manlarla birlikte tramvaylarda seya
hat etmelerini menetmektedir. 

İtalyanın !\fısır Sefiri 
Mussolini İle Görüşecek 

Kahire, 25 <A.A.) - İtalyanın Ka.. 
hire Elçisi Mazzolini, bugün tayyare 
ile Romaya hareket etmiştir. 

Elçinin Romaya varır varmaz, 
I Mussollııi ile görüşeceği söylenil-

1 

mektedir. 
,-.o-

Fransızların Müsadere 
Ettiği Eşya Miktarı 

Paris, 25 (A.A.) - 13.1.40, 20.1.40 
haftasında Fransız donanmasının yap 
tığ:. ahlaka şu neticeyi vermıştir: 

Dokuz vnpur tevkif edilmiş ,.~ 
15600 ton eşya mlisadere olunmuş. 
tur. Harbin başındanberi: 254 vapur 
tevkif edilmiş ve 480500 ton eşya 
ml4adere olunmuştur. 

İngilteredeki İşsizler 
Londra, 25 (A.A.) - Sir seneden. 

beri ve daha evvel mukayyet işsiz 
erkek amele miktarı 2230!.18 den 
13668 e düşmüştür. 
Beş senedenberi mukayyet bulu.. 

nan işsiz amele sayısında.ki tenakus 
yüzde 25 nisbetindedir. 

Bağdat Suikasti Etrafında 
Bağdat, 25 (A.A.) - Malive Nazı. 

n Rüstem Haydara yapılan· suika::t- ' 
le alakadrır olmak üzere 12 kisi tev
kif edilmiştir. Bunlarm nra.sında es-
ki nazırlardan Sabir ve Ibrahım Ke-

!... .... ~-------------------------~---------------------------------....,_..._...---~------------------.... ------"""!"!------------, mal de \•ardır. 
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Kavuk Yine Devrildi 
Y atarken rettlik bvufa 1ttılla- zamtetml)'Ol'llllL Tl esJddm 1Mıd ~ 

ııı!an bir zamanda misaffrU- yea )'8zaD mnenıner, pi~ 7ud.un 
fe ~den bir zatın yatağına b1r ka- unnedenlordir. Türldyede tiyatro.. 
Yuk koymuşlar. Adamcağız yatma- dan anlıyan en yilksek adam mer
dan başına ge~i:rdiği kavuğun ağzı_ hum Ahmet Refık Pa~ idi. Molyer, 
nı bumunu örtecek kadar hfıylik idatımıza uydurarak tercDme etmlı.. 
alduğunu görilp belinden kuşa~rııu Bizim için, Ahmet Vefik Pa,anın 
çıkannı~, ortasından bağlamış. yoluna citmckten, yani bwm Adetle--

Ertesi sııbah e\• ~ahibi misafirinin rimizc uygun olan Garp piyeılerinl 
geceyi nasıl geçırdiğlni sormak için adapte etmekten başka çare yok. 
adasına girip başmclı _ kav:uğnn bnğ- Tiyatromuzu onlann Teknitf ile ifa. 
lanmış olduğunu görünce: de ve idare en dc.f!rn yoldo.r. Yok~• 

- Ka\'uğu boğmuşsunuz! Demiş. geçen akşamki (ibi olur. Ya eski 
'l\llsafir de: !!ahncJere olan meylimizf ne ne tat-

min edelim? Doinıdan doğruya orta 
- Amıın dcndimt demiş. Ilen onu - oyununu ihya etmek suretile ... Yok-

:'lıoğmasam o beni boğacaktı! ~a <Kavuk devrildi) de olduğu gibi 

Mfisahip Zade Celali me,ntiyetin 
ilanında tanıdım; aşa{:'l yukan 32 sc-

piyes orta oyununun bir karikatürü 
hem de fcn:ı bir karikatürü olur. 

ııelik bir tanışıklığımız \ 0 ardir. KadL )#.. 

köyüdc Yoğurtçu çayınna na:ıır köşk Ronerln dağıtılmasında büyfik de.. 
lcrdcn birinde hususi o!arn~ bir orta ğişiklikfer olma,. Hayret Paşayı Ha
~:mıu o!11a~ıyordn İbnırrcfık Ahmet zımın yerine Sait Göknar oynadı. 
:Nuri, Pış~kar; Ressam 1\htazzez, ka· l\lahmut l\loralı, Neşat.ide pek güzel
~lu,_ ftJı na7.~n avu~at Baha Acem; 1 di; ~imdiye kadar bu artistin muvaf
.Kadıkoylü Refık Bolwu ahçı ve tursu fak 1ın d • oı- ·· d' N ti . F d al • • o a ıgı r u eorme ım. e? 
cu; ua T at, Zenne; Cclfil de lfo- roliinc biraz pi,ekanmsı bir çeşnJ 
~akan taklitlerini - Fakat ne mü- verm · k d • d M h t M . esı pc ogru ur. a mu o-
~em.mel hır surette - yap!yorln~dı. reli Türk sahnesinin kuvvetli temel· 
N irınm arasında merhıı~ Adlıye lerinden biridir. Proğramda tercü-

a2Jn Manyas Zade Rcfık Bey ve man vazifesini yapacağını b kled' 
Türk lisanının bfitün inceliği ile ala- ğimh Muammer Karaca ~ame~ 
kadar pek çok adamlar vardı. O or- sönük ve silik bir Jön ı Jd' ta ta pftm e ı .. 

oyununu unu mam. Pertev ağalıktan tercümanlığa terfi 
Müsahip Zade ile ilk tanı~amız eden Yaşar Özsoy, ''Utilitc,. dedikleri 

orada oldu. Ondan sonra birrok ope- muz gibi her niyete yenilen meyva
retlerinJ, piyeslerini gördüm eski ha- lıktan çoktan çıkmıştır. Yalnız yeri 
:yatınuua ait sahneleri onun kadar pek boş kalmıştı. Perte• ai:a ismile 
,.a?tacaık bir tiyatro müellifimiz müsemma arasındaki tezada misal o
:rok. Bundan dolayi Türkiycnin bu lacak kadar sönük idi; rolünü bllmi
eskl Gravürlerini bu Yeniçeri kıya- yor, Revnak! yerine Relıııülkiittabı 
fetbanesinJ teressfim etmlı bir haL haber veriyor fakat derhal kendini 
de görmek dalma ho~umuza ~der. toplayarak: 

Bu fimitle bayramdan evvel "Bir - Ondan evvel de Renıald Etendl 
Kavuk Devrildi,. yi görmeğo gittim. geldi! cfimlesinl kendiliğind tlf-
Yank ki bütün fmıitlerim uı bir su- tirerek sözde falsoyu tashlhen :e 
rette kınldı. Zanne~mem ki bir ka- du. Reşit Baran, Salim ağada er~!::: 
TIJ~ bundaıı fena hır surette dcna... iade muvaffak oldu. Refik Ardumu 
aln.. elçide kusunuzdu. AcemJ bir ocakp 

Pı:resfn mcnuımdan ltahsetmi:re- gibi alın, bum •e yanakların bir kıs
ftğİm. Herkesin bildiği bir §eydil'. mı kirli bir siyah, kulak ense ve ger
Fakat her sahnede, hu mecliste gö- dan taraflan bembeyaz olan acaip 
rülen yanlı~bklar, falsolar, boşluk- renkle sözde zenci köle, tahammül 

l -~t-t) • ı.:ı•- tl k1 n rd adilend;yecek kadar fena dl, ar, an.u enn a.Auyı ı an... ani:>' 
b . ·nı ahm" Bayanlardan Şevkiye Sehn.u 
ın say • " 
B• bı l d d kr tl k rolünden bir kellDıO bilmiyor bf,.a-

ır c per e e ra~ mn a a ~ 

"bir (grev) zarnamna tesadiif etmiş re Mahmut Moralıya - lfizumsnz ök-
alacaktı. Şehrin en kalabalık bir ye- sürüklerle süflörün imdada yetlımo
ri olması lizımgelen ça~ıda iki di- sini temin için • ne sıkıntılar çektiri
lenclden bnşka kimseler yok. }{ola- yordu. Sonra yapıla:n falsolardan 
halık bir sahne, yazmak, idare etmek müteessir de oturun d n 
.h ğ. . k~ d • ' ld' ,..ı·· h. oyor. ev.r en er ye ıtm un egı ır. u usn ıp b' ufak k hk 
Zade böyle bir şey dü~ünchilir, fa- rm· 1 :.ıı t a aha De AV1l~twu
bt onu sahneye vazetmek istemesi uyor Y u ıavu,turuldu zannohl
hn~ı. h tt.2. ff 1 bir tt' nuyor. Bu lakayıtlığın ehemmivetinl 

3 ..._ a • a o unmaz cesare ı. takd' k i · .. . • 
H · B t , ı k k _, ır etme çın uçüncil perdeden ann a ay m çıp a aıı ın- h 
~-'k" --'- 1 d • 1 -wr'kt 1 sonra alkın yavaı yavaş koltuklan 
'UA ı .n::uın sn onu per esın , • ı or • b 1 · • · • 

Lard , nr t ) . • i 1 oşa tmasına dıkkat kifıdır. en u nun , • a an pıyesın ya • 
:mz eörmemeli tetkik etmeli; girişler, Dört perdeyi seyredebilmek taham-
~ıkışlar, (kronometre) ile tanzim edi- mlilünü ancak Vasfi Bıza7a nıedyu

Ye Şişli ile 
Karşılaşıyorlar 

Macarlar :yann. Pera ile. Pazar giL 
nil do sabahleyin saat 11 de Şlıjli ile 
oynıyaoo.klardır. 

Geçen hafta Ş~U karşısında mağ. 
lftp olan Peranın zayıf kadrosu ile 
Macarlara karşı biz' muvaffakıyet 
elde etmesi beklenemez. Bu müsa
bakanın büyük bir farkla Macarlar 
lehine neticelenmesi tahmin edilebi
lir. Bu oyunu Tarık idare edecektir. 

Pazar sabahı yapılacak Şişli Ma.. 
çı Pera maçına nazaran daha çetin 
olacaktır. Şişli daha enerjik bir ta... 
kımdır. Maamafih bu oyunu da Ma. 
carların kazanacağını kabul etmek 
icap eder. Maçı Beynelmilel Federas
yona ismi verilen hakemlerimizden 
Nuri Bosut icfare edecektir. 

tan Kupası Maçları 
TAN Kupası futbol maçlarına ya. 

rm devam edilecektir. Fikstüre ve 
Maarü Spor Bölgesinin tebliğine na
zaran Şeref Stadında saat 13 te Hay. 
darpaşa - Ticaret, 14.40 ta Sanat -
İstanbul Erkek Lisesi. Tak.o;irn Sta
dında da 13.30 da İstiklfıl - Erkek 
Muallim, 14.40 ta Işık - Darüşşafa
ka Liseleri oynıyacaktır. 

Taksim Stadında Macar - Pera 
maçı yapılacağına göre bu stattaki 
maçlar tehir edilecektir. * Maarü Spor Bölgesi tarafından 
tertip edilen voleybol maçlanna ya. 
nn Beyoğlu Halkevi salonunda de
vam edilecektir. 13.30 da Hayriye
Kabataş, 14 te Taksim :._ Yüce Ül.. 
kü, 14.30 da Vefa - Boğaziçi oynı
yacaklardır. 

"Basketbol,, ün l\fucidi Öldü 
Bütün mekteplerimizde ve dünya

nm hemen hemen tekmil gençlik 
muhitinde oynanmakta olan (basket
bol) ismindeki maruf oyunu 1891 se
nesinde Amerikanın Springfield 
Kollejinde muallim bulunduğu sıra
da doktor Naismith isminde bir zat 
icat etmişti. Bu zat geçenlerde 79 ya
şında vefat etmiştir. Basketboliin 
dünyada ne kadar büyüX alaka u. 
yandırdığını göstermek için bu oyu
nu 18 milyon kişinin oynadığı ve 90 
mnyon ınşınuı ae seyremgını u.Y~t;-

mek katidir. 

Tescil Edilen İki Türk Hakemi 
Beynelmilel federasyonun isteği 

ile Futbol federasyonu İstanbul ha
kem komitesi azasından Nuri Bosut 
ile İzmirli Mustafanın isimlerini !e
derasyona bildirmiştir. 

Bu suretle ilk iki Türk hakemi bey 
nelmilel teşekküllere tescil edilmiş 
bulunmaktadır. Bu arkadaşları teb
rik ederiz. 

ACIKLI BİR ÖLÜI\1 
Kavala Eşrafından Müezzin Hacı 

Hasan Efendi mahdumu müezzin 
1111%. Mustafa Efendinin ild aydanbcri 1 

Kari mektuplan 'Küçük Memleket Haberleri 1 
hl İPSALADA t"'altik '"-·+ ... ilerinden Te ikeli Bir Mektep Binası yw ..... - ..... 

Xadl.rgi meyd.anmda 311 numaralı nde Bekir Kara. Çocuk E.m'geme Kuru
oturan Ali Yılm~ göndcrd.Jti mektupta mwıa 100 lira teberru etmiştir. 
diyor ki: ARTVİNDE Maarif müdürlüğüt E.. 
•- Coouklanm ltad1rga 11 tnd meıt- ğltmenli mekteplerde ipek böceği ko. 

tepte okuyorlar. Ben. her akşam nime zası elde edilmesini düşünmüş, ü
clderkerı cocuklanmla karıılaşamıyaca. çü:ıcü bölgede 31 kilo kuru koza, bL 
lımdan korkuyorum.. CQnkQ 111 lnc:t mek- rinci bölgede tevzi edilen 25 gram 
tep haraptır ve bir gQn talebeler fçJnde tohumdan da 12 kilo :yaş koza alın.. 
lken yıkıl.mıya mahldlmdur. Bu bil.Yük bir mıştır. Bu yıl daha hazırlıklı ve ve-
fclAket olacaktır. BelkJ de birçok yavnı- . . 
tanmı.. bu f~ketin '-·-b 1 k nmli çalışılacaktır. Bılhassa Arda. 

... A\U anı o ara ana il S . 
ve babalan atlatacaktır. Mektep için nuç e ırya nahıyelerinde iyi ko-
.. kabill stıkna değildir, ve mam inhidam. za istihsal edilebileceği anlaşılmıştır. 
dır" dlye rapor verilmiştir. Al!kııdarların EDİRNEDE Elli bin lira sarfUe bir 
nazan dikk.o.Unl celbederlm. klüp bin&Sl ve kapalı jimnastik 'Jalo-

• nu yapılacaktır. Bina, 600 metre mu. 
Gazi Antepte İplik Buhranı ~bbaı bir sahayı kapt~yaca~, sığına-

So 
""" 

1
_.. alı b" gı, soyunma ve duş daırelen buluna-

n 6 .. n =ue nan utiln tedbirlere ak j · 'k ı 
rağmen, Gazhıntepte alabildlllne ihtlkAr c , ımnastı . sa onu 350 metre mu-
yapılmaktadır. Mensucat için kullanılan rabbaı genişlığinde olacaktır. 1260 
styııh boy~run kilosu, evvelce 90 kuru$ 1_ met:e .murabbaı ~ahçeyi ve ağaçlığı 
ken, bugün bu fiyat 350 ile 400 arasında da ıhtıva edecektır. 
yükselmektedir. Diğer boyalarda da zam, Karaağaçtaki eski ve harap askeri 
yilzde üç yüzü aşmaktadır. 20 numaralı depo da altı bin lira sarfile güzel bir 
iplik. evvelce beş liraya alınırken, ~imdi klüp binası haline getirilecektir. J 50 
ayni ipliği, alb buçuk liraya :r.or buluyo- metre murabbalık arsası, basketbol 
ruz. Bilmiyoruz, bu da Almanyadan mı sahası ve tenis kordu haline getirile
gcllyor? Halbuki iplik Türkiyenln her ta. cektir. 

ANKARA RADYOSU 
Tllrldye Radyodifüzyon Postal 
l'i\rklye Radyosu Ankau ft•dyoı 

Dal~• U7onhth 
T. A.. P. 31.7 m. 8485 Kca. 2() ıt1 

1648 m. 182 Kes 120 

Cuma, 26. 1. 1940 
12.30 Program ve memleket saat a 

12.35 Ajans ve Meteoroloji haberleı 
12.50 Türk Müziği (PL), 13.30 - 14.00 M 
zik; Karışık hatif mfizfk (PL), 18.00 P1' 
gram ve Memleket saat ayan, Hl.05 Tü( 
Müz.fğl: Halk türküleri ve b;ığlama taı 

burla oyun havalan. Sadl Yaver Atam 
Refik Fersan. 18.25 Türk Mllzlğl: Çnlıı 
tar: Fahire Fer.san, Cevdet Çağla. Re 
Fersan. 

1 - Okuyan: Necmi Al:ra Atııakan 
1 - FerahnAk prkı: (Avare gönQJ 

2 - Kanun! Reş;ıt - FerahnAk şark 
(Ağyar ile dalmış zevki salaya), 3 ., 
Ferahnak şarkı: (Ho~ yarntmııı>. 4 -
Hüseyni şarkı: (ÇekUm elimi Jnyri 1:1 
dünya hevesinden), 5 - Hüseyin •"abri 
Hüseyni şarkı: (Vaslınla cana). 
. il - Okuyan: MUzeyyen Senar. 

1 - Sadettin Knyruık - H Osey-nl tDrkt 
(Ayrılık yıldöntımü), 2 - Halk tD.rküsC rafında mevcuttur ve tnbrikalanmızm çı-

TiYATROLAR 
kardığı ipliklerin pnketi 150 kuruş üze-1 
rinden satıl.makta iken. bugün bu fiya\ 
yüzde ,.az artmışbr. Gazlantepte tüccar 
ve fabrika sahipleri iplikleri ynnL"'\rlndı. --- 1 

(Benim yarlm pencereden bakıyor), ı 
Halk türkilsü: (İki karpw: bir koltuğa • 
ğar mı), 4 - Hnlk t(lrk(lstı: (Meşeli ----.1 ~eli). 

19.00 Serbest saat, 19.lO Memleket 181 saklıyorlar ve istedikleri fiyattan satıyor
lar. Gazhıntepte dnkumacı Arif Nizam 

• 
Talebe Yurdunda Kahvehane 

Son gQnlerde talebelerin kahvelere git
meleri, gazetelerde blrÇOk şikftyeUeri mu
cip olmakt.ıdır. Hattlı bu mesele için, Ma. 
arif ve mektep idarelerinin de b!rçok sı

kı kararlar ittihaz ettiklerini işlUyoruz. 

Bu bOyle iken maalesef, Türk :naarit ce
miyeti Kadlrga talebe yurdu gibi resmi 
bir yurt, binası içinde bir kahvehane ya
satmnkta ve yurt talebelerinin kAğıt, 
tavla. a..-ıno .,..,,,__ ~maıanna mO
sande etmektedir. Bu kahvehnne yurt i
daresi tarafından organize edilmeden "· 
vel mOtalea salonunda yer bulunmuyor
du. Halbuki şimdi mQtalea yerine kahve
hanede bo~ ISkemle bulmak lmkAn hari
cindedir. 

3 yıl 6nce 11enenJn muayyen zamanla
rında yurt talebesinin mQsamere vermesi 
"derslerine mAnl oluyor,, mfitaleasile ya
sak edlldlği halde, bugQn yurt idaresi a
caba neden kal\vehaneye göz yull),mak-
tadır? Tlmur KISyer 

• 
Çocuğuna l\fektep Anyor 

Burgaz adası sakinlerinden N~lp, Ja7e
temlte g&lderd lğf bir mektupta, çoculu
nun .mekhmslz kpldıltındon__dlrlurat....alm•k
tcdlr. Bu zat, Yalvaç Alemdar mektebin-
den naklen Adaya getirdiği ~ğunu, 

mazeretine binaen tekrar eski mektebine 
göndermiş, fakat mektep ldnresi yer ol. 
mııdığıru royliyerek, nakil evnkını iade 
etmlşUr. Bu :ı:at, çocuklannın tahsiline 
mAni olunmnmasıru rica etmektt.-dir. 

• 
Zarar ve Ziyan İstiyor 

Ergani bakır şirketi marangoz at~ye

ılnde ustabn,,ı Kfımll, yazdığı mektupta 
diyor kl: 

22.10.939 gtınO 700 numsrah 'tatar, Ma
latya De Fırat arasından bir yaJ'\gın ka-
1.ası geçirmiş ve bııgııj ve ~ta turgu. 

Şehir liyatrosu 
SehJr tiyatrosunun b<ıttın huılltım fe-

1.Aketzedelere tahsis ettiği bQyilk m11sa
merest 5 ıubat pazartesi akşamı ilk defa 
olarak 

P E N 8 E S O K A K '8 No. 
TEPEBAŞI • D A A M ., KISMINDP 

Bu aksam 20.30 da 
O KADIN 

Eomet!i Krsl'DI latikllJ .:ac.fcfeıfnı!e 
Bu Altc::ıım •ııııt 2n :.O da 

sözON K18ASI 

Halk Opereti 
-. •ksam 9 da 

ZOZO DAL'IW"'•t.~ 
KEDiYE PEYNiR 

nundakl efY•lar tamamen yanmıştı. 
Bizim elimlz..deki ağırlık pusulasında i

darenin zarar ve ziyanımızı 6demekle 
mOkellef bulunduğu yazılıdır. 
Yangın yerine gelen al.Akadar memur

lar da, blzim uğradığımız zararlan zapta 
geçirmiş ve hakkımızm korunacağını söy
lemişti. Buna rağmen, aradan i'l.d a,.dan 
fazla uunan geçtiği halde, hAll en ufak 
bir haber çıkmamı.ı ve beş yüz yolcunun 
zaran kısmen ol.run ödenmemi~Ur. 

Nüfus Cüzdanı Yokmuş 
Taşraya gidecek olan akrabamdan btrl

ınne-'lturus curoanırun ıeoam ı~n :z11.u. 
939 tarihinde nüfus mOdürlyeti.ne mora-
caatımda allkadar masa memuru tarafın
dan maalesef nO!w cilıdanı olmadığı aöy
lenlldl. Bir, fkl kisi daha vardı: 

.. _ Bu nasıl ~. koca vilAyet merke
zinde nütı.a cüzdanı olmu mı? İsimlz:I 

bırakarak, o kadar saatlik yerden ı:elerek, 
mSMaf yaptık. Bu kış gününde bir daha 
gelemeyiz de, diye söyleniyorlardı ve 
bunlar köyltl vatandaslardı. 

Alt olduğu makamın nazan ıflkk&Uni 
ceJ,bederlm. 

E!kf~tr ıe~er fabrikasında 

ladık 8aykan ,._ _____________ , 

ayan, Ajam ve Meteoroloji haberleri 
19.25 Tllrk MQz.lği: Safiye koNert cıj 
Program: Kendi Repcrtuan. 

20.15 Temsil: Faust. Yazan: Goethe 
Tercüme eden: Seniha Bedri C~knll. ce; 
mal Reşlt piyanoda G<>unod.'un operası& 
dan parçalar çalarak esere refakat edeo 
cekUr. 21.10 Konuşma (Mllll kahram&Do! 
lık menkıbeleri), 21.25 Müzik: Radye> 
kestraaı (Şef: H. F. Alnar). 1 - r . Men.; 
del!lsohn - Bartholdy: Bir ,.az gecesi 1'6-
yası. Interme-zzo - Notturno Cchen.o 
Zifaf marşı, 2 - D. Fr. E. Auber: Le Do-
mlno noir uverınra. 3 - l'r. Llszt: Leli 
Pr~ludes. 

22.ıs Memleket aat .,-.n, Ajans ...,. 

bcrlerl., Ziraat, Esham - Tahvillt, Kam
biyo -~ukut Borsası (Fl;rat). 22.35 MQ..; 
dk: Solistler ('Pı.h 23.00 Miltik: Ca~ 
(Pl.), 23.25 - 23.30 ~ proıram " 
kapanış. 

Mesut Bir Nişanlanma 
lzmtrin eşrafından merhum Bu}.; 

danlı Hacı Emin torunu ve Izmirin 
madencilerinden Kadri _ Mustata bi
raderlerin yeğeni Bayan Makbule lp.. 
likçi ile Emekli Albay Tahsin Ak
yelin oğlu genç maden m ühendislerL 
wj.zden Kızım Ak,velin .nisam T7l'Oir 
ü<>ztepedcki evlennae oımuştur. Her 
iki tarafa saadetler dileriz. 

YENi NEŞRIY AT : 

(Le) mü, (La) mı? 
1'ransw:a öğrenmek lstfyenlerln mana 

kaldık.lan gO~lüklerden en rnühlmml 
fransız.ca kelimelerin dişi veya erkek ol. 
duğunu tayin edebilmektir. KıymeW 11· 
san hocalanrnızdan Bakırköy ikinci orta
okulu fransızca muallimi Bay Hayri ~
man, bu güçlQğü gidermek için (Le) ma, 
(La) mı? ismi altında kilç(lk. fakat çok 

faydalı bir eser ne~retmistir. Bilhaaa 
mektepWere tavsiye ederiz. 

• 
• GENÇ KIZ YETIŞIAKl!N - ~ 

lir, mükalemelerdc ufacık bir topaL 
lık yoktur. Zira en ehemmiyetsiz bir 
ihmal piyeslıı ruhunu öldürür. 

Proğramda mevnrt olmasına n!- müpteıa olduğu üremi hastalığından ı 
men hasfcdilen, çarşıruıı yeı:-ane müş- şüayap olamayıp Kurban bayramı

Ciltlerle eser yazan enbüyilk mü- terisi yerine Şehnazm scncl halayıiJ run ikinci pazar günü Mnltepede 
eelliflerin bir perdelik bir komedi ya- Şebboy feda edilmlı olsaydı Hnne- Bostan sokağında 25 numar:ılı hane
zmnadıklan çok de!a görülmü~ şey- d . h "k b sinde vefat ederek ve Maltepcdeki 

• enm ru umuza fO en u ağır ve ebedt istirahatgahı olan ailesi me-

Sinemasında Bu9ün M E L E K 
BRODVAY GÜLÜ 

Fransu:ca sözlü nüshası 
(Şarkılar orijinal ve İngilizce) 

terbl,yeısinde muhitin tesirleri, ıenç 1ıJ11.. 

!arın terbiye sistemleri, manevi terbiye. 
okuma zevki, kendl kendini ,.aratma, ira
de, pratik terbiye, esteUk ve zevk terbi.. 
yesi, ev idaresi, güzel sanatlara alMta 
gibi, bahisleri lhUva eden ve yalnız genç 
kızlar tarafından de~ ebeveyn ve mu
allimler tarafından okunması da çok f117 .. 
dalı olan bu kitap, Erenköy kız lisesi fel
sefe ve sosyoloji muallimi Fellha Sedat 
Oksal tarafından yazılmış ve Kanaat ltl
taphanesi tarafından satısa çıkıırılmı,tır. 

~· 
1 

soğak yükten d*a kurtulmllf olur- zarlığına defnedildiği teessürle ha-
r P yes ~anm aynca teknik d~ ber alınmıştır. Merhumun ailei ke-

ıtarah vardır. Bızdo buna val,,."lf mü- derdidelerile kendisini sevenlere ta-
eHiim daha mevcut olduğun'-! pek ı Neli ULUNAY ziyetlerimizi bildiririz. 

1 • 

- Hava serinledl Sonbaharda böyle açıkta o
turmak doğru değil Ayşe; istersen içeriye gir.ilim, 
birer çay içer ve konuşmakta devam ederiz. 

-Peki-

Baş RoTierde: Tyrone Power - Alice Faye - Af Jolson 
İlaveten : Yeni Metro Goldwyn Mayer Dünya Haberleri , 

yalnız köşkte sıkılırsın diye pek korkuyordum. Hal
buki yüzünün rengi, gözlerinin parlaklığı, içimi se. 
vindiriyor. Bu sene aranıızdan çabucak ka.çınıyacağı. 
nı umuyorum 

- Uç ay. belki de daha fazla burada kalaoağım 
d3yıcığım. Bu yaz Bostancıyı çok sevdim. Hele bana 
hazırladığınız surprizler öyle cazip ki .. 

Tarasanın bir ucunda.ki koltukta uyukluyormUf 
gibi gözlerini yuman yengem atıldı: 

Sıcak çay ikisinin de gergin sinlrlerlnl bfraz ya.. 
tı~rrdıktan sonra karşılıklı koltuklara oturdular ve 
Ayşe tekrar nnlatm1ya başladı. Söylerken sesi kih 
telaşlanıyor, kah sertleşiyor, hazan da kendi kendi.. 
sile konuşuyormuş gibi durgun. yorgun bir ahenkle 
kısılıp titri.yordu. Onan lüzumsuz tafsilata girişmesi 
ve asıl mesele ile alakadar olmıyan teferrüatı an· 
latmakta ısrar etmesi Belkısin sabrını tükettigi hal. 
de verdiği söze sadık kalarak bir şey söylemiyor ve 
arkadaşının asıl anlatmak istediği şeyleri böyle te. 
ferrüata boğarak ehemmiyetten düşurm~k ıstediğinl 
takdir ederek susuyordu. 

Yazan : MUAZZEZ TAHSiN BERKAND No. 8 
- Kızım, zaten senın omrunü her zaman için 

bizden uzakta geçirmekte ısrar etmen ve bizım de 
bunu kabul edıyormuş gibi boyun eğmemız il;ırnızde 
büyük bir üzüntü .. Bunu biraz olsun hafületmek için 
senin boşlanacı.ığını ümit ettiğimız şeyleri elimizde.o 
geldıği kadar hazırlamıya gayret etmemız tabiı dc
gil mi? 

- Sen belki, bu sözlerimin 1amimlyetind'!ll 
~phe edersin diye tekrar ediyorum Belkıs, seni te. 
min ediyorum ki, demin söylediğim gibi onu aylarca 
gônnedun ve o müddet zarfında hiç düşünmedmı. 
Yalnız sen bu sırada bilmiyerek ve istemiyerek ba. 
na fenalık ediyordun. Geçirdiğim kaznyı ve ona se
bebiyet vermekle itham ettiğin Mehmet Tunca ait 
tafsilatı nrkndaşlara öyle miıbalağalı sözlerle anlat.. 
mıştın ki, vnkit vakit bu vaka aramızda bir eğlence 
mevzuu oluyor ve benim hastahanede yattığ!.nl gece. 
ye ait tafsilat bfunecburiye tekrar edilip duruyordu. 

Sen arkadnşlara Mehmet Bcy'i benim için teh
likeli bir adam gibi gostcrdiğin için onwı hakkında 
birdüzüye benden tafsiıat soruluyor ve ben de, içim
den taşan vah~i bir hisle bu vakayı mübalağalı bir 
şekilde anlatıyor. Mehmet Beyi insanlanıı 
iısttinde bir mahlük, romanlarda gorülen kahraman. 
lara benziyen upte bir adam gibi takdim etmekten 
acayip bir zevk duyuyordum. 

Senin muzipliğin ve benim ina.tçılığımm bir ra
rnrı oldu: Onu artık görmez olduğum zaman, hatıra
aını hayalimde süsledim ve onun etrafımızdaki er
keklerden büsbütün başka olduğuna keııilimi inan· 

dırmiya bqladıın. 
Ancak, bütün bunlar, hayalperest btr genç kımı 

vakit vakit takılıp kaldığı düşüncelerden başka bir 
mahiyet ulmıyor ve biraz evvel de tekrarladığım gibi, 
onun mevcudiyeti beni hiç alakadar etmedi{,ti gibi, o. 
nu görmek ihtiyacını da hissetmiyordum.Böylece-ay. 
lar geçti. 

Bu yazı her sene olduğu gı'bl Bostancıda, da.. 
yımm köşkünde geçirdiğimi biliyorsun. Kışın çalışma 
günlerinin acısını çıkarmak, diplomamı aldıktan 
sonra doktora hazırlıklarına başlamadan evvel bir 
kaç ay. başı.mJ dinlendirmek için, kendimi tam ma. 
nasile spora vt:rmiştim. Sabahtan akşama. kadar dt>. 
niz, sandal. bisiklet, tenis... Hatta bazı geceler ar
kama içi kürklü muşambamı. ayağıma yün çorapla
nmı. kalın spor ayakkabılarımı giyip dayımla bir. 
likte balık avına gidiyor, sabahlara kadar sandalda 
kalıyordum. 

Geçirdiği.m.fz büyük fellketten sonra, hattl ı.
viçre dönu§ti bile benim tam manasile kendimi top.o 
layamadğımı zannederek üzülen dayım ve yengem, 
bu aşkın. taşkın neşeme hem benim namıma. hem de 
kendi yalnız hayatlarına biraz can verdiğim için 
kendi namlarına memnun oluyorlar ve beni şımart.. 
makta biribirlerile yanşa çıkıyorlardı. 

Daha kö§ke geldiğim gün onlara büy'.ık müjde-
11 ve~im; 

- Bu yu çalışmıya nda ... Elimde clddl btr 
kitap, bir ders notu görürseniz bana en büyük ceza. 
yı verin; aruk günlerle odama kapanıp ancak ye
mek vakitlerinde sizin yanınıza geldiğim için şikayet 
etmiy eceksiniz. 

Hakikaten sözümde durdum. 
Bostancıda, ilk ay, denizde balıklar gı'bl yüz

düm, hatta kırk yıllık sandalcı gibi yorulmadan kü. 
rek çektim, bütün ömrümde kazma, kürek kullan. 
mışım gibi bahçıvanlık ettim ve bunlardan ara bul. 
duğum zam:ınlar da yengemle birlikte mutbakta re. 
çel kaym.ıttım, turşular yaptım, kekler hazırladım. 
Velhasıl kış aylarını havasız apartmanile üniversite 
arasında geçiren Ayşe, açık havada kayıtsız ve ser. 
seri bir ömür sürdü. 
.. Kendime uygun arkada~lanm da Tardı. Fakat 
bunlar öyle çarr. sakızı gibi insana yap~an cinsten 
değillerdi. istediğim zaman onlarla buluşuyor, kendi 
kendime kalmayı tercih ettiğim saatlerde kimseyi a
ramak mecburiyetini hissetmiyordum. 

Dayımın köşkünü bilirsin. Uçsuz bucaksız ba.h.. 
çesinde. benim gibi tabiati seven ve yalnızlıktan kork 
mıyan bir insar.ın sıkılmasına imkan var mı? Bir u. 
cu deniz, bir tarafı çiçek bahçesit arkası cesim koru, 
bir tarafında üzüm bağı ve yemiş ağaçlan.. 

Bir gece dayım yüzüme bakarak: 
=-- Ayşe, dedi. Dünyanın bir ucunda kalmış ba 

Zavallı yengemin bu candan sözleri bana çok 
dokunmuştu. Onun beni ne kadar çok sevdığinı ve 
annemle babamın genç yaşta ve biribiri ardınca ö. 
lümlerinden sonra benimle öz kızı imışim gibi uğ .. 
raştJğını ve sonradan ben, mektebe yakın olsun d iye, 
onlardan ayrı yaşamıya karar verdiğim zaman ne ka
dar üzüldüğünü filan hep biliyorsun? Bunları tek
rarlamıya Jiııum yok .. Fakat o gece bunları söyler. 
ken kadıncağızın sesi göz yaşlnrile dolu id' Koş
tum, boynuna stırıldım. 

- Hoşlanacağım şeyleri benden evvel bulmakta 
ıtzin ince duygunuzun çok yardımı oluyor yengeci. 
ğim. Mesela (Beyaz Kanat) ne cici bir sandal• Onu 
sevmemek ıçir kalbimin yerine bir taş parçası Koy. 
mam lilzım. Ya bisikletim! Ya benim sev'.i iğimi bil
diğiniz için bahçenin bir tarafına diktirdiğinız na.
dide beyaz güller! Daha sayayım mı? 

Dayım SÖ7.Ltmü kesti: 
- Ayşeeık. sen bizim kızımızsın. Bir ana ile 

bir baba, sevgili biricik yavrularını sevind ırınek, o. 
nun bayatını kolaylaştırmak, onun genç yüzünde ne
§'E!niıı yarattığı parlaklığı görmek için ne yapsclar 

lUevaıru var) 
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Milletlerarası poıııta ittihadını dahil 
olmıyan memlelretler lçm abone 
bedelJ maduet ııuraslyle 10. '~ t. 
&,il liradır Abone bedeli oe&indtr 
Adret değiştirmek 25 kul"UŞtur 
Cevap tçiıı mektuplara 10 turuşluk 
pul ilftvesl lftzımdır 

Gözlerimizi Geriye 
Değil, ileriye 

Çevirmeliyiz! 

N ecmettln Sadak, dflııkil •Ak. 
~ gazetesinde çıkam haş. 

makalesinde, ~ satırlan 1azıyordu: 
•- "Cdmhuriyet,. te Peyami Sa. 

fa. gençlerin "kaç yaşında olursa oL 
sun, Latin harflerinden bqka bir de, 
laususJ olarak, Arap harflerinin eli.f
besini oklımnlarının lüzumlu görü· 
7or. 
"Eğer bu satırlar, bir mflnevnr 

kaleminden çıkmamtıJ olsaydı., onla. 
n yazam, bir demagog, ve iddiasını 
ela sadece kaba bir lrtJca sayardık. 
Fakat bu bunu, --genç bir münev. 
~er tarafından yazıldığı içln,- orta-
7• atılmı§ bir fikir telakki ediyorm. 
Ve kendi düşüncelerimizi de söyle. 
mek llizumunu duyuyoruz: 

"Bizce, çocuklara Arap barflerlnJ 
lğretmek. hem fayduızdır, hem de 
tehJikell-

• Arkadaşmus, •Arap harflerhü ı.n. 

mek, devlet işlerinde de, hmusl mfl.. 
esseselerde de, kuvvetlJ bir tercih 
sebebi olmıya devam ediyor.,, diyor. 

"Arap harflerini bilmeni~ dev. 
Jet işlerinde kuvvetli bir tercih se. 
bebi olduğunu asla zannetmiyorus. 
Meselenin kültür cephesine gelince1 

asırlardanberi, ilk ve orta mektep. 
lerde okumuş, bunu iyice öğrenmiş 
insanlardan yüzde kaçı, bayır, yüzde 
değil, binde, on binde kaçı eski ve 
lıtühilr kaynağı olag eserleri 4!k!Jyup 
anbyab:Jdiler ki, ~imcli babalannın 
hususi, üstünkörü elifbe okutacağı 
gençler anlıyabilsln? 

'IJJo faydasız ıayretf gösterdiği

miz takdirde, bugiln lnkılibm ıdrve
sinde bulunan Türk alfabesi, yirmi 
beş yaşındaki gençlerin başka elifbe 
bilmemelerine rağmen, henüz eskiyi 
kolay okuyan bir neslin kurbanı olu. 
verir. Buna ne müsaade, ne müsa
maha edebilirU. 

"Bizce, böyle bir hnkAnm milna.. 
kaşası bile doğru değildir. Kültür 
namına Arap harflerine avdet dava
sıru ortaya atmakta beis görmezsek, 
din namına şapka ile fes ve sanğın 
bir arada kullanılması imkanını dü
fÜnenlere fırsat vermiş olllrU2. Bun. 
lar, daima ileri gitmesi şart olan mu. 
azzam ve çetin inkılap davamızın 
mevzuu ayrı, fakat mahiyeti bir me. 
aeJeJeridir!,, 

Yuka.rıkl sabrlara eklemek lhtl· 
7&CIDJ yenemediği.ınb bb: ild mühim 
bokta daha var: 

Her zaman, her yerde ve her mem. 
lekette olduğu gibi aramızda da ha
ıa, inkılaplarnnızdan bazıları bak. 
kında muhalü duygular besliyen gc.. 
ri zihniyetli ve dar dimağh kimseler 
bulunabilir. Ve bunların, ancak za· 
bıtanın alakasma ve dikkatine müs. 
tahak olan duygularına ve dlişünce
lerine, yayılma sahası aramıılan da 
çok tabiidir. Fakat bilhassa kalem 
gibi mesuliyetli bir vasıtaya sahip 
olanlann. bu kabil sinsi hüviyetJer
den gelebilecek kurnazca tesirlere. 
telkinlere ve tahriklere karşı. çok 
!etikte bulunmaları şarttır. Bunun 
1Çindir ki, Necmettin Sadağın pek 
haklı olarak çok şiddetle çürüttiiğil 
iddianın, bir tek münevver, kalemin. 
den de olsa, müsbet bir rağbet görü
§il, anlayışlı ve inkılap mevzularm. 
da hassas muazzam bir kütlede de
lin bir tesir, ve teessür uyandırmış.. 
tır- kanaatindeyiz. Tezahüratı aşikar 
olan bu teessürden, memleket he. 
"ahına çok hayırlı bir ibret dersi a. 
lırııak, bu faydasız fikrin ortaya sü. 
liilıne:sinden karlı çıkmanın tek YO
ltınt1 bulmuş sayılırız. Ve samimi. 
>'~tle teme-nni ettiğimiz de, netice
bın böyle olmasıdır. 
b Kültür sahHtnda da, lstffade meTt-
~lan ve yo11an anyorsak. gözleri

;17.i geriye değil. ileriye çevirelim 
l unun böyle olduihtna tereddütııüz 
ı"anmak için, inkılabın ba,ında bu
hllnanlann, hu Phemm;v,.fti ve belli 
h aş]~ mevzularda ne kadar hassas, 

atta ne kadar f;tiz olduklarmı bil. 
blek kafidir! 
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BEKLE_ME $ _ODASI 

YILDIRIM HARBi EMiR BEKLiYOR ( ECNEBi KARIKATORlJ) 

Alman kıtaları niçin Romanya hududuna indiler.? Bu 

yazıda, Almanların daha ziyade ekonomik gayelerle 
sualin cevabım 

hareket ettikleri 
araştıran bu 

izah ediliyor. 

o o o 

AlmanKıtaatıRomanya 
.Hududunda Neler 

D aha Belçika ve Holanda 
hudutlanndaki Alman 

tahşidatına ait haberlerin te
laş ve tahminleri durulma
dan ortaya yeni bir vaziyet 
çıktı. Alınanlar Sovyetlerin 
müsaadesile Polonyarun ce
nubundaki petrol havzasına, 
dolayısile Rumen hudutları
na indiler. Bu yeni haberle 
Alman erkaruharbiyesinin ye
ni bir harp cephesi açmak ni
yetinde olup olmadığı tetkike 
başlandı. 

Burada, Romanya hudutlarnıa 
gelen Alman kıtalıirının yeni bir 
harp cephesi açmaktan ziyade, e
konomik cepheye avantajlar temin 
etmek istiyeceğin.i akla, hesaplara 
daha uygun gelen ihtimallerile i. 
zaha çalışacağım. 

Geçe~ hafta Pariste mühim bir 
içtima yapıldı. Müttefiklerin 

petrol ve mai mahruk konsorsi· 
yomu toplantısı ismi verllebilecek 
olan bu içtimada İngiltere namına 
Nafia Nazın Geffrey Lloyd ile 
Fransa namına Louis Pineau ve 
abloka müşavirleri buluı1dular. E
hemmiyetli bir hadise gibı gaze. 
telere aksedemiyen bu içtimada 
üstünde durulan bir mesele vard~ 
Alman petrol stoku tahrnin ediJ. 
diğf sırada, bugünkü miktarın 9 
milyon tonu geçemediğinde? mü
tehassıslar ittifak ettiler. Bu tah. 
mini Standard Ooil mütehassısı. 
nın evvelce verdiği bir rakam da 
takdir ediyordu. Ameriltalı bu
günkü Alınan petrol stokunun 
8,500,000 tonu geçemiyeccğini ve 
iki aydır devam eden bütün gay. 
retlere rağmen bu stokun artacağı. 
na eksildiğini söylemişti 

Kanaatimce, ajans haberlerinde 
kafi derecede geniş yer bulamıyan 
bu mesele ile. Rumen hudutlarına 
inen Alman kıtalarının takip ede· 
ceklert hedefler arasındaki müna. 
sebeti tayin etmekle son vaziyeti 
aydınlatmak mümkündür. 

A iman ordularının petrol fhti. 
yacı ötede"beri malumdur. 

Harpten evvel kendi askeri müte
hassıslannın hesaplarına göre ta. 
yin edilen senelik ihtiyaç miktarı. 
nın, yinni, yirmi beş ınilyon ton 
arasında olduğu .da biliniyor. Sov
yet şimendifer hatlarının Alman 

Arayabilir? 
1 Yazan: E. Ş. Atabeq 

hatlarına uymadığını, uysa da kara 
nakliyatının ihtiyacı karşılamak. 

tan çok uzak kalacağını da herkes 
biliyor. · 

Bu vaziyetteki blr Almanyanın. 
petrol stokunu daha azaltacak ve 
harbi neticelendiremiyecex yeni 
bir cephe açmaktansa, ordusunun 
tehdidinden ve siyasi vaziyetlıun 
verdiği fırsatlardan istifade ederek 
petrole. kavuşmağı kollaması da. 
ha makuldür sanırım. 
Eğer senelik Rumen petrol istih· 

salatının yekunu ki, Alman ihti
yacının dörtte birini tutmuyor, 
Almanyayı tamamile doyurabilse 
ve Rumenler de o petrolü verm~ 
mek isteseydiler, Almanlann ye-
ni bir cephe macerasını göze ala
cakları düşünülebilirdi. Fakat bu
günkü vaziyete ve alınan haberle
re nazaran böyle bir şey mevzuu. 
bahis değildir. 
Almanyanın, petrolünü, hububn.. 

tını hatta silah fabrikalarını ala· 

1 A danadaki okuyuculanmı-ıdan 
bir bayan ilk çocuğuna an.. 

bileceği anlaşılan Romanyayı çiğ. 
nemekle temin edeceği mühim bir 
sevkulceyş avantajı da yoktur. 
Böyle bir harp, Alınan ekonomisi. 
ne biliı.kis büyük zararlar verebı· 
lir. Çünkü ihtiyacının tamamını 
Romanyadan temin edemiyecek o. 
lan Almanya, Sovyet Rusya. 
nın Karadeniz sahillerinden Tuna 
tarikile, yani denizden kolayca. 
beslenmek emniyetini de tehlike· 
ye soka bileceğini hesaplam !ya 
mecburdur. 

Halbuki bugün Macaristanın ya. 
nsını kuşatmış, ve Romanya.. 

nın nazik bir tarafında konak kur
muş olan Alman orduları bir kur. 
şun atmadan, sadece göz dağı ile, 
devamlı Tuna trafiğini temin ede. 
bilir. Sovyetlerden kara tarikile 
beslenmenin imkansız olduğunu 
tecrübe ile anlamış olan Alman 
şefleri için Karadeniz ve Tuna 
trafiğinin selameti ve rahatlığı 
can meselesidir. 

Slyast baknndan da, Alınan or
dularının sadece boy gösterıp ışle. 
rini başarmaları faydalıdır. Daha 
dün Balkanlarda Sovyet nüfuzu. 
nun yayılmasına razı ola.mıyacağı· 
m resmen Almanyaya bildirmiş o. 
lan İtalyanın kuşkulandmlmaması 
da elbet düşünülür. Çünkü Alman 
kıtalarile yanyana Romanyaya 
komşuluk etmekte bulunan Sov. 
yet kuvvetlerinin bir Alınan ileri 
hareketinde Besarabyaya girmiye· 
ceklerine İtalyayı inandırmak hay. 
li güç olur. Romanya taarruzunu 
Alman kıtalan yalnız Almanya he. 
sabına başlasalar ve bu hususta. 
İtalya ya teminat verseler dahi 1 • 
talyanın bu hareketi Sovyetlerdcn 
ayrı bir hareket olarak tel~ki e. 
deceğini kimse temin edemez. 

Bu mahzur-lan ve emeksiz, kan. 
sız elde edilebilecek avantaj

ları hesapladığımızdandır ki, şim. 
dilci Balkan ve Tuna havzası sta.. 
tükosu bozulmadıkça. Almany:ı 

şeflerinin bu taraflarda yerı bir 
cephe açmaktan çek.ineceklerine 
ihtimal veriyoruz. 
Almanyanın bir numaralı has

mı İngilteredir. Onu vurmak için 
Romanın Kartacaya yaptığı gibi. 
canına yaklaşmak lazımdır. Şim. 

diki vaziyette ise. İngilterenin carı 
damarları henüz Balkanlara kadar 
uzamamıştır. 

ne olacakmış. Henüz doğmam1ş o. 
lan yavrusunun kaç ayhk olduğu.. • 
nu bildirmiyorsa da, doğum işini 
pek çok merak ettiğini yazıyor ... 
İlk çocuklanna anne olacak ha. 
yanlnnn hemen hepsi öyledir. An
ne olmayı pek istedikleri halde, 
arzularının yerine geldiği tahak
kuk edince, bu lş1n acaba nasıl 
geçeceğini düşünürler. Ancak A .. 
danalı bayan okuyucumuz yalnız 
merak etmekle, düşUnmekle ka.l. 
mamış. gebeliğini selametle sonu. 

Gebe Bayanlara Sağhk 

na erdirmek için -kendisi ıt1bl o.. 
lan başka bayanlara da faydalı o. 
lur diye- burada sağlık öğütlerl 
ya:r:rlmaı;ını istiyor. 

fnsanhktn istikballn"en hfT .,..... 
çayı taşıdıktan için, bütün dilnya. 
da en ziyade hiinnet ~ören lnıı1an .. 
lar gebe bavanlardrr. Doğacak ~ 
cuğı.1n doğduktan sonra ne olaca. 
ğı önceden belli olmasa da. bfitün 
insanlık için. büyük bir umut kay .. 

nağıdır. Çocuk bfiyildüğü vakit 
belki bir dalıt olacak, yurduna, 
bütün aleme büyük iyilik edecek ..• 
Onun için, doğacak çocuğun anne. 
si yalnız kendisine ait bir şey is.. 
tese bile istediğini yapmak herke. 
se borç olttr. Halbuki bu bayan o. 
kuyucumoz yalnız kendisi için de. 
ğil, bütlin annelere faydab olacak 
diye bizden yazılar istiyor. Onun 
istediği şeyleri yazan bir çok ki. 
taplar varsa da. oko:vu~umuz ken.. 
di gazetesinden bu hizmeti iste. 
yince, arzusunu yerine getirmiye 
çalışmamrya imkan olama:z. 

Zaten, okuyucumuzun gent" an. 
neler için istediği hizmet okuyu
~ulannuzın hepsini alakadar eder. 
Bugiinün genç kızlan ilerde bir 
gün anne o1aeaklar. Bugiinün de
likanlılan baba olmıya başladık.. 

lan zaman eşlerinin sıhhatine alL 
ka göstermiye mecbur olacaklar. 
Şimdi kendileri bunu hatırlarına 
get' rmeseler de tabiatin emri böy. 
ledir: Her insan anne yahut baba 
olmak için dünyaya gelir. Tabiatte 
hayat sahibi her fert neslini de. 
vam ettirmek iç:n yaşar. 

VakıA, evlenmeyi, aile kunnayı 
istemiyen gençler de vardır ve 
böyleleri isteklerinde kendilerini 
iradelerine sahip zenneder1er. RaL 
buki onlann -ıanJan bir kuruntu. 
dan ibarettir. Evlenmeyi istemi. 
;ren. hattiı ı?eciktiren, çokÇ"a ~~lirli 
bir koca :vahu1 apartıman sah:bJ 
bir kız bekliyen ırenç tahiatten ev. 
lenm~k eml"lni alamamıştır da o.. 
nnn için evlenmekte acele etme:z. 
Tabiat in~nna bir emir verınce onu 
ifa etnıemiye imkan yoktur. 

T eşkılatıı Y arc:hm /2 "'· ' • '1 ~ 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel E ninean zelzelesi felaketi mil. 

leti büyük bir imtihandan g6. 
çirdi. Felaketzedelere insani bir lıiı. 
le yüreklerini ve keselerini açan hal.. 
km vergi hususundaki cömertl' ği. 
biribirine yardım için gösterdiği te. 
sanüt iftiharla kaydecUecek bir hA. 
disedir. 'IJJirimiz, hepimiz için, he. 
pim.iz birimiz için,, düsturu bu hL 
disede maddi bir ifade ile kendini 
gösterdi. Bu hadisenin imtihana çek
t:ği diğer cihet te yardım teşkilatla. 
nınızd.ır. Ani bir felaket karşısında, 
görülmemiş bir kışın müşkülleri ö.. 
nünde devlet teşkilatlarının da he. 
men seferber edilmesi şüphesiz tak. 
dirle karşdanacak bir hadisedir. Fa. 
kat bu felaketten alacağımız bazı 

dersler vardır. Bugün harb:n harL 
cindeylz. Yarm dahilinde olmıyaca. 
ğımız malfun değildir. Bugünden ya. 
nnki harbe karşı orduyu seferber 
ettiğimlz gibi, içtimat yardım teşkL 
}atlarını da fevkalade hallere göro 
teşkllatlandmnak zaruretindeyiz. 
Erzincan felaketi, bizde halka yar. 
dım iç:n en kuvvetlJ rolü oynıyacak 
müesseselerin Halke· .. leri olduğunu 
göstermiştir. Fakat bu müesseseler 
bu işe göre organize edilmiş değildir. 

Teşkilatlı yardımı şu şek:lde for. 
mille edebiliriz: 

1 - Sıhhi yardım, Z • fçtlmaf ~ 
el.mı, 3 • İskan, 4 • istihsali tem.in. 

Bugün zelzele felaketzedelerine 
maddeten yardım ediyoruz. Fakat 
toprağını ve istihsal kabiliyetini 
kaybeden bu unsuru daimi yardıın. 
la yaşatmıya imkfuı var mıdır? O 
halde yardım kesildiği gün büyük 
kütlelerin işsizliği, sefaleti artacak, 
sokaklar hırsızlar ve dilencilerle do.. 
lacaktır. Yarınki harbin tevlit ede. 
ceği neticeler de bunlardır. Bu fe.. 
liketlere karşı bugünden alınacak 
tedbirler vardır. 

Bu teşk.:latlı yardım için Hatkev. 
leri hazır değildir ve kafi değildir. 
Muaveneti İçtimaiye V ek~letinin da. 
ha sistemli ve metodlu bir şekilde bu 
faali.yeti organize etmesi zaruridir. 
Balkevleri, Kızılay, umum sosyal 
müesseseler İçtimai Muavenet Ve.. 
kılletinin emrinde faaliyete sevke.. 
d ' lmelidir. Erkanıhnrbiye, muhte. 
mel harp cephelerinde ordunun ha. 
reketini, sıhhi ve yardım faaliyetle.. 
rlnl nası\ bir plan dabi\lnde organize 
etmişse, cephe geris:ndeki halkı mu.. 
hafaza için de ayni plan d:i.bilinde 
teşkilatlarımızı yapmalıyız. 

İhtimal ki yarın harp yüzünden bir 
çok şehirleri tahliye etmek icap e.. 
decektir. Bu vaziyetler karşısında 
hlcret edecek kütlelerin iskanı, •ınhhJ 
ve içtimai yardımı, istihsale sevkle. 
ri talie havale edilirse, büyük bir 
panikle karşılaşabiliriz. Bu teşkilatı 
yapmak için devlet bütçesinden içtL 

1 

mai muavenet faslına biiyük bir ye. 
kun ayırmak icap ettiği gibi, bu işte 
çalıştırılacak unsurları da şimdiden 
hazırlamak, bunlara kısa kurslar ha. 
linde yapacakları işleri öğretmek la. 
zım. Kadınlar, lise ve üniversite 
gençleri, mütekaitler, bugün istih. 
salle doğrudan doğruya alakadar ol.. 
mıyan bu unsuru, şimdiden plan da. 
bilinde hazırlanan mıntakalara tak. 
sim etmek, yapacakları vazifeler için 
hazırlamak gerektir. Ani felaket 
karşısında hemen faaliyete geı;eme.. 
yiz. Geçirdiğimiz her gün de zarar. 
dır. Yann çok geçtir. 

Binaenaleyh Erz"ncan felaketin.. 
deon alauğnnız en miihim ders, yar. 
dım teşkilatını süratle, sistem ve me.. 
tod dahilinde, modem bir şekiJde 
teşkilatlandırmak zaruretinin bilf"il 
kendini göstermiş olmasıdır. Bu hu· 
cıusta Dahiliy~. Muaveneti i<;timaiye, 
Münakale, Iktısat Vekaletlerin:n, 
mütehassıslardan miiteşekkil komi~ 
vonlarla, Cooperation çerçevesi için.. 
rJe faıtliyete J?eçmelerin( temenni ede 
T'i'Z. Önümüzde az zaman kalmıştır. 

Burada tabiatin emri nasıl ver. 
diğini, şüphesiz, tahmin ediyorsa. 
nuz: Tabiat emrini hormonlar va.. 
sıtasiyle verir. Kadınlık veya er
keklik hormonlan tamam olan in. 
san neslini devam ettirmek emri .. 
ni tahiatten almış demektir. Va
zifesini ifa edecektir. O vazifeyi . 
ifada geciken yahut hiç niyeti ol. 
madığ-mı zanneden de, ancak. ta .. 
biatten emri tam olarak almadı~
nı göstermiş olur. Bereket versin 
ki böyleleri de, zaten, pek azdır. 
Şu halde. Adanalı bayan okuyu. 

cumuzun gazetesinden istediği hiz. 
met okuyuculanmızm hepsini ala .. 
kadaJ' eder. ded" ğini pek te miiba. 
liiğah hulma:r.srnız sanınm. 

Yalnız, bir nokta var ki bu bah. 
si tamamlamak mümkün olsa bile, 
biteviye yazınca hiç o1maz"'a do. 
kuz 111y sürer. Bu nıiiddet belki 
mevzua uynn olur. fakat avni 
bahsi o kadar uzun dinlemek ilk 
~ocuklat"ına anne olmıva hazırla. "' 
nan bayanlan bile bıktırır. 



.. 
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BAŞVEKiL 
R.Saydamın 

Bir Senesi 
CB01 1 tnddeı 

Refik Saydam, mevkii lkttdan lf
gal ettiği zaman etrafımızı bir 

fÜphe kaplamıştı, bilhassa hariçten 
gelen bu fÜphe inkılap davasını ken. 
dislne hedef ediniyor. Türk ınkıli
bının istikbali hakkında kafalara te
reddüt salmıya çalışıyordu. llk hare. 
ket, bu fÜphenin, bu tereddüdün i
zalesi oldu. Dünya anladı ki, İnönü 
ve onun tasvibine mazhar olan hü. 
kumet, inkılap yolundan pşmaz, onu 
derl~leştirir. lcap ederse onu daha 
ileri merhalelere kadar eötürilr. 

Refik Saydam hükUmeti, bu hava 
içinde yeni intihabı icra etti.Bu inti. 
habm ortaya attığı ııarlar inkılap fır. 
kasının ve bu Fırkanın mevkü lkti. 
dardaki hükumetinin hayat ve dev. 
Jet idaresi hakkındaki telakkilerini 
f>ir kere daha vuzuhla ortaya attı. 
Yeni bayatın, yeni devlet telikklsl
nin şıarlannı Milli Şef İnönüniin mü. 
teaddit nutuklan milll birliğe ve 
milli murakabeye müstenıt bir de-. 
mokrasi olarak tebellür ettirmişti ve 
bir senelik kabine faaliyeti de bu diıs 
turun muhtelif sahalardaki tatbikatı. 
dır. 

Refik Saydam hükıimetlnln milli 
murakabeye verdiği ehemmiyet işi. 
kardır. Fevkalade zamanlara ral 
men geniş bir tolerans ile hareket et. 
mi,.. olması da demokrasi hakkındaki 
samimt te~erini meydana kOY
maktadır. . 

Olgun bir millet olduğunu lı1bat e
den camiamızın serdettiği fikirler, 
yapılan tenkitler daima iyi bir mu. 
kabele · görmüt. batti bu hürriyetin 
hududu yabancı rejimlerin milletle 
hükumet arasını açmak gsyesini gü. 
den neşriyatına bile müsamahakirbk 
göstermek mertebesine kadar çık
mıştır. Muharrir olarak şııhsen bizim 
tahammül edemediğimiz faaliyetlere 
hükumet emsaline az rastgelinir bir 
toleransla mukabele etmiştir. 

Milli birliğin, milll §UUrJan dökül. 
müş olan kalkanını meharetle idare 
.d••• hükiımet JnP-kaniunası hilrriıreti 
bu sahada kendisine yardımcı yap
masını bilmiştir. Çünkü reşit olan 
mı11et hürriyetini, milli birliğe des
tek etmiştir. 

Dahill meselelerin mmt murakabe 
ve milli birlik çerçevesi içinde nasıl 
telakki edildiğine merkezi Erzincan 
olan son zelzele yeni bir misaldir. 'Fe
liket karşısında hükumetin aldığı se. 
ri tedbirler, hükUmetin milletle bir 
kalb gibi hareket etmesi takdirle, 
filkranla kaydedilecek bir faaliyettir. 

Refik Saydam hükômetl, dQnyanın 
en karışık olduğu ve devletlerin 

dört nala harbe koştukları bir za
manda iş başına geldL Bu devirde 
1ki mühim mesele etrafımızı sarmı§tı: 

1 -Harp başladıktan sonra milli 
istiklali ve sulhü korumak davası, 

2 - Harbin lniklslan içinde lktı. 
sadi bünyeyi sarsıntılardan kurtar. 
mak. 

Harp başladılJ zaman ve hattl 
harbe takaddüm eden aylarda alman 
tedbirler Büyük Harbin, fstiklil 
Harbinin §Uuıiinu yüzde yüz kemale 
erdirmiş olduğu milletin arzusuna 
uygun kararlar almakta geç kalın
madı. 

"-Millet ne istiyordu? 
Millet istiklilini korumak, milll 

mlhü korumak, harp olursa bu harp. 
te yalnız kalmamak istiyordu. Tefer. 
rüatı hakkında şimdiye kadar bır çok 
yazılar yazılan, nutuklar söylenen 
anlaşmalar, ittifaklar, harici müna
ıebetler bu arzuya tamamen uygun 
bir tekilde tahakkuk ettirildi. Harici 
siyasetimiz, maceradan tamamen u. 
zak. milli istiklali ve milli sulbü mu
hafaza davasına dayanmııtır. 

İktısadl pollttkamız mmı istlklll 
davasının tamamlayıcı yeni bir unsu
rudur. Bu bakımdan milll lktısadın 
inkişafı, sanayile§tne hedefı, harbe 
rağmen ikinci plina atılmıı değildir. 
Bilakis hük\ımetin f aaliyederi ara
sında birinci p18nı l§gal ~tmektedlr. 

Harbin bapndanberl alınan ted. 
birler, milli istihsalitı arttırmak 
hususunda gösterilen kolaylıldar 
Cümhuriyet hükumetinin asla tezada 
düşmeden nasıl inkişaf ter'lposu ta
kip ettiğini göstermektedir. 

Milli Korunma Kanunq harbla ve 
fevkalade prtlamı milll iktısa~ bfın
yesini tahrip etmemesi içın aluımıf 
tedbirleridir. 

Baikanıarda Sulh Bloku 

Konsey lçtimaından 
Sonra Bir Konferans 

Daha T op1anacak 
. 

(Bap 1 incide) 
hlslerfmln temiaatını kabul etmen.izi 
rica ederim. 

• Roma, 25 (A.A.) - Harictye Nazı. 
n Kont Ciano ile Yunaniatarun Ro
ma Elçisi B. Metaksas 1906 tarihli 
ticaret ve ıeyrisefain mukavelesini 
İtalyan - Arnavutluk birliğine teş. 
mil eden bir anlaşma imza etmişler. 
dir. 

Ru1Mn petrol of isi 
Romanyanın petrol için vücude ge. 

tirdlği yeni teşkilatın Almanynya 
fazla petrol vermeyi istihdu ettiğine 
dair yapılan neşriyat üzerine resmt 
Romanya ajansı bir tebliğ neşretmif 
ve fU izahatı vermiştir: 

"Petrol ve müştakatı, Romanya ih. 
racatı yekununun yüzde 62 sini teş
kil etmekte olduğundan merkezt bir 
ofis ihdası zarureti basıl olmuştur. 
Gayesi. istihsal. fstihlik ve ihracatı 
tanzim etmektir. Bu sebepten dolayı 
15 ikinclklnun 1940 da nesredilmiş 
olan bir kanun ile bir petrol ofis! ih. 
das olunmuştur. Bu kanun. petrol o. 
fisine evvelce Rumen maden kanu
nunun petrol kumpanyalan hakkın. 
da den>iş edilmiş olduğu şekilde pet
rol kuyulann1n kontrolü salihivetlni 
bahtetmektedir. 

Petrol meselesi, yeni patrol ofisı
nin ihdası, Romanya hükumeti tara. 
fından milli istihsalatın inkişaf ve 
tanzim edilmesi hakkında ıhzar edil. 
miş olan umumi planın eczasından
dır. Halihazırda kömür ve maden sa. 
nayiinin tanzimi için de böyle bir <>
fis ihdası tasavvur edilmektedi"r. 

Bütün bu tedbirler, munhasıran 
Romanyanın dahili ihtiyaçları nazarı 
dikkate alınarak ittihaz edilmekte 
olup ecnebi memleketler için hiçbir 
veçhile endişeye mahal yoktur .. , 

Times de bu münasebetle yazdığı 
bir yazıda şu miltaleayı ileri sürü
yor: 

"Almanya arzu ettiği .miktardıı pet 
rol alacak olursa, İngiltere ile Ro. 
manya arasındaki ticaret itilafının 

muvazenesi bozulacak ve bu muva
zenenin derhal iadesi _icap edecek
tir.,, 

• 
Londra, 25 <A.A.) - D~ily Sketch 

gazetesi yazıyor: 
"Bir Alman ziraat heyeti, Alman. 

yaya gidecek yiyecek maddeleri mü
bayaasını arttırmak maksadile gizli
ce Bükreşe gitmiştir. Almanyamn, 
ziraatin süratle inkişafını temin için 
mütehassıslar, makineler ve tohum
luk göndereceği bildirilmektedir.,. 

Balkanlarda Türk-. 

Italyan Çarpışması 
fBaSJ 1 lnf'lde ı 

önce ve nihayet Türkiye ile beraber 
ltalya zarar görecektir. Şu halde bi. 
zim memleketlerimis bu meselede, 
iki zıt mevkide bulunmuyorlar.,, 

hakiki maksatlarını anlatmıya yeter 
delillerdir. 

Ancak, Balkanlarda şimdilik yal
nız Sovyet Rusya tehlikesinden bah
seden Romada bilinmek istenmiyen 
bir nokta var: Bu çok ehemmiyetli 

Meraklı ıeyler : 

Tifoya Karşı 
N evyork - Harp zamanlarında 

insanları tehdit eden en bü
yük afetlerden biri tifodur. Bütün 
dünya insanlannı bu ifetten koru. 
mayı temin edecek derecede Bfl is
tihsali meselesini halleden yeni bir 
metod keşfolunmuştur. Harvard tıp 
mektebi bakteriyoloji dairesi doktor 
Hans Zinsser ile eskiden Pastör mü. 
essesesinin bakteriyoloji mütehassıs. 
lanndan olan doktor Harry Plotz 
ve Harvard müderrislerinden profe. 
sör John Franklin Anders bu işi ba
şarmağa muvaffak olanlar arasınd3-
dır. 

Yeni keşif yirmi senelik ~alışma
nın neticesidir ve bütün dünva mil
letleri, bu keşiften istif aıje ~decek
lerdir. 

Tifo aşısı istihsali yolunda en mü
hiın mesele, tifoya sebebiyet veren 
mikrobu kiıfi derecede bulmak idi. 
Gecen iki sene zar:fmda Amerikada 
bulunabilen bu mikroplan çoğalt
mak işine rki yoldan gidilmiş ve bu 
metod tekemmül ettirilmiş ve bu su
retle insanları bu afetten korumak 
imkanı hasıl olmuştur. 

Benzin Vesikalan : 
İngilterede benzin artık vesika. 

larla verilecektir. Şubatın başında 
bütün vesikalar sahiplerine dağıtıl
mış olacak ve böylece benzinin isra. 
fına karşı gelinmiş olacaktır. 

Benzini vesika ile vermek İngilte
reye münhasır deltildir. Fransada bu 
ayın başından itibaren bu iş vesika
va bağlanmıştır. 

Büyük sanayi tılerlnde JruJlanılan 
arabalara ayda 44 galon, ticaret işle
rinde kullanılan arabalara ise 17 p. 
lon verilmektedir. 

İtalyada hususi arabalara ayda 6,5 
galon veriliyor. 

fsviçrede her arabaya göre benzin 
verilmektedir ve ayda 15 galondan 
baflanarak 75 galona kadar benzin 
dağıtılıyor. 

Almanyada arabalan hususi işler 
için kullanmak geçen sonteşrinden i
tibaren menedilmiştir. Bu hafta da 
taksilerin saat 16 dan sonra kullanıl
masına müsaade olunmıyaca~ı tamlın 
edilmiştir. Benim kanaatim hakikaten bu 

merkew l\\i ama ~ul v~ udr 
IerThT fYı ôTÇmufoır Bfilkan ve • -

wık!&· lleJltanliıt ~lhün.ı.W ancak'::...+....__:~-~~--:::-::~r--~-
TürKİyenın yai'Cfımı 'tie kürfarılabı- Alman Ilchsat l\füte ıassısı 

deniz politikası yapacağına, her gün 
emperyalistliğinden öğüne öğüne 

bahseden bir İtalya karşısında bu 
kanaatin samimi olms.sı neye yarar

leceği noktasıdır. Balkanlar, eğer 
Sovyet Rusya tarafından bir taarru- Romaya Gitti 
za uğrayacak olursa, İtalya., bin ki- Roma. 25 (A.A.) - Alman Hari-
lometre uzaktan başlayacak olan teh- cive Nezareti, iktısat dairesi reisi 
likeye karşı harekete geçinceye kn- d~ktor Clodius, bu akşam Romaya 
dar kendi içinden Sovyetleşcbilir. t. gelmistir. 

dı? 
İtalya, işte on iki ada tçfn de "Biz 

burasını İngilizlere karşı deniz üssü 
olarak kullanıyoruz,, diyor. Halbuki. 
bu adalarda onların varlığı Anadol:.ı
yu kendi denizinde muhasarll eden 
bl: şeyden başka ne ifade eder? 

/tal.yanın lı.akiki mabadı 
İtalya, lfte böyle emperyalist ol. 

duju için Balkanlarda da Türkiye i
le tezat halinde bulunuyor. Eter İ
talyanın maksadı, gerçekten, dünya. 
nın bu köşesinde, bugün sulhiı koru-
mak olsa idi, Balkanların.en kuvvetli 
uzvu olan ve Boğazlar elinde bnlun
duju · için herhangi bir jesti bütün 
yanın adada kendi tesirini derhal 
göstermesi mukadder olan Türkiye 
ile, fU tehlikeli günlerde yanyana 
bulunması lizım gelirdl Halbuki l. 
talya, daha kuruluşundanberi, Tür
kiyenin tabü olarak başında bulun. 
duğu Balkan anlaşmasına düşm&n 
oldu. Eğer Yugoslavya ile bir dost. 
luk muahedesi yaptı ise, eğer Al
manyanın Balkanlara sarkması teh- 1 
likesi baıgösterince bir "bitaraf Bal. 
kan bloku,, fikri bütün ltalyada bü
yük bir incizap uyandırmışsa, eğer, 
Yunaniatanla anlaşarak Yunan -
Arnavutluk ıınırlanndaki askerlerin 
çekilmesine yol açmışsa, ve nihayet 
bugünlerde bir Rumen - Macar an
lapnuının realize olmasını istiyorsa. 
filhakika bütün bunlar, Balke.nlan 
harp sahnesi olmaktan uzak tutmak 
içindir; ama İtalyanın maksadı. ken. 
di tabii bloku ile müstakil bir Balkan 
politikası ve müstakil bir Balkan 
kudreti içinde Balkanların bitaraflı
ğım temin etmek değil, Italyan mü. 
zaheretl ile, daha açık konuşulabilir, 
İtalyan nüfuz ve kudreti altıpda top. 
lanmıt bir Balkanlar bloku ile bu ne
ticeye vanlmasıdır. 

En mühim bir noltta 
Belgratta bugünlerde toplanacak 

Balkan Antantı konseyinde, Fransa 

talyan kudretin"n içyüzünii bilenler İtalyan iktısat erkanile temas e-
lçin bu, pek belli bir şeydir. decektir. 

İngiltere de bunu pekala biliyor 
ve Balkanları koruduğu için kendi. 
sinden ezeli tavizlerini bekliyen Ital 
yanın bu türlü bir hareketini değil 
samimt olarak Balkan antantına a. 
dımlannı uyduracak bir hareketini 
sempati ile karşılıyacağını anlatmak 
istiyor. 

~~~~~ 

lr. Hayri Omer 
Ott•l!Yt v• "'" "•-'•""'•r• ... n ........ 
ıtıeden ıunra St!yuğlu Ağacan 
'""''•"""" "'1n 1 ~'.'-' l'.,IPt"ln ·•-:ti\ 
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Sermayesi: 

ihtiyat akçesi • 

t0.000.000 lnclllz Lirası 

1 .250.000 lnglllz Lirası 

TQrkiyenin başhca Şehirlerinde 

PARIS. MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

"ISIR. KtBRIS, VUNANISTAN, IRAN. IRAK, FllJSTIN 
~ MAVERAVI ERDÜN~e 

Merkez ve Şubeleri 

VUQOSLAVVA, RUMANVA, VUNANISTAN, SURiYE, LOBNAN 

filyalleri ve bütQn OQnyada Aeenfa ve Muhabirleri vardır 

tter nevi Banka Muameleleri yapar 

He~bı cari ve mt>Vtfuat he5aplan küsadı· 
rıcMİ krediler VP vesaıklı krediler küşadı 
r urlciye ve Ecnebi m~mlekeıler üzerıne kesıcıe seneaar tskonıost 
6or.;ıı eınırleri. 

ve İngiltere ile ittifak halinde bLllU- mı 
nan Türkiyenln mevkiinin şüphe:li 
gösterilmesi, Türkiyeye mukabil 1.1 1 
Ullyanm bu konseyde hiç değilse mü· ; 
f&hit olarak bulunması iyi olacal• 

Esham vf' ıahvilil, .alıın vt emtaı Ozerıne ıvın" 
Senedaı ıah~ilaıı ve saıre 

En vüksck emniveı sarılarını haiz karalık 
Kasalar Servısı vardır. 

Plvasanın en milsait tartlarile ( kumbarah veya 
lcumbarasız) tasarruf he1apları açıhr· 

Refik Saydam hilldllnetlnln bir ıe. 
nelik bilhçosu böylece tezatsu bir 
laallyet :Jek(ınuau ifade etin. 

gibi imalı neşriyat. nihayet tngllte
renin Balkanlan harbe sokmakta 
menfaaü olduğu yolundaki devamlı • 
propaganda, Bıdgaristanın Belgrat 
konferansına iftlrak edecetl haber
lerinin İtalyan gazeteleri tarafınd.ln 
iUnalı blr ~de tekzibi, İtalyanın 

Lord Lloyd Londra 
Radyosunda Türkçe 
Bir Nutuk Söyledi 

(Başı 1 incide) 
mıf olanlann da ıstırap içinde bu • 
lunduklarmı öğrendik. 

"Bu büyük felaket karşısınd!t na
sıl fedakarlıklarda bulunmakta oldu. 
ğunuzu duyuyoruz. 

"Karla örtülü sahalarda açıkta k:ıl. 
mış olan kardeşlerinizin yardımına 

koşmanın onların acılarını dindirme
nin ne kadar zor olduğunu tahmin e. 
diyoruz. Bütün bu güçlükleri hisse
diyor ve acılarınıza yürekte11 ışti:-ak 
ediyoruz. Bu müşkül anlarınızda b;r 
yardım olarak göndermekte olduğu. 
muz etyaların kabulünü İngilizler 
sizden rica ediyorlar. Bu yardımlar, 
imparatorluğun her taraiından İs
koçyadan, İrlandadan her .yandan ge. 
liyor.,, 

Lord Lloyd. yardım fçln yapılan 
davete her sınıf halkın gösterdiği ya
kın alakayı bilhassa tebarüz ettire. 
rek bu hususta komiteye para ve e§

yayı ihtiva eden blnlerce mektup ve 
paketin gelmiş bulundutunu ve bun. 
!arın mümkün olan aüratle felaket
zedelere ulaştırılacağını bildlrmiş v~ 
sözlerine nihayet verirken Türk mil. 
letinin büyük felAketler karşısında 
daima gösterdiği sabır ve metaneti 
bunda da göstermekte devam edece
ğinden emin bulunduğunu söyliyerek 
demiştir ki: 

"Siz kuvvetli bir milletsiniz. Ha. 
rap olan bu yerleri yeniden mamu • 
reye çevirerek bu f elakctten yeni 
bir kuvvet alarak çıkacaksınız. Bu 
kederli günlerinizde sizlere selamla. 
rımızı ve muhabbetlerimizi gönderi
yoruz. Allaha ısmarladık . ., 

Dün kaydedilen zelzeleler 
Ankara, 25 (TAN Muhabirin

den) - Sıvasta bugün befer saniye
lik ü

0

ç zelzele olmllf!ur. Zıl.ede de 
devamlı zelzeleler olmaktadır. Bu. 
gün üç saniye süren orta şiddette 
bir zelzele kaydedilmiştir. Gümüş. 
hanede de son 24 saat zarfında muh
telif şiddette 4 zelzele kaydedildiği 
bildirilivor. 

Kolle} Müdürünün sözleri 

nın uğradığı felaketler hakkında A
merikada konferanslar vermek üze. 
re zelzele sahalarına giden Bebek A
merikan Kolleji Direktörü Doktor 
Valte, Erzincan, Giresun, Ordu ve 
Tokat vilayetlerinde tetkiklerini bL 
tirerek şehrlmiı.e dönmüştilr. Doktor 
Valter, tetkikleri hakkında konfe. 
ranslar vermek suretiyle Amerika 
efkarı umumiyesinl felaketzedelerle 
-neşgul ettirmek için dün akşam A
ınerikaya hareket etmiştir. Kollej 
nüdürü kendisiyle görüşen bir mu. 
~arrlıimize dcmiftlr ki: 
"- FelAket sahalanm gemim. A

llerikada vereceğim konferansların 
müsbet neticelerini görmek için tet.. 
kiklerime mevzu ittihaz ettiğim 
bütün felAket sahnelerini, sefalet 
livhalannı. zelzele dolayısiyle kayan 
ve yerinden oynıyan arazi parçala. 
nm, husule gelen muazzam çatlak. 
lan fotoğraflarla tesblt ettim, bütün 
müşahedelerim hakkında tamamen 
hakikate müstenit notlar topladım. 
Biz Amerikalılar, realitelere uygun 
müşahedelere fazla kıymet veririz. 
Bu müşahedelerin tevlit edeceği sos. 
yal alaka da o niabette büyük ve şü
mullü olacaktır. Bunun için Amerl. 
kada muhtelif şehirlerde muhtelif 
zümrelere mahsus konferanslar ve. 
receğim. Tabiatiyle feliket sahaları
na ait aldığım fotoğraflan da pro
jektörlerle Amerikalı vatandatları
ma göstermek suretiyle onlann all
kalarım celbe çalışacağım. Seyaha. 
üm 25 gün kadar devam edecektir.,, 

Mukavim infaat hakkında 
Zelzeleye karp mukavım inşaat 

mevzuu üzerinde dün aktam saat 
17 ,30 da Yüksek Milhendia mekte
binde bir konferans verilmiştir. Kon. 
ferann Profesör İhsan İnanç vermiş 
ve profesörlerle talebeler ve beledi. 
ye fen heyeti azaları tarafmdan din
lenmiftlr. 

Profesör tbsan, bir binanın inşaat 
projesi y~pılırken zelzelenin hesaba 
nasıl katılacağını izah etmıt ve bil· 
hassa temel sütunlan ve duvarlan ı. 
le beton ·kubbelerde nazan dikkat. 
aıınmuı icap eden noktalar etrafın. 
da teknik malQmat vermiştir. Konfe
rallS çok tıtifadeli olmuştur. 

Malatya Beı Fabrlkamna 
uerleıtirilen felaketzedelerin 

la imleri 
Malatya, 25 (Tan Muhabirin

den) - Malatya bez ve iplik fabri
kasında yerleştirilen felaketzede 
yurtdqlann isimlerini bildiriyorum: 

ml, MQrOvvet 1nceg01, Huriye. E ma JC 
Nefise GUner, İsmail Hakkı Bindermıı 

Hamdi Dotu, Eyüp Saraç, Ali Bulut, N 
dim Soma, Mahir Külfıhl, Necatı Özt(lr 
Ali Rıza Öndemlr, 'osman Ör,:Utler, ı.ıus 
tafa Onan, Salt Ökten, Kemalt:ttin Y 
maz, NAzım ÖzOk, Muzaffer Dilz~iln, A 
dülkadir Göknen, Feyyaz Karan, Şer 

Tunca, Mustafa ÖztQrk, Fethi Betll. 1Jı 
san Biçer, Relik Çevik, Ziya .\ydoğa 

Hamdi Öz.bek, Hurrem Maynngil, S 114 
hattin Temiz. Mehmet otlu Ahmet, Hll 
nü Açıkbaş, Nurettin Huş, Yahy:ı Göl< 
gürler, Hasan Öztürk, Mehmet Ali Ert 
Yüzbaııı Refi Gilner, Yüzbaşı Rctı GOn 
kansı, Temel Çiçek, Rlfat Gerecenılsli ol 
lu, Rüştü Kapıkaya, Hüseyin Akman, R 
cep önateş, Hasan Çctlnnlp, Durııun t1 
murtas, Haliı Turan, Mustafa Okur. 

Ahmet Katırcı, Rıza Birol, Sım NU 
man, Halli Saka, Hasan Durun, Muza 
fer Konuşkan, Hasan Koz, Osman k 
Hayriye. Mehmet kızı Zehra. kızı 1tf 
Mehmet kızı Hatice, Hatice ktzı Solm 
HaUce kızı Sevim, Yusuf kızı Fatma, Et 
hem kızı Sefika. SOleyman kızı Fatm 
Fatma kızı Refika. Fatma otlu Nece 
lfyhem kızı Sümer, Süleyman km Ay 

Hasan kızı Şac!iye, Mehmet kızı Mahbu 
SOleyman km MQdQre, otlu Bahaettlıı. 
kızı Ayten, Halil kızı Naciye, oğlu Aydo

tan, kızı Nebahat, kızı Macide, İtyu kııJ 
Sıdilta, oflu Orhan. kızı Leman, 'MehmeC 
kızı Naime, kızı Nezahat, Huan kızı :rat
ma, kızı Zehra, Selim kı7.1 Nimet, oğlrl 
Mükerrem, Mahmut kızı Şerife, Mehme& 
kızı Pakize, SQleyman km Fatma. AaU1S 
kızı HaUce, Abidin kızı Leman, km Sü .. 
zan ve kızı Handan. 

Malatya İnhisarlar atölyesinde 
yerleştirilen f eliketzedelerin isim
leri de şunlardır: 

ltyas Şentürk, Cemal özcenç, MOmtaS 
Aygün, Karabey Sekmen, Mehmet Yücel, 
fshak oğlu İsmail, Aziz oğlu Şükrü, PaŞU 
(Dersimll), İbrahim oğlu Yusuf, Kasap 
ollu Remzi, Öğretmen Servet, Neriman 
Başaran, Nazmiye Başaran, Ane Başa
ran, !'atma Başaran, Hilmi Geçin, Cemal 
Özen, Mehmet o:lu Ahmet Açar, I!'ehml 
Dilndar, Remz\ye Dündar, Huriye DOn
dar, Faika Dündar, Hacer Pakize, Sem-

t.tın, ._. .. _...,,. • -....._'-v--.. :u ... v- -...ı 

Uygun, Mehmet Enıen. Turan DOndar, 
Nl!('mettln Torun, Mehmet ollu Hasan 
Torun, Hall1 oğlu Halim Azkan, Kema
letUn Bahadir, Yaşar Uludağ, Mehmet 
oflu Abdullııh Özkan, Nuri öğlu Hamdi 
Günı~r ve İahak kızı Mehltlp. 

Belçika Bir Taarruza 
Uğrarsa lngiltereden 
Yardım isteyecek 

<Bafl. 1 incide) 

"İngllterenfn Belçikaya vermi~ 
olduğu garantiyi harekete getirecek 
unsurlann en esaslısı, bu garantide11 
istifade için bizzat Belçikanın İngiL 
tereye müracaatta bulunması olma
lıdır .• , demişti. 

Buna mukabil resmt Belçika mL 

hafilinde, bir taarruz takdirinde 
Belçikanın kendisine verilen garan
tinin ifasını istemiyeceği beyan edU. 
mektedir. 

Mal.tada mülıim bir toplantı 
Maltadan bildirildiğine göre, Ak· 

denizdeki Fransız deniz kuvvetleri.. 
nin başkumandanı Amiral, Akdeniz. 
deki İngiliz kuvvetlerine kumanda 
etmekte bulunan İngiliz Amirali ile 
her iki tarafı alAkadar etmekte olan 
meseleler hakkında görüşmek üze
re Maltaya gelmiştir. 

* İngilterede 20 ili 24 yaŞlndakl gene-
ler silih altına alınmak üzere 17 şu
batta kaydolunmıya davet edilmiş
lerdir. Bunlar kısım kısım çağırıla
caklardır. 

Yeni kura efradının ~aAınlması Q .. 

zerine mart nihayetinde lngiliz ordu .. 
sunun mevcudu 1, 750,000 i tutacak .. 

Ur. 

Amerlkadan İngiltere, Fra.nsaya 6 
lll 8 bin bombardıman tayyaresi. bir 
çok avcı tayyaresi satılması için mQ"' 
bim bir mübaya.aproll!'amı tetkik l'dtt 
mektedir. 1 milyar ili 1 mılvar 700 

milyon dolara baliA olacaıc olan nro
gram ~mdıve kadar kayJt:dilenıerıJI 
hepsınden geniştir. 

* Bugün bitaraflara ait Qç vapur ma-

Hediye Sümeraka, Suphlye Kaymez, 

yine çarparak batınlmıştır Sunıar" 

dan biri Norveçe ait BivarJç vapu .. 
rudur ve 1750 tonluktur. Diğer v•" 
pur Anto ile Patriark'tır. 

Bahçeli hanım. P6rfhan Kaymaz, Vesile 
\ Akcın. Sultan, Mustafa karw Emine, Hll-
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kiplerden, boşuna telefon. 
lardan sonra, nihayet genç mizahçı 
Delleani, Bayan Vera ile konuşrnı. 
ya muvaffak olmuştu. Bayan Ve
ra, Stresa'mn bir büyük otelinde 
kocası ile yemek yiyordu. Likörle. 
rini alırlarken Delleani masalarına 
yaklaştı; Bayanın parmaklarını iti. 
na ile öptü ve mühendisin elini 
samimiyetle sıktL Kadın hoşnut. 
suzluğunu gizlememişti. 

- Sizde, benimle bütün kapıla. 
nn arasına giren bir şey var, - de
mişti _ Bir kadına, arada bir "Of!" 
demek için fırsat verilmelidir. Ri.. 
ca ederim, bana öyle bakmayın! 

Mühendis bu sözleri işitmemiş.. 
ti; ama tondaki soğukluğu sezmiş.. 
ti. 

- Zannederim., sen Delleaniye 
kötü muamele ediyorsun, yavrum. 

- Ne ütira, Corco! Bunun doğ. 
ru olmadığını sana isbat edeyim 
mi?. İşte onunla dansedeceğim. 

Bir an sonra müzik başlamıştı. 
Bayan V cranın güzel dudakları~ 
da, danseden bütün kadınlann du. 
daklarındaki o şaşkın gülümseme 
vardı. 

- Bu kadan yeter, Delleani! 
Tek bir kelime söylemdcen beni 
dinleyiniz! Yoksa seni burada e
ker, kocanu, beni buradan alıp gö. 
türmeye mecbur ederim. Onun 
bütün şüphelerini uyandırmam pa. 
hasına da olsa. Dinleyiniz: Siz be. 
ni çekilmez bir işkence altında tu. 
tuyorsunuz. Evinize geldiğim ge. 
ce de, size, onu unutmanızı rica et
miştim. Ben kocamı severim. O 
gece .... O geceki bir delilikti; on. 
dan çab\ık kurtuldum. Tahmin e. 
diyorum: Sizin de gururunuz var. 
Pekala .. O gururunuza söyleyin: 
Sizi sevmiyorum. 

Müzik durmuştu. Danseden.. 
ler, ellerini çırparak bis is. 

tediler. Daima o şaşkın gfılümse.. 
yişle, Bayan Vera da ellerini çırp. 
tı. Sonra müzikle beraber sözüne 
devam etti: 

- Bir kelime ile: Gurıırnnuza 
söyleyiniz: Beni rahatsız ediyor. 
sun uz. 

Genç mizahç1, görfinüşte o da 
aklı b!I nda. cev:ıp verdi: 

- Böyle şeyleri kalbime söyli.. 
yemem. Seni seviyorum. 

- Susunuz! Sizi bana böyle 
ı::eyler söylemekten mened!yorum. 
Gidiniz ve herhangi bir mazeret 
bularak bir daha görünmeyiniz! 
Yeter. 

Dans bitmişti; ama etraflarında 
daha bir sürü insan vardı. 

Genç Delleani, bir hokkabaz ha. 
fifliği ile, cebinden, arkası yeşil 
mühür mumu ile mühürlenmiş be. 
yaz bir zarf çıkardı. 

- Bunu alınız, yalvannm size. 
• Anlaşılmaz bir heyecanla söylü. 
yordu .• Size söyliyemediğim şey. 
leri, iki hartadır bana söyletmedi. 
ğiniz şeyleri yazdım. Ooh Vera, 
yalvarırım. 

Bayan Vera, mektubu almadan 
ve anlaşılmaz bir kızgınlık içinde 
yanından uzaklaştı. 

- Bir centilmen olup olmadığı
nızı bilmek artık bence ehemmi. 
yetli değildir .• dedi - Benim şüp
helerim şimdi her şeyden önce ze
kanıza aittir. 

Sonra kocasma doğru yürüdü. 
Genç mizahçı Delleani, avucunun 
içinde yeşil balmumu ile mühiirliı 
beyaz zarf, onu takip etti. Not def. 
terinde bir şeyler araştıran, özür 
diledikten sonra bu işe tekrar da
lan kocasının biri bir yanına, biri 
obür yanına oturdular. Bayan, 
Dclleaninin bakışlarından kaçını
yordu; fakat susmaları uzun sü
rünce, yine Bayan onunla konuş.. 
ınakta muztar kaldı. O zaman işi. 
tilrnemiş bir şey oldu: Genç mi.. 
zabçı beyaz zarfı ona tekrar gös
terdi, ve, ibir derin yar'a uzun u. 
zun baktıktan sonra birdenbire 
kendini atıveren birinin 3oğuk ıs
tırabını yüzünde canlandırmak i
çin kendini zorlarken, küçük zar. 
fı mühendisin cebine bıraktı. Mü. 
hendis bir şeyin farkında değildi. 
~ot defterini tetkik etmekle meş.. 
guı bir adamın bin bir fikir ara. 
sında, karıs1nın sevgilisinin ona 
Yazdığı bir mektubu cebine indir. 
d1.iğ~ni farketmesi imk~nsızdı., Bi. 
okıs, o dakikalarda, subkonsıansı 
d~:gun bir suya benzetilebilen 
lnühendis: 

- Müsaade ederseniz • dedi, • 
bir telgraf için büroya kadar git. 
ll'lek isterim. 

Vera, anlat::1lmaz bir derecede 
solgun ve heyecanlı: 

C 
- Nicin garsonu çağırmıyorsun, 

orco • dedi. 
Kocasının. elini, o mektubun bu

lu?dtığu cebine sokmasının, kendi 
icın bir ölüm dirim meselesi oldu. 
~l dücıüncesi kadını galvanize etti 
anında old1ıkça. onu böyle bir 

fostten ınenedebilecek gibi geli.. 
:Yordu. 

Mühendi.!I garsona telgrafı dikte 
ederken._Kenç mizahçı kndırun va. 

nına gelip oturdu. Vera krujlannı 
çattı: 

- Nedir bu yaptığın, sefil? 
Delikanlı mınldandı: 
- Bilmiyorum, deli gibiyim. 

Beni o derece yese düşürdünüz ki ... 
Bir an meselesi. Mektubu almtya 
sizi mecbur etmek için. Nitekim o.. 
nu kocanızm cebinde bırakamaz. 
sınız. Oh .. 'ama bu yaptığım buda
lalık oldu. Ben deliyim, deliyim. 

- Mektubun tonu, yoksa ... 
- Ne yazık!. Mektuba yazma-

dığım bir şey kalmadL 

O 
rkestra bir valse başlamıştı. 
Bavan Vera kalktı: 

- Bu dansı istiyor musun, -Cor. 
co? • dedi. • 

Müzik mühendisle kansını ileri 
sürdü. Genç Delleani, Bayan Ve
ranın büyük kağıdını oynamakta 
olduğunu sezmişti. 

- Muvaffak o!amıyacak • diye 
mırıldandı. Gerçek, kader Bayan 
Veraya karşı insafsız davranmış.. 
tı. 
Dansın yansına doğru, elini ko. 

casının omuzundan çekmiş, dansa 
devam ederek: 

- Bileziğim ç9züldü; şunu ce. 
bine koyayım • dedi. 

Ama kocasınm cebinde, eli, o 
beyaz, mühür mumlu küçük zarf. 
la karşılaşmamıştı. Bayan Vera, 
yanlışını hemen anlamıştı: O mek. 
tup, kendisinin o mahkumluk ıla. 
mı öbür cepte idi. Kader. 

Masalanna dönerlerken. kala. 
balık onları biribirlerinden uzak. 
laştırmıştı. Bayan Vera, bundan 
fırsat hularak, Delleaniye: 

- Mektubu alamadım • dedi. • 
Müthiş bu! Siz bir teşebbüs etme. 
lisiniz. Beni bu dramdan kurtar. 
mıya mecbursunuz. Ne yaparsanız 
yapınız: beni her halde böyle bir 
skandaldan esirgeyiniz. Oh, rica 
ederim. 

- Yapamam. _ Delikanlı itiraf 
etti .• O jesti yaptığım zaman ken
dimde değildim; ama şimdL. şim. 
di... 

Bayan Veranın küçük yumruğu 
sımsıkı idi; bu yumruğunda o, gu. 
rurunu eziyordu. 

- Kocam bir saate kadar MilL 
noya hareket edecek. Yann ak.. 
şamdan önce de dönmiyecek. An. 
lıyor musunuz? 

Genç mizahçı Delleani: 
- Evet • dedi; • her şeyi yapa

cağım. 
Mühendisin yanına döndü: o. 

nunla arşitektür üzerinde şaşıla
cak bir münakaşaya koyuldu. Bir 
ara cebinden bir ince altın kursun 
kalemi çıkardı, şarap listesinin ·ar. 
kasına bir bina cephesi resmi ya. 
parak, bunun hakkında mülıendi.. 
sin mütaleasını öğrenmek istedi. 

Bu resmi yapmak için mizahçı, 
masaya yığılırcasına eğilrniştL 
Bayan Vera, delikanlının omuzu 
ile dirseğinin, mühendisin omuzu 
ile dirseğine dokunduğunu görü
yordu. Alt tarafı masanın altında 
kalıyordu. Ama, bir an sonra, dü.. 
zelirken, Delleani, gizlice evet i
şareti yaptı. Gizlice. 

Vera uzun bir nefes aldı. DelL 
kanlı gülümsemekte iken, kocası 
kalktı: 

- Biliyor musunuz, azizim Del. 
leani, sizin kitaplarınız, heni pek 
çok eğlendirmiştir. Şimdi şunu 
bilmek isterim: Arşitektür hakkın. 
daki fikirlerinizi mühendislik ba. 
kımından mı, yoksa mizahçılık 
bak1mından mı mütalea edeyim? 

Az sonra, fl?Ülümseyen mü. 
hendisin otomobili, gecenin içinde 
Miliuıoya doğru ilerliyordu. 

. *** ' B ayan Vera ile genç mizahçı 
Delleani, Stresanın o bü. 

yük otelinin parkında dolaşıyor. 
lardı. 

Bayan Vera mınldandı: 
- O mektubu okumak istediği.. 

mi söylersem, size bir sürpriz yap. 
mış olurum, değil mi? 

Delikanlı, ~ok patetik bir sesle 
ve küçük zarfı vererek: 

- Ah, Vera, şu ay ışığında onu 
okuduğunu görmek bana bir rüya 
gibi gelecek. 

Vera, mektubu okurken yüzüne 
bir belirsiz kırmızılık yayılı
yordu. Bu kızarma, bir dehşetten 
ziyade. o pasyon dolu cümleleri de. 
likanlıya illiaın edebilmiş olma. 
dandL 

Genç mizahçı, daha patetik bir 
halle: 

- Sana o gece ariyet verdiğim 
pijama valizimdedir. 

Bayan Vera, heyecanı belli bir 
eda ile: 

- Deli, deli. deli! .• dedi. 

*** Ertesi günü. Bayan Vera ile ko. 
cas1 yine o masada akşam yemek
lerini yiyorlardL Bir ara mühen. 
dis: 

- Sana acaip bir şeyi anlatmayı 
unutuyordum • dedi • dün gece, 
cehimde su zarfı bulmuştum. 

Bayan Vera, küçük beyaz zarfı 
1.anımıştL 

- Açtım. İçinden ne çıksın be. 

Harp ve Cenubi 
Afrika Hükumeti 

Capetovn, 25 (A.A.) - Harp me. 
selesi üzerinde müzakerelt?re dün de 
parlamentoda devam edilmiştir. 

Bıı sefer, cümhuriyetçi nasyonalist 
parti sefi Dr. Malan söz alarak de
miştir ki: 

Cenubi Afrika bitaraf kalmak 'ts.. 
tiyor, bu nokta üzerinde ısrar etmek 
istiyorum. Cenubi Afrika, İngiltere 
ve Fransaya karşı hasmane hissiya. 
ta malik değildir. Milletleri biribiri
ne karşı koyan harp çok şayanı tees
süf bir hadisedir. Avrupada dostluk 
bağlarile merbut bulunması lazım 

gelen iki memleket varsa, bu iki 
memleket te garp medeniyetinin te. 
rakkisine ayni derecede büyük yar
dımlar yapmış olan İngiltere ve AL. 
manyadır. 

Dr. Malan'in nutkundan sonra mü. 
zakerelerin diğer bir gün devamına 
karar verilmiştir. 

Çin Başkumandanın;n 

Nutku 
Çung'. King, 25 (A.A.) - Başku. 

mandan Çankayşek, yılbaşı münase
betiyle radyoda irat ettiği bir nutuk 
ta Japonyanm "l\ianevi taarruzunu,, 
şiddetlendirmcsine intizar edilebile
ceğini kaydeyledikten sonra Japon
yanın Çin milletinin maneviyatını 

sarsmak için yapt1ğı mükerrer teşeb 
büslerden bahsederek bütün bu te
şebbüslerin Çinin sonuna kadar mü. 
cadele hususundaki kuvvetli azmi 
sayesinde şimdiye kadar akim kaldı
ğını bildirmiş ve milleti istihsali arL 
tırmak ve milli imar eserile tasarruf 
ve iktısat eserine devama davet ey
lemiştir: 

Mareşal sözlerine şu suretle de. 
v~m etmiştir: 
Şu saatte milli kuvvetlerimiz ve 

sivil halkımız düşmana çetin bir dar 
be indirmektedir. Kendimize itima
dınuz vardır. Düşmanı ve Uang Çing 
Uei gibi hainleri pek yakında kova
rak topraklarımızı tekrar ele geçire
ceğimize kani bulunuyoruz. Bu işle
ri muvaffakıyetle sevk ve idare ede. 
ceğimi millete vadediyorum. 

Yugoslavvada Şiddetli 
Soğuklar Devam Ediyor 

Belgrat, 25 (A.A.) - Hırvat ül
kesinde kar devam ediyor. Ad riya.. 
tikle Dahil arasında tren münaka1a. 
tı kesilmiştir. Bosnahersekte ve Ce. 
nup Sırbistanmda büyük tuğyanlar 
olmuştur. Birçok evler çatılarında 
biriken karın ağırlığı ile yıkılmıştır. 

Belgrat Üniversitesi, kömür buh
ranından dolayı 1 şubat tarihine ka
dar dersleri tatil etmiştir. 

Sarhoş Kaptan Tevkif Edildi 
Roston, 25 (A.A.) - Zabıta, Cad 

bumu yakininde bulunan bir gemi
den istimdat işaretleri alınış olduğu_ 
nu sarhoşluk s.aikasiyle asılsız olarak 
ihbar eden kaptan Byron Brown•u 
"tevkif etmiştir. 

Hükumet memurları, vaka mahal
line bir ço-k sahil muhafızı gemiler 
göndermişlerdi. Bittabi bu gemiler, 
hiçbir netice elde edememişlerdir. 

Holanda ve Belçikada 
idari TedbirlerAbnıyor 

Amsterdam, 25 (A.A.) - Dün me
busan meclisinde cereyan etmiş olan 
mü:takereler esnasında bir çok me. 
buslar, Harbiye nazırının bütün müf. 
rit unsurlan ordudan uzaklaştırmak 
tasavvurunu tensip etmişlerdir. 

Ayni mebuslar, hükumetten ordu
daki ve halk arasındaki müfrit un • 
surlara ve bilhassa nasyonal sosya. 
list teşkilatına ve bu harekete men
sup zabıtana karşı şiddetli tedbir}er 
alınıp alınmamış olduğunu sormuş. 

!ardır. 

• Brüksel, 25 (A.A.} - Adliye ve 
polis Reksist mahfillerini alakadar e. 
den bir milli müdafaa ve devletin 
emniyeti işi hakkında mühim tahki
kat yapmaktadırlar. Dün bazı araş
tırmalar yapılmış ve 10 kişi sorgu ve 
muvacehe için polis tarafından sev
kedilmiştir. Bu işte bir aydanberi 
tevkifata intizar edilmekte idise de 
polis bütün delilleri eline geçirmek 
icin beklemişti ve şüpheli kimselerı 
u~un zamandanberi nezaret altında 
bulunduruyordu. 

Diğer taraftan askeri mnkamat, 
Charlera'da 6 kişiyi tevkif etmişler
dir. Mevkufların üçü casuslukla it
ham edilmektedir. Tahkikat devam 
etmektedir. Tahkikata nazaran daha 
başka tevkifat yapılacağı tahmin cı_ 

lunmaktadır. 

Amerika - Japonya 
Ticari . Anlaşması 

Tokyo, 25 (A.A.) - Miyako gaze
tesi, iki gün sonra müddeti hitama 
erecek olan Amerikan - Japon tica.. 
ret muahedenamesinin Amerika ta· 
rafından tecdit edilmiyeceği.ne dair 
Vaşingtondan gelen haberlere rağ. 
men J aponyanın Asyada yeni bir ni. 
zam tesisine matuf siyasctiai takip e
deceğini yazmaktadır. 

30SENE 
denberi meşhur 

Bir Güzellik 

. R çe • 
esı 

Tahmin fık 
bedeli temin-

838,00 47,70 fstatıbul 1 inci yab. okulu lcfn lQzumu olan Kuru Er:ı:a!t. 
3350,00 251,25 TemWik amelesi için lüzumu olan 500 çift LAstik Ctzme. 

İlk tem.inat miktarlan ile tahmin bedelleri yukarıda yazılı mevııd satın :ılın
mak üzere ayn ayn açık ekslltmey' konulmuştur. Şartnameler Zrbıt ve Mua
mel.At MQdUrUlğü kaleminde gönllecektir. İhale 12 • 2 - 940 Pazartesi gilnil sa:ıt 
14 de Daimi F..n<'ilmende yapılacaktır. 1·a Uplerin ilk teminat makbuz vey;ı mek. 
t\tplan ile ihale günü muayyen saatte Dalınl Encümende bulunmalan. (ti2U) 

SAÔLAM DİŞLER VE AÔIZ BAKiMi MUTLAKA 

R 1 DA DIŞ SUYU 
ile temin edilir. Müstahzarın mayi halinde olması dolayısile diş ve diş 

etlerin en derin yerlerine kadar girerek antiseptik tesirini icra eder. 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Umum Müdürlüğünden : 

l - 15 - 1 • 1940 pıı7.arteııf gfinO f'k!!iltm~i yııpılacıı.ğı \lfın ('r!ılmls hulunıın 
muhammen bedeli 120.000 lira tutan Slliı htar fabrikası köın{ır mudi tesisatı işlr.e 

talip zuhur etmediğinden puaırhkla yaptırılacaktır. 
2 - Muvakkat teminat 72!i0 liradır. 
3 - Pazarhk 15 • 3 - 1941) ruma günü, saat 15 de Metro han blnaıııının be

Gincl katında toplanacak otan arttırm:ı ve ekı;lllme komisyonunda yııpılacakhr. 

4 - Bu işe ııit şartnameler 600 kurui mukabilinde idare veznesinden tedarik 
edilebilir. 

5 - İsteklilerin kanuni veslkal:ın ve muvakkat teminatları ne illın edilen 
g(jn ve ııaatte komisyonda hanr bulunmaları. (502) 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Diş tababeti okulunda yapılacak 910 - 25 lira keşifli tamir ve tadil W 10 

Şubat 940 Cumartesi g(lnü saat 11 de Rektörlükte açık eksiltmeye konulmuştur. 

istekliler en az 500 liralık bu gibi işler yaptığına dair İstanbul ...-il!ıyetinden 
ihaleden cıeklz g!ln evvel alı.,mı!; vesika ve Ticaret Odıısı \'C.~ikaslle 69 liral•k 
muvakkat temlnatlarile gelmeleri; şartname, keşif her gün Rekt.örlilkte görülür. 

(61~) 

Nafıa YekCiletinden: 
Arifiye • Adapazan hattının bir nokta!fllldan başlıımak ve Hendek, niı71"e. B~

lu, Gercdooen geçmek ve tsmetpaFa istasyonunda nihayet bulmak Uzere vapılacak 
demiryol etüt işi kapıılı zarf usulile eksi ltme:t"e konulmuştur. 

1 - Eksiltme 15 - Şubat - 940 tarihine ~adü! eden per~embe gOnQ S11at oo 
beşte VekAl<et.i.rnJı demiryollar in~aal dairesindeki eksiltme komisyonu oda:s.ında ya
pılacakbr. 

2 - Bu fşfn muhammen bedeli yü:ı: on ild bin Urndır. 
3 - Mu...-akkat teminatı alb bin sekiz yUz elli liradır. 

4 - Mukavele proje!lli, ek..,iltme şartna mesl. bayındırlık f:;lı>rf .ırenel şa,.tname!'I 

umumi fenni şartname, lstikşat haritası. S/V milnhanlst A2 No.lı tipten mürekkrtı 

bir takım milnRka~n evr11.'kı bel ,.Uz ıılbnı.ş kuruş mukabilinde derıtlryoll:ır ınşaa• da
iresinden tedarik olunabilir. 

5 - Bu ekıdltmeye glnnek fs~JI!!' h~ tilrlO reftt:ıns ve dlğer ve!iiik:ılannı v"' 
bir ı .. tıdaya bnr,lıyar:ık eksiltme gününden en 87. ıekiz gün evvel Vek51e::lr.ıl7e 

vermek surctile bu işe girebilmek kin bir Phl1yet veslk11'!ı isteyecekler ve bu ve-

sikayı münl\kasa e\'fakı içine 1toy1tca'klardır. Ekslltme tarihinden laııkal ı;ekiz gün 
eV\'el verilmemi~ istidalar ve müracaatlar n:nan dikkate alınınıyacaktır. 

6 - Eksiltmeye girecekler 2490 numaralı arttırmıı. eksiltme ve illııle kanunu 
mucibince ibra1.1na meC"bur olduklllrl ~ak ve vesikslarını ve besinci mcıddt"de 

izah olunı>n ehliyet ve!'!lkalarile m11v2kkat temimıtlarını ve fiyat te'kllfinl ha\'i ka
palı ve mühilrlü zarfisırını yine me?:kiır 2490 No.lı kanunun ve ek~lltme şartname~1nin 

tarffatı dairesinde hıınrlıyarak 15-!-940 ta.rihinrle ııııat (in dörde kadar numaralı 
makbuz mukabilinde demlryollar lnşnat 11.r•brma eksiltme ve ihale komisyonıı 

başkanlığına teslim etmiş olmal:ın Jlzım dır. (228) f3!l9) 

Bursa C. Müddeiumumiliğinden : 
Buna Ce?:aevi Mayıs 940 pyeııine kadar alınacak olan takriben Yetml' Yedi 

Bin kilo ikinci nevi ekmek l8-J·940 titri hinden itibaren 10-Şubat-940 tarihine 
kadar knpnlı zarf usulile eksiltmeye ç1karılmıştır. Ekmeğin beher kilosu tahminı 
bedel on kuruş olup yüzde yedJ bucuk ni"betlnde teminat ekçf'SI 577 lira :\O kuruş
tur. Eksiltme 10-Şubat-940 tarihine tesadüf eden Cumartesi gün!i ı::aat 16 da Bursa 
c. Milddriumumlliği binasında icra kılını> cağından taliplerin o gün ihaleden bir 
saat evveline kadar teminat mektuplarlle teklif zartlannın yevmi mezkılrda müte-
şekkil komisyona tevdllerl U1\n olunur. ( 403) 

, -.------... KUSURSUZ ,,. BiR TENE 
İnhisarlar Müfettiş Muavinliği Müsabaka İmtihanı 

İnhisarlar idaresinde münhal 100 lira Ocretli müfetU:s muavlnllklerl için 15/ 
MarV940 Cuma günil saat onda Sirkecide ki teftiş şubesi binaSlnda Hukuk, Mül
kiye, Yüksek Ticaret ve iktısat mekteplerinden mcmın talipler at"a~nda bır mü
sabaka imtihanı yapılacak ve muvaffak olanlardan lil:ıumu kadan derece sıra
aile mftnhallere tayin ed.Jlecektfr. T·AN 

Matbaası 
Kitap, gazete, mecmua ve 

her türlü tabı, cilt ve klişe 

itleri yapılır. 

TAN Matbaası · lstanbul 

Telefon: 24310 

'--~---ımKır 

ğenirsin! Üstünde bir tek kelime 
bile olınıyan bir kağıt parçası. Ne 
dersin, bu ne olabilir? 

Bayan Vera, genç Delleani'nin 
şeytanlığını düşündü: sonra koca. 
sma, bundan bir şey anlamadığını 
izah etti. Ve tekrar içi ile deli. 
kanlıya dönerek: 

- Canım ... diye mınldandL 

Malik ol
mak için 

SEMERESi • 
NI VERMiŞ 
BiR GÜZELLiK REÇETESi. 

Sert ve esmer bir cildi yumuşatıp 

beyazlatmak için tesiri isbat edilmiş 

bir tarzı tedavi: Meşhur bir aktıis 
siyah ben] erinden ve açık mesamele-

rinden kurtulmak ve gençlik halini 
idame etmek için bu reçeteyi kulla. 

nirdı. Bu sayede 70 yaşlannda bile 
genç kadın rollerini oynamıya mu
vaffak oluyordu.(Pancreatine ile tas. 
fiye edilmiş) saf biraz süt kremasını 

yine tasfiye edilmiş biraz zeytinyağı 
ile karıştırınız. Sonra bunu ild kısım 

saf krema ile tekrar karıştırınız. Ec· 
zacınız bu halitayı ihzar edebilir. Fa. 

kat az miktarda olacağı için pahalı

ya mal olur. Halbuki yağsız beyaz 
renkteki Tokalon kreminin terkibin

de musaffa zeytinyağı ile istihzar e
dilmiş bu kremadan vardır. Cildini. 
ri besler, beyazlatır ve gençleştirir. 
Yukarda resmini gördüğünüz genç 
kadın bize yazıyor: "Tokalon kre-

minin 3 günlük tstimalinden sonra 

cildim açık. taze ve güzel oldu". Te. 

nin güzelliği için yağsız T<:>kalon kre

mini tecrübe ediniz. Bugün milyon. 

larca kadınlar dünyanın her
0 

tarafın. 

Taliplerin iki M:ırt/940 cumartesi saat 13 e kadar bir istida De Umum Mü
dürlüğe müracaat etmeleri lft.zımdır. 

Aranılan şartlar, ve müracaat fstidasınıı bağlanaeıık vesikalarla imtihan pro. 
gramı tafsil~tı müracaat müddcU :zarfında Umum MOdilrlUkten ~ıfahen ve posta 
ile tahriren istenebilir. (560) 

~ Devlet Oemiryolları ve Limanları isletm e U. idaresi ılanları 
·Ton başına SO kun.ıt na~esf de dahil olmak Qzere dokuzuncu işletmenin her 
hangi bir istasyonunda ve vagon temde t.esllml prtile beher tonu 15,5 Ura muham
men bedelle 500 ton normal sun1 portlant çlmentoııu kapalı zarf urullle satın alı
nacaktır. Milnakasa 3-2-940 Cumartesi C(lnft saat 11 de Slrkeclde 9. İşletme bina
sında A. E. komfqonu tarafından 7apı1acaktır. İsteklilerin ayn! giln nat 10 a .kıl
dar S81,25 lira muvakkat U!mlnat, teklif ,,. sair kanuni veikalanru thtlva edecek 
olan kapalı zarflanru komiayona vermeleri lA:ı:ımdır. Şartruuneler parasız olarak 
komisyondan verilmektedir. (535) 

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

Zonguldak'ta bir Kömnr müessesesinde çalışmak üzere iyi Frans~ 
ca bilen bir memur ile yine Fransızca bilen ve serl yazan bir Dak-

0 tiloya ihtiyaç vardır. Verilecek maaı baremin (8) nci derecesine 
kadardır. . 
İsteklilerin hl.mil bulunduktan 'ftS&fk asıl veya suret1en1e terdi. 
mei hal varakalannı en geç 5.2.940 tarihine kadar Zonguldak Posta 
kutusu (21) e göndermeleri ilAn olunur. 

'------------------~--·-----' 
~r. SUPHI SENSES Dr. HAF iZ CEMAL 

da her sabah muntazaman Tok:ılon Pazardan maada saat (14.30 dan 1 !rtnır "°"il" lı11ııt111ıkfa,., mntehıı_,.. 1 Beyoflu Yıldız sineması kar.;un trnm
vııy durağı Lckler ıın:t..-tT..,.nrı• kremini kullanırlar. Müsmir netice. 18 e Salı, Cumartesi 12 ye kadar fı. 

leri garantidir. karaya. Dlvanyolu No. l 04. ' Tef: 439' , 
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rınnı(Of ımııupnnnmeoo~!Cnın0uım~nnııMmnnnu~~111hnın1~ımınıuın;ıuımıuıı! i:~~;~1:·J:E el ftı fi K • • • § ~:c~ ~~~ ;8!1:ı:m;;!"~-~~ 
~ Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, meyvalann güzelce yıkanmamasından, içilen C: mile müekkillerinin murisi mütevef-
c BUların temiz ve saf olmamasından hasıl olan solucan dediğimiz barsak kurtlan en mu- E: fa Mehmedin 1331 senesin.de istik.. 

ES zır hayvanlardır. Bunlar; ince barsağın iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürer- : rM~ ettigısw ·. 30 
lirmah. a malluk~bTmukkde Fakaiih 

- - ımar ınan esı e e so -§ ler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. § ğında 2 No. ıı hanesine Şehremini 
§ Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, kann ağrılan, kann flpnelerf, burun, m3kad kaşın- =: Arpa Emin mahallesi Sefa bostanı 
e ması, i_shal, oburl~~ baş dönmesi, salya akması, sar'aya ~~~r sinir halleri, gece korku- § ;:ı:ıı :~rşı=d~!!!0• !at~ 
S lan, gormede ve ışıtmede bozukluk... Hep bu kurtlann tesırıdır. t;;: dan haciz konulmuş ise de yukarda 

1 =: numarası ve tarihi yazılı ilam muc1-

B l 
.. R KUTU n = hince haczin fekkine ve tapuya mu-= zekkere yazılmasını ve 526 kuruş 

~ E masarüi muhakemenin tahsili zam_ 
8 nında Emrullah kızı Fatm.ıya gön-

1 
-derilen icra emri Fatmanın ikamet-

Bu liurtlann en birinci devasıdll'. Büyük ve küçüklere emniyet ve itimatla verilir. Her § gahının, meçhuliyetine binaen bili 
çocuk seve seve yer. 5 tebliğ iade edildiğinden 15 gün müd

DlKKAT: Kullandıktan 24 saat sonra solucan düşmezse çocuğunuzda solucan olma-- =: detle ilanen tebligat icrasMıa karar 

dıgı"' na itimad ediniz. Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutu- --= verilmiş tarihi ilandan bilitibar bu 
müddet zarfında bir itiraz vuku bul

§ lann içinde yazılıdır. Fiatı her eczanede 20 kuruştur. ( S ANT A ) ismine dikkat. := madığı ve borç ödenmediği takdirde 

ruU on 1111111111111 UIU l llJUII IJ IJ ili IUJllllll lllllU llllJI l lllJllJIJJUD flll11111111U 1lllll11llll1111111111 !TII illi nra cebri icraya devam olunacağı ve 
mal beyanı verilmediği takdirde ha
pis ile tazyik olunacağım ilanen o s M A N L 1 B A N K A s 1 _tebliğ-olun-ur. __ _ 

30 EYLÜL 1939 TARİHİNDEKİ VAZİYET 

AK T 1 F PASiF. 
bternn ş. r. 

-
HJS9e senetlerfnlıı Menmesı ts. . Sermaye 
tenmemiş olan kısmı 5.000.000 -- St2tiı mucibince ayrılan D:.ı.tlyat 
Kasada ve Bankalarda bulunan akçesi 
paralar 6.028.696 9 6 Tecu.vülde bulunan banknotla?' 
Kula vadeli avanslar ve röporlar 859.583 12 7 Görüldüğünde ödenecek senet-
Tahsil olunacak senetler 4.730.942 19 8 ler ve vadeli senetler 
Cüzdanda bulunan kıymetler 2.367.443 11 3 Alacaklı cari hesaplar 
Borçh: cari hesaplar 7.547.120 17 6 Vadeli bonolar ve cari hesaplar 
Rehin mukabilinde avanslar 2 .460.441 19 11 Kabuller 
Kabul yoluyla borçlular 384.931 15 8 Müteferrik 
Gayri menkul mallar ve mobilya 595.478 1 8 
lıfüteUrrik 119.303 12 5 

15terlin ş. 

10.000.000 -
1.250.000 

340.968 8 

228.552 13 
16.088.660 14 

1.420.903 16 
384.931 15 
379.925 11 

P. 

4 

11 
9 
2 
8 
4 

il • MEŞHUR ' 
fOHN Fabrikası mamulatından 

Bir Komple Elektrik 
Çamaşır lliama -

Tesisat. 
gelmiştir. Hastaneler, Mektepler, 
Oteller ve müesseseler için pek 
elverişlidir, Bu makineler Galata 
da Mahmudiye Cad. No. 31 

ANUHY AN mae-azasında hulunm 

lstanbul ikinci ülas memurluğun
daıı: Müflis İhsan Evrimin masasına 
gelen alacaklı Sapatay Kamhinin is
tediği 593 lira 35 kuruştan Müflisin 
edfterlerinde kayıtlı 579135 liranın 6 
ncı sıraya kabulüne ve fazla talebin 
reddine ve sıra defterinin düzeltlJme 

30.093.943 2 30.093.943 2 sine iflas idaresince karar verildıği 

Kuyuda muvafık olduğu tasdilı; olunu 
Mes'ul Murahhas 

ve 
Umumi 1\-luhasebe Şefi 
G. DELLA SUDDA 

POKER Traş Bıçaklan 
Dünyanın en iyi traş 

bıçaklarıdır ~ 

Tilrkiye Umttm MOdürll 
PH. GARELLl 

İstanbul ikinci iflas memurluğun
dan: Müflis Bakırköy Çimento Şirke
ü masası mümessili işin~ çokluğun. 
dan dolayı vazüeyi kabul etmemiş 

olduğundan yeni idarenin intihabı i
çin alacaklılann 31-1-940 Çarşamba 
günü saat 13,30 da dairede hazır bu
lunmalan ilim olunur. (23782) 

ilan olunur. (23784) 

Zayi - 1324 senesinde Ortaköy 
Mecidiye tık okulundan almış oldu
ğum şahadetnamemi zayi ettim yeni
sini çıkartacağımdan hükmü yoktur. 
Mehmet oğlu Hasan Saygın 

fstanbul ikinci ifla~ memurluğun,_ 
dan: Müflis lstanbulda Postane sıra
sında 43 No lu mağazada manifatu
racı Hacı Hüseyin Oğlu Mehmet Ev. 
rim alacaklılarına konkurdato teklif 
etmiştir. Alacaklıların 7.2-940 Çar
şamba günü saat 10 da daireye gele. 
rek konkurdato teklifini müzakere 
etmeleri ilan olunur. (23783) 

• • : ·" 1 . • • ' ... < t. • .. • ' • t ................... ·'· •• ... • "· ••• 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
ZiRAAT BANKASI 

KunılUf Tarihi: 1888 
-

Sermayesi : 100,000,000 TürlC Lirası 
Şube Te Ajana adedi: 265 

Zi"'I we ticarf her nevi hanlca muamelelerf 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Zinat ffıtnka9mda kumbarah Ye thbann2 tasal'1'Uf he!'lapla"nd11 "' 
a:& SU lirası buJunanlara senede 4 defa. çekilecek kur'a ile ·~aguıakl 

plana röre ikramiye dağıtılacaktır. 

C Adet 1.000 Llrahk f,000 Lln 

' • 500 • ZAOO • 
' • 2so ;. ı.ooo .; 

40 • 100 • 4.,000 • 
ıoo • -1 • a.ooo .; 
120 • '° • 4,800 ; 
UtO • ZCt ;,; 3.200 ~ 

UIKKAT· RPR~plınındakl paralar btr ~ene •cinde 50 liradan aşalı 
düşmıyeniere tkrıımıye çıktığı takdırde % 20 fazlasivle verılect-ktir. 
KuraJar sened" 4 defa. l Eylul, ı Bırincikinun, l 1\1.art ve l 1:1.ıuıran 
tarihlerinde eeldlttektir. 

' . . . . ' ·." . . . . "' . . .... ' . .; '~· " -;'· .... ,. ' •' 

lstanbul Mıntaka Liman 
Reisliğinden : 

Ltmanla.r için beş adet işaret direği yapb.nlması eksiltmeye konmuştur. 
Tahmin bedeli 1800 liradır. % 7,11 teminatı muvakkatesi 135 liradır. ~ 

me 10 - 2 • 940 Cumartesi günü saat 11 dedir. 
İsteklilerin teminat makbuz veya banka mektuplan ve diğer malt ve tlcart 

vesaiki muteberelerile birlikte yukarıda yazılı gün ve saatte Gala.tada Rıhtım O.. 
zerinde İstanbul Mıntaka Liman Reisliğı Satın alına komisyonuna ve §artname
yi almak isteyenlerin idare şubesine müracaattan llAn olunur. (642) 

:!lllll TAN Gazetesi 11.11: 

= - -------------------------------------------------------------------------------------- -

Traş bıçaklan geldi Her yerde ba.. 
lunur, marka.sına dikkat ed.inis. 

Deposu: Jak Dekalo ve Şur. İstanbul Tahtakale No. 51 
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