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5 KURU$ GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

YAYLA MAKARNALARI 
Bütün Türkiyede rağbet kazanan en üstün markadır. 

Adres: Yayla makarna tabrıkasJ 
Ankara • Maltene Telefon: 2195 

KONSEY iÇiN HAZIRLIK KORUNMA KANUNU 
BelgrattaBalkanlarlaAiakalı Kanun ~e~mi Gazet~d 

, Neşredı!dı ve Merıye 
Meselelerin Kat İ Neticeye Mevkiine Konuldu 

Bağlanacağı Umidi Kuvvetli 
HARP 
Balkanlara 

Geliyor mu? 1 

Yazanı il. ZJıerlya SERTEL 

B ogilıı Balkanlan tehdit eden harp 
tehlikesinin daha ziyade şimalden 

gelmekte olduğu kanaati vardır. 
Almanyanm ergeç Balkanlara i

neceği ve belki de Sovyetlerle bir
likte Balkanlan paylaşacağı kanaati 
hemen de umumidir. Onun içindir ki, 
Balkan devletleri bu tehlike karşısın. 
da kendilerini derleyip. toplamıya, 
hariçten. dahilden kendilerine humi 
Te müttefik aramıya ihtiyaç duyu. 
yorlar. Ve yine bunun lçindlr ki, Slo
'Vakyada seferberlik ilin edildiği, Al· 
illan ordularının Karpatlan işgal et.. 
rnekte olduğu. Aimanlann Balkan 
devletlerini tazyik ettiği gibi haber 
PJ!':..: rfvıtv~tlP.r -dP.rhAI RıılJcsı.nlutfıt. t&. 
~ uyanaınnaldan hili kaımıyor 

Bugün Balkanlan kaplamıf olan 
bedbinlik havasının en mühim 1ıebe
bi de. Sovyetleriıı, Romanya ile Al· 
ınanya arasında bulunan ve Karpat. 
lantan geçen demiryolunu Almanla
ra terketmiş olması, Almanyanın Ro
ınany ayı tekrar sı~ırmakta bulun· 
ınasıdır. Macaristanın tel.Ap. ltaıva. 
nın açtığı antibolşevik propaganda 
da bu bedbln havayı bir dence da. 
ha ağırlaştırmaktadır. 

Hakikaten Almanya BalkınJara .. 
neceJr. midir? 

Biz bunu fimdWk nrit ımnttyo
ruz. 

Ç<inktl: 
Bugün Almınyanm merıfaatf BaL 

kanlarda ıulh ve silk1lnun deva.rnm
dadır. İngiliz ablokasıft14 tazyikini 
azaltmak için Balkanlardan ekono
lnik bakımdan ua.ml derecede isti· 
fadeye mecburdur. Hartd ticaretinin 
JÜzcle 20 sini Balkanlar ve Tuna 
lllemleketlerile 1apmaktadır. Hattı 
Romanyadan klfi derece<ld petrol ve 
buğda1 alamamaktan mü~telddir.Tu
llanın donm\lf olmuı Romanya ne 
Almanya arasındaki münakaleyt fel
ee uğratmı~ır. Bu sebeple Almanya 
bir tara!tan Sovyet Rusyadan. Ro. 
lllanyadan, Alman Polonyasına giden 
demiryollarını istemlye, diğer taraf
tan da Romanyayı butün petrol n 
hububatını Almanyayı vermek lçln 
~ike mecbur olmuştur. Alman as
kerlerinin Karpatlarda görünil§ii as
k~rt mahiyeti haiz olmaktan ziyade 
lktısadi bir teşebbüstnr ve ıulh içjn:e R.omanyadan azami surette isti
~de edebilmek gayesini güdmekte. 

r. 

Alrnanya. Macaristan. Yugoslavya. 
~e Bulgaristanın harici ticaretini in. 

1 
~r altına almış gibidır. Bu şartlar 

~inde Almanyanın Balkanlarda bir 
arp lstemesine sebep yoktur. 
Bundan başka. Almanya. İtalyayı 

~rkutınek ve mihverden kaçırmak 
teınez. İtalya ise. antibolşevik pro

~aganda ile Balkanlar üzerindeki a-
kasını teyide çalışmAktadır. Al. 
~8~.Yanın Balkanlan ıstilaya ~~!'>
b~s~ İtal.!ayı rencide ederek butun 

1
. tun muttefiklerin kucağına atabl· 

Bır Bu sebeple de Almanva şimdilik 
alkanlarda sulhün devamında men· 

faattardır. 

* au~n Balkanları harbe sü 
R bılecek ikinci tehlikenin S 

usya olduğu zanncdıllyor. . 1o 

<Sona Sa: 1, Sll:'U 

Bilhassa Yugoslavya 
Mahf ellerinde Buna 
Çoklhtimal Veriliyor 
Almanyanın Balkan Merkezlerindeki Elçileri Dün 

Berlinde Toplanarak Vaziyeti Gözden Geçirdiler 
(Arkadaşımız Aka Gündüz Sofyadan telefonla bildiriyor) 

Belgrattan telefonla aldiğım malumata göre, Balkan Konse
yi için hazırlıklar çok hararetlenmiştir. Yugoslavlardan başka 
Konsey için şimdiden gelen ve gelecek olan gazetecilerin sayısı 
bugüne kadar enaz 160 ı geçmi§tir. Bunların arasında tanınmış 
garp gazetecileri de vardır. Eski konseyler normal geçerken bu 
sefer Garbi Avrupa devletlerinin bu konseye büyük ehemmiyet 
verdikleri anlaşılıyor. 

Rumen Hariciye Nazın 
Gafenco 

Bugünkü Paris radyo ajansı, bunu bahis mevzuu ediyor ve 
birçok gazetelerin mütalaalarını hulasa ederek diyor ki: 

Dün 
Ş. Saracoqlu----
Ankaraya Döndü 

Rarlclye Vetm ŞükrO Saracoğlo, dDn ak'8mkl ekspresi~ 
Ankaraya avdet etmiştir. Saracoğlu, ~rşamba günü Anka
radan tekrar 'ehrimize gelecek ve .Balkan Antantı Konseyi
nin Belgratta yapacağı içtimalarda bulunmak üzere ayni ak
pm Belgrada hareket edecektir. 

FELAKETZEDELER iÇiN 

Hariç Memleketlerde 
Kurulan Komitelerin 
T eberrüleri Çoğalıyor 
Fransanın Yardımı 8 5, O O O lngiDz Lirasını 

Bu~du, MiDetler Cemiyeti de Serom Gönderdi 
• 

•nm-rıı olan köulrden blriainde yıkılan binalar 
.CY azıu altma aayf amızdadır) 

ıNAnupanın ve sulh istlyen mu. 
auam bir beşer kiitlesinin gözle. 
ri Belgrada çevrilmiştir. f nkar e
dilemez ki, Balkan Antantına 
dahU olanlar ve Bulgaristan, an. 
cak sulh için çahşıyorlar. Fakat 
bu kafi midir? Ht-rkes limit edi. 
7or ki, bu seferki Konseyde yal. 
nız antant devletleri araınndaki 
mrseleler değil, fakat Balkanlara 
ait bütün meseleler masaya ko. 
nacak ve her şey kati ve memnu. 
niyete şayan bir neticeye bağla
nacaktır. Dofnısu da budur"" 

Bu Omitler bilham1 Yugoslav ma. 
hafilinde kuvvetlidir. Şaylalan aldı. 
ğ'ım gibi, vermeyi münasip görme. 
ditn. Şurasını kaydedeyim ki. bütün 
şayialar daima müsbet ve sulhper. 
ver bir sahadadır. 

Bulgar siyasi mahafill. hakla bir 
lhtiyatklrlık gösteriyor. Şayialara e. 
hemmiyet vermiyor, neticeye bakı. 
yor. Bununla beraber, Balk:ın ant:ın. 
tının aulhperverliğinden emin ola. 
rak işlerin kötüye değil, daha iyiye 
doğru inkişaf edeceğini zannediyor. 

En büyük hakikat 
Siaracoğlunun dünkü beyanatı 

bthassa Bulgaristan hakkındaki söz. 
len buranın her sınıf mahafilinde ı. 
yt bir tesir yaptı. Bugünün politika. 
st Ue meşgul olmıyan. fakat pek ta. 
nınmış bir halk adamı olmak sıfa. 
tını muhafaza eden bir zat, biraz ön. 
ce nikbinlikle bana şunlan söyledi: 

"Büvük hakikat şudur: 
••saİkan antantı, bir harht' ını. 
rüklcnmemPk için kati kararını 
vcrmişfir. Bize gelince, biz ı:aten 
bu karardarız. Kendi hesabımı.ıt> 
bunun aksini takip edecek hic. 
bir ~ebep voktur. Bu knrar sulh. 
perver ve fikrinde !'amimi giirl\. 
nen Balkanlıların idcnllt.>rini '"· 
alize etmeleri i~in kendi arala-. 
nndaki kiicilk m<>selcJeri hnllet. 
mcleri. diinıfcn daha çok kolay. 
la mı~ değil midir?,, 

Rer taraftaki intıha Balkan me. 
selelerinin nihsi bir ~ekilde Bcılgrat
ta mevzuubahis ediler-eği nokta310da 
toplanıyor Konseyin Avru!?a ~.nro· 
metresindf' bir tesir vapacaqı soyle. 
niyor. Temenni edelim ki, bu tesir 
sıfınn üstiinde olsun. 

Yarın, Belgrada gi-fivonım. 
Aka Gündüz 

Slorm'nun bir makalesi 
Sofva. 26 ıHususi) - Bulgar ga. 

zetecilerl cemiyeti reısl ve Slovo ga
(Sonu; Sa: G: Sü: 5) 

KoorGJnasyon Heyetine Başvekil Riyaset 

Edecek, BaşvekCilette Bir Büro Kuruluyo 
Ankara, 26 (TAN Muhabirinden) - Milli Korunma K 

nunu bugün Resmi Gazetede neşredilmiş ve meriyet mevkil 
ne girmiştir. 

Hükumet, bu kanımla kendisfne 
tevdi edilen vazıfe ve salahiyetleri 
ifa ve istimale lii:zum gördüğünü \'e 
kanunu derhal tatbike başladı~ını en 
yakın bir zamanda ıHin edecektir. 
Keyfiyet. bir tezk'!rP. ile de m€clis 
reisliğine bildirilec.?klir. 

Bu kanun hükürrucrine tevfikan, 
Heyeti Vekilecc ittih.;.1 edilecek ka
rarlan hazrrlamak ve bu işle alakalı 
vekfıletler arasında ş birliğini temin 
etmek üzere teşkil ~dilecek koordi
nasyon heyetine hangi vekillerin da
hil olacağı bugün oğleden evvel top. 
lnnnn Heyeti Vekilea~ kararlaştınl· 
mıştrr. 

Heyete bizzat Başvekil riyaset e. 
decektir. 

Ayni kanun hükümlerinin tatbiki
ne müteallik işleri görmek üzere, 
Basvekalette bir büro tesis edilmek 
üzeredir. Büroya. muhtelif daireler. 
efen memurlar alınacaktır. 

Ticaret Vekili Nazmi. 
Topçuoğlu 

Sovgetler Birliği il 
A lmanga Aras,;ıdak 
Dostluk Bozu/ama 
Moskova Radyosu, Seriinin Finlandada Taki 
Olunan Siyaseti de Tasvip Ettiğini ilan Ett 
Londra. 26 <Hususi) - Moskova 

radyosu. bugünkü n"'friyatında Sov. 
yet birliği ile Almanya arasında her 
mesele üzerinde tam bır anlaşma bu. 
lunduğunu, ikJ memıcket <ırasında 
harici siyaset meselelerinde hlçbır ih 
tilaf bulunmadığına. Almanyanın, 

Sovyetler tarafından 1''\nlandada ta· 
kıp olunan sıyaseti tawip ettiklPrini 
anlatmış ve neşriyat•nı şu sözlerle 
bıtirmiştir: "Alman · Sovyet dostlu. 
ğu, kırılmaz, bozulmıu bir dostluk. 
tur ... 

Galiryaya bir fırka Alman 
askeri 11irmif 

Parls, 26 (A.A.) - Galtçyaya Al-

man kıtaatmın muva!cllatı hakkın 
Havas ajansı muharririnin sual 
rine salahiyettar Frar.sız askeri 
ha!ili şu cevabı vermişlerdir: 

"'Galiçyaya gelen Alman kıtaatı 
mevcudunu bir fırka kadar tah 
etmek doğru olur. B~. azami yekti 
dur. Mevzuubahis olan cihet pet 
nakliyatı hususunda demiryolu 
kontrole memur unı:t.ırların sevke 
miş olmasıdır Almanlar. Cernauti 
Lvov demiryolunu kontrJI etm 
hakkını elde etmişl .. rdır. Buııct 

maksat Romanyadan l\lmanyııya g 
derilen petrolün kısır.en SovyPtJ 
tarafından kendi ?rd~1•an lehine a 
rılmasına mAnl olmalt'hr ••• 

Maresal V orosilof un 
Teftiş için Cepheye 
Gideceği Söyleniyor 

Fin üeri meı1zilerinde harbeden iki Fin/anda askeı·i 
.(Yazısı üçüncü sayfamızdndır , 



Davası iki 

Yazan: Yusuf Ziya Ortaç No. 4 Mahkemede 

ismet. Bey, Daha. 1908 ~~.~~ .. ~~.ı=~y~ı~n•r-
yıılnda 1938 idi. ve ·~:ı~: ~:~~~:;!~·~~~~~:1~im~e~:: 

ri dolandıran sabıkalı Mahmut Sai. 
min hakkındaki davalara dün altıncı 

Herkes Ona Hayrandı !~ir.!:·~;~iy~:~~;:hk~:;~:: 
Suçlu Mahmut Saim altıncı asliye 

ceza mahkemesinde muhakeme edi. 

Edirne Manevralarında, Mümtaz Vasıflarla 

Parlayan Bir Y ı~d1z Vardı: ismet Bey 

lirken evvelki mahkumıyetlerirıin 
beşi bulduğuna dair olan ınüddeiu. 
mumilik tezkeresine itiraz etmiş ve 
bu mahkumiyetlerinin bir kısmının 
temyizce nakzedildiğini, hır kısmının 

i kinci Orduya memur edilen 
İsmet Bey artık Edirnede .• 

Fırka Kumandanı Şevket Paşa
nın tecrübeli asker gözleri, daha 
ilk karşılaşmada bu altm zeki ile 
kamaşıyor. 

Nüfuzu, rütbesinin çok Qstün.. 
dedir. Her şeyle ve salahiyetle a. 
la.kadar oluyor. Telkin ettiği hür
met ve itimat havası !~inde, artık 
yüzbaşılık yok, kendisi var! 

Mektepteki İsm~t Efendi, Ak~n
rayıa. Ordudaki Erkanıharp zabi.. 
ti İsmet Bey arasında hiçbir ka. 
rakter farkı göremezsiniz.: Hep o 
nümayişsiz kıymet. 

Çalışırken ve çalıştırırken tanı
madığı bir şey var: Mesai saati! 
Buna mukabil yenemediği, hc.m de 
bir hamlede yenemediği hiçbir güç
lük yok .. Kısa bir zamanda, Bulgar 
askeri talimatnamesini okuyup an. 
lıyacak kadar bulgarcayı öğrendi. 
ğini, arkadaşları, bir gün, hayret
ler içinde· kalarak, tesadüf e:ı gö
rüyorlar! 

Bir ak~am, karargahta fsmet 
Beyi, Şevket Paşa ile karşı kar. 
ııya buluyoruz. Fırka Kumandanı, 
muhabbetin yumuşattığı baba sesi. 
le ona yeni bir vazife teklif ediyor: 

Mithat Cemale, Taşkasaptaki 
Vinde, büyük bir hayranlıkla 
dan: 

e· affı umumiye tabi tutulduğunu söy

- Dahi İsmet! 
Diye bahsediyor_ 

on- Iiyerek sabıhalı olmadığını iddia et
miş ve Anadoludan istida ile müra
caat eden on davacının iddia1arınırı 
doğru olmadığını bildirmiştir. 

İşte Evkaf Nazın Havri Efendi 
İsmet Beyin de bulund~ğu bir to~
lantıdan çıkınca: 

- Bu gece, yarının en büyük a. 
damile konuştuk, diyor. 

İşte, Müşir İzzet Paşa: Tanıdtğı 
günden son nefesine kadar, otuz 
yıl, ona hayran! 

İsmet Bey, daha 1908 de 1938 di! 

*** = "ÜslUp, insanın kendisidir,, 
diyen Fransız edibinin hakkı var
mış. Bunu, İsmet Bey:n, yazıları 
da gösteriyor. O devirde ki, meş. 
hur bir Mektebi Harbiye edebiyatı 
vardı: Mebaniül inşa müellifi Sü. 
leyman paşaların, Mecamiül edep 
müellifi Manastırlı Rifat'ların ya
ıattığı, Namık Kemalden mülhem 
bir edebiyat .. İşte, bu edebiyattan 
İsmet Beyin üslubunda en küçük bir 
iz bulamazsınız. O, cümleleri kır
mış. tütkçeye bugiinkü muasır çeş. 
niyi daha otuz yıl evvel. vermiştir. 

Bu davacılara sipariş ettikleri ko
lonyalar yerine su, yüz liralık kit:lp 
yerine on broşür gönı:.lermis olan 
Mahmut Saimin bu iddiası Üzerine 
davacılarının bulundukları yerin sor
gu hakimliklerinde ifadel~rinin alın
masına ve sabıkasının tekrar soruL 
m.asına karar verilmiştir. 

Ahmet ve Mustafa isminde iki Kas 
tamonulu tüccarı yine esans ve ço. 
rap göndereceğim diye dolandıran 
Mahmut Saimin sekizinci asliy1:! ceza 
mahkemesindeki muhakemesinde ise 
Kastamonudaki davacıların istinabe 
suretile sorguya çekilmelerine karar 
verilmiştir. 

Bugün Karar Veıilecek 
Adliye koridorlarında Ali ve İsmi

gül isminde iki kişiyi yaralayan Ay
şenln muhakemesine dün birinci a~ 
ğır ceza mahkemesinde devam edil. 
miştir. 

Suçlu Ayşe, blr sene evvel Sul
tanahmet 3 üncü sulh ceza mahke
mesinde hakaret suçile dava ettiği 
Alinin beract ettiğini s:rnarak yanm. 

Almanyaya Posta ile 
Sevkıyat Tahdit Edildi 

Almanyaya posta vasıtasile ve hediyelik namı altında ticari 
emtia sevkıyatına devam edilmektedir. Hergün İst:anbul ve An~ 
kara postahanelerinden vasati 35 - 40 paket eşya gönderiliyor. 
Bunlar beş kilo ağırlığındadır. 

Hükumet bu paketlerle gönderile. 1 mallar çıkarılmı~ır. Bu mallar ara
~k. n:ıaıı:ı~ın .~ğırlık. bakımından tah- Isında muhtelif bezler, manifatura eş
dıdın~ kruı. gormemış ve bir pakette , yası, muhtelif boyalar ve asidlerle 
a.zanu on lıralık mal gc.ind('rilebilme- i bir miktar tıbbi ecza buiunmaktadır. 
sı . esasını kabul ve gLimrüklere ta-

1 G ·· ··k • • 
mım etmistır Bu pak"tl d ·· d unıru tekı Japon malları . , · "" er e gon c. 
rılecek malın kıymeti on lirayı gcç
nıiyecek tir. 

Her gün muntazaman mal gönde
rilmiyc devam edilmesi, bu malla. 
nn zamanla mühim bir miktar tut
ması neticesini vermektedir. Bu iti. 
barla hükumetin bu sevkivatı veni 
bir tahdide tabi tutması b~kle~~k
tcdir. 

ihracat l'lrziyeti 
İhracat faaliyeti hararetle devam 

ediyor. Dün de dört yüz bin liralık 
mal satılmı~ ve ihracat vesikası alın. 
mıştır. Satılan mıılların başhc:ısı, fn
giltere, Fransa, İtalya, Mısır, Filis
tin, Romanya, Bulgaristan ve Al
manyayn gönder;lecektir. 

Yapak ve Tiftik İhr.1cat Birliği 
toplanarak İngiltere ve Fransava sa
tılacak malların fiyatlarını tesbit et
miştir. Tüccnrlar her memlekete ay. 
ni fiyatla lhra~at yapılmasını hıte
mekted irler. Piyasada oğlak cinsleri 
18:> • 190. Ankara mallan 150 - 155 
kaba deri mallan 125 - 130 kuru; 
tan verilmektedir. Muhtelif memle
ketlerden Birliğe, ve tüccarlara da 
Romanyadan talepler gelmektedir. İ
ki giinde 1500 balya tiftik satrlmıştır. 

Alman malları rıl;,arılıyor 
Almanyadan muhtelif' va~ıtalarla 

getirilen ve gümrüklerimizde bulu. 
nan malların çıkarılmasına devam e. 
dilmektedir. Dün Varnadan getirilen 

Gümrüklerd~ bulunan ve bir ta. 
kas ihtilafı yüzünden ithal edilemi. 
yen Japon pamuklu manifatura eş· 
yasının memlekete girebilroesi için 
alakadar tüccarlar Ticaret Vekaleti
ne mliracaatte bulunmuşlardı . Ankı:ı. 
radan g~len bir haberin, Ticaret Ve. 
kaletinin bu malların ithaline müsa
ade ettiğini bildirdiği halde, gümrük 
lere, henüz bu yolda bir tebligat ya
pılmamıştır. Bu mallarm şimdiUk it. 
haline imkdn görülmedıği anlaşıl. 
maktadır. 

iki tüccar cezalandırıldı 
. ~~ikar komisyonu dün toplanarak 
ihtikar yaptıkları anlaşllan ve inşaat 
malzemesi satan iki tüccarın mağa
zalarının kapatılmasına karar ver
miştir. Bu karar vilayete arzolunmuş 
tur. Bugün vilayetçe iki mağazanın 
kapatılması için alakadarlara emir 
verilecektir. 

Altının yükselt~ eebebl 
Son zamanlarda altın fiyatlarında 

görülen yükseklik kuyumcular tara. 
fından fazla miktarda altın işlenmiş 
olmasından ileri gelmektedir. Bilhas
sa kalın bileziklerin modası altın iş
lenmesini arttırmıştır. 

Yeni tütün pigua/.an 
Dursa, Balık~ir, Kocaeli ve Trak

ya tütün piyasaları şubat ayında a. 
çılacaktır. 

. 
Yereba~anda 

Elli Bina 
Yıktırıhyor 
Yerebatan sarayının önündeki 

ile bu cadde üstünde istımlak ~d· 
cek 50 parça binaya ait muamele 
mal edilmek üzeredir. Muamele 
ikmalinden sonra Yerf'bcıto.n rnra 
nın ahşap kısmı yıktırılneaktır. 

Sirkeci istasyon mcydam 
Sirkeci tren istasyonu civarmd 

imar faaliyetine hız vcı-ilmiştir. Y 
yapılan banliyö peronu öruindekı 
çük meydanla istasyona girış kap• 
na do~tru imtidat eden caddenin · 
şaatı ikmal edilmiş v:.ızıyettedir. 

Ankara caddesi ağzındaki işu 
memurunun bulunduğ:ı noktadan 
nize kadar uzanan cadde bnstanba 
asfalta tahvil edilccektır. B~rası 
tanbul - Edirne asfalt yolunun ba 
!angıcı olacaktır. Bu caddede ye 
yapılan binaların arka:>ında güzel b 
park yapılmasına başlanmştr. 

Sirkecide büyük bir meydan açı 
labilmesi için, Trakyaya gidip gel 
otobfü.ılerin tevakkuf mahallind 
Ankara caddesi ağzına kadar tren · 
tasyonu tarafındaki bütün binaları 
yık1lması icap etmcktc<lir. Fakat 
lediyenin istimlake ne vakit başlay 
cağı belli değildir. 

Otobüs Tari!csi 
Tramvay idaresi, Beş:.ktaşla T 

sim arasında işliyen otobüs ücreti 
15 kuruştan 11 kuruşa indirmişti 
Tarife tasdik edilmek üzere .Na!ı 
Vekaletine gönderilmiştı!". 

Ha'}anın Ailesine İkramive 
Bayramda Bostancıda ıruku b"'uın 

otomobil kazasında yaralanarak vt 
fat eden vazife kurbanı itfaiye nefe 
ri HaS<ınm ailesi belediyece aran 
maktadır. 

Hasan Mesudiyeli olduğu kin kaç 
çocuğu olduğu ve başka varisleri o
lup olmadığı henüz te':bii edileme
miştir. Bunlar te<-bit ed !dikten sonra 
Hasanın sigorta bedeJi olan 750 lir 

- Sizden yalnız bat:u-ya ba
Jinda istüade etmek, liyakatfnizl? 
karşı haksızlık olacak.. Acaba, ar
kadaşlara, konferans şeklinde mes. 
Ieki dersler vermeği arzu eder mı. 

Hususi mektuplarında Tevfik Fik. 
retin "Hemşirem için., manzume
sinden, Emil Zoıa·nın romanıann- ...J. \... .. .ııl11nAn 1-.-.... .n ... ,n~- _.,.ı.....;; .... ,.ı_""" -u1rlı-. 

ğı bıçakla AJiyi vurmuş ve kendile
rini aralamak istiyen İsmigühi de sır 
tından yaralamıştı .. 

1-. ... .,..J-.ı- U--:ı-- ~----.--·ıe_Itfoiy,.e ardım sanch ındm'! veri-
l.'Cl::l\ vrdı. \' v.r • - ............... ~-~-

ainfa? . 

İsmet Bey düşünüyor: Her gün ' 
kah güneş, kah yağmur altında, 
askerı yürüyüşlerle, •.alimlerle yo· 
rulmuş silah arkadaşlarını bir mev
zuun etrafında toplayııöilmek .. Bu 
o kadar güç, o kadar tehlikeli bir 
iş ki, güçlüğün ve tehlikenin cazı. 
besinden kendisini kurtaramıyor. 

- Peki paşam, emredersiniz! 
Ve derslere başlıyor .. Dinleyicisi 

ikinci gün bir misli artan derslere .• .. 

*** 2 !5 Ukteşrln, sene 1908. 
İsmet Bey kolağalığına ter. 

rı ederek üçüncü süvari fırkasına 
g1riyor_ 

Bir gün Goltz Paşayı Edirnede 
görüyoruz. Takviye olunmu~ iki 
fırka arasında manevralar tertip e
diyor. 

Bu manevralarda, büyük bir ku
mandana has bütün mümtaz vasıf. 
lar!a parlayan bir yıldız var; İs. 
met Bey! 
Artık resmi mesaisini yalnız şe

refli mesleğine vermiştir. Hususi 
çalışmalarında ise, bütün memle
ket davası, başında y·:!r tutan en 
büyük mevzu. 

Geceleri, okumak ve düşünmek. 
le geçmekte.. Kitaplardan aldığı 
fikir maddelerine, şahsi bir terkip 
ile milli bünyemize göce şekiller 
buluyor. Kiminle konuşsa, tesiri aL 
tında bıraktığını görilyotuz. 

İşte, yüzbaşı Fuat Bey, (1) ŞaJr 

dan bahsediyor. O kııdar ileri 
zevk. 

*** M eşrutlyet, büyük bir davayı, 
imparatorluğun iç siyaseti. 

ne a_it bir davayı halle karar ver. 
mişti: Yemen meselesinı: 

Bunun için oraya bir heyet gön
deriliyordu: Erkanıharbiyei Umu
miye Reisi Ahmet İzzet Paşanıt.ı 
riya.setinde bir heyet.. 

İsmet Beye de bu hevetle bera.. 
ber gitmesi teklif edildiği zaman 
endişe ile soruyor: 

- Balkanlarda bir f elli.ketin zu. 
burunu pek mi uzak görüyorsunuz? 

Bu korkunç sual, onun yarını se· 
dş kudretine, ne acı bir misaldir •• 

İsmet Bey, heyete dahil oluyor. 
Uzun yolculuk esnasındaki lr.<>

nuşmalar, Ahmet İzzet Paşaya İs. 
met Beyi manevi çehresile göster
mişti. Artık heyet reisi, onu ya
nından ayırmıyor. Her meseleyi o
nunla konuşuyor, her işte onun re. 
ylni alıyor. 

Onun münakaşa sanatindekt in. 
ce maharetine, parlak zeklsının 

muhakeme kudretine ve muarızla· 
nnı ikna kuvvetine o kadar itima
dı var ki, nihayet San'ada başla.. 
yan müzakerelerde, İmRm Y~hya. 
ıun karşısında İsmet Deyi görü
yoruz. 

Genç ErkSnıharp kolağ:ısınm ilk 
eseri olan bu anlaşma, büyük çar
ta siyasi ve askeri bir zaferdir. 

0) Harp Akademisi 
General .[~t. 

Kumandam 

* 
İsmet İnönü Tefrikamız 

Cümhurrelsimfz ve Mmt Şefimizin hayatına alt tefri
kamız, taşıdığı büyük lımln etrafında bilyük bir alaka 
uyandırdı. Geçen iki üç gftn içinde matbaamıza her taraf. 
tan lsmet lnönü'nün hayatına ait birçok 't"esikalar rel 
nıeğe başladL Bu vesikalardan istifade ederek eseri kA 
mil bir hale sokmak ve bundan ıonraki bahiıler tlzerlndt 
bir müddet daha dikkat ft itina ile iflemek ihtiyae 
doğdu. Bu sebeple ıimdllik tefrikamız& nihayet ver
meği muvafık bulduk. Karilerimizin bizi mazur göre

ceklerini umarız. 

Müddeiumumi iddianamesinde Av
şenin Aliyi ve İsmigülii öldürm~k 
maksadile vurmadığını söylemiş, bu 
cihet gözönüne alınarak mahküın e. 
dilmesini istemiştir. Mahkeme k<.
rarını bugün verecektir. 

Deli Olduğunu İddia Etti 
Yüksekkaldırunda bakkal Moizi 

öldüren ve Alinin odasına korkuyo
rum, diye pencereden giren Bulgar 
muhacirlerinden Luçka dün ikinci a
ğır ceza mahkemesinde, aklından 
hasta olduğunu ve tevkifhanede çok 
ıstırap çektiğini söylemiş ve hasta.ha. 
neye kaldırılmasını istemiıtir. Mah. 
keme, Luçkanın tıbbıadlide muaye
nesine karar vermiş ve rapor gelin
ciye kadar muhakemeyi talik etmiş
tir. 

Eminönü Halkevi 

Genç Şairler 
. . 

Gecesi Tertip Etti 
Eminönfi Halkevi bu akşam 

saat 20.30 da bir genç şairler ge. 
cesi tertip etmiştir. Genç şairlerimizi 
edebiyat alemine daha yakından ta
nıtacak olan bu gecenin programı 

aşağıdadır: 

1 - Yeni şiir hakkında müsaha. 
be: Mehmet Halit Bayrı, 

2 - Aşağıdaki şairler eserlerini 
okuyacaklardır: 

Emin Ülgener, Fethi Tevet, İbra
him Zeki Öcal, Rifat llgaz, Necibe 
Kızılay, M. Cel.il Sılayt İsmet Kür, 
İhsan Hınçer, Mustala Seyit Sutöven 
M. tnuğ Turanlıoğlu, Kazım Fevzi 
Ozaner, Ziya Vehbi Altürk. 

3 - Bu akşam, genç şairlerin kısa 
tercümei hallerile şiirlerinden müte. 
şekkil bir broşür de ayrıca hatıra o
larak verilecektir. Toplantıya herkes 
gidebilecektir. 

Fenöot Münakasası Uzatıldı 

Dün 7048 Lira 
iane Tcplandı 

Kaza milli yardım ko:nitelerile Kı
zılay cemiyeti felaketzedeler için te
berru kaydına devam etmektedir. 
Dün akşama kadar teberru edilen 
7048 lira 48 kurusla İstanbulun şim. 
diye kadar yaptığı yardım· tni!darı 
972715 lira 88 kuruşa baliğ olmuş
tur. 

Halkevlcrinde faaliyet 
Felaketzedelere yardım temini i· 

çin halkevlerinde faaliyete devam e. 
dilmektedir. Beşiktaş halkcvinde şim 
diye kadar 22.700 lira nakit, 09 bal. 
ya ve dört sandık ta muhtelif giyi
lecf.!k eŞyası temin edilerek Kızılay 
cemiyetine teslim edilmiştir. Bundan 
maada bayramda hazırlanan 30 te
neke kavurma da zelzele mıntakalan 
na gönderilmek üzere dün Kızılay 
cemivetlne verilmistir. 

Şehrimize gelen ~felnkntzedeler ta. 
mamcn yerleştirilmişlerdir. Bunlar. 
dan mühim bir kısmına iş te temin 
edilmiştir. Ancak başka iskan mınta
kalanna yerleştirilmiş bulunanlardan 
bazı kimseler de mıntakaJarını ter
kederek İstanbula gelmekte ve İs. 
tanbul milli yardım komitesinden 
yardım istemektedirler. Bu gibiler, 
başka iskan mıntakalarına bağlı bıı
lundukhın için kendilerine yardım 

edilmesi gayri mürrl.kün görülmekte
dir. 

Zelzele hakkında konf erana 
Pazartesi günü saat 18.10 da Ont• 

versite konferans salonunda umuma 
mahsus olarak ordin1tryüs profesör 
Hamit Nafiz Pamir tarafından zelze. 
le hakkında bir konierans verilecek. 
tlr. 

a. - Muvazzaf aakerllk vazlfnlnl 
yapmamıı bir adam, anaaına ve kız 

kardeflerlne bakmakla mDkellef ol ... 
muafiyet kazanır mıT 

Sirkeci ile Haydarpaşa arasında 
işletilmesi kararlaştırılan feribot için 
gerek Haydarpaşada, gerek Sirkecide 
iskeleler inşası münakasaya konmuı, 
fakat talip çıkmamıştır. Bunun üze
rine münakasa müddeti bir müddet 

1

. 
daha temdit edilmiştir. İskelelerin 
inşasından sonra feribot getirtilc?cek
tir 

C. - Ba7lJ'. Yalnız ba nziyette o
lanlar, Od kardet ise, bu kardqlerdea 
annesi banglırlni aJ'%U ediyorsa., onun 
askerllAt, diğeri aakerlljlnl bitl.rlnceye 
kadar tecil edilir. 

* 8. - Şair Mehmet Aklnn hayatına 
alt bir eaer var mıdır? Kaç kuru§turT 

C. - Ml"hm~t A k'fi,, hıı,,.ntınn :ılt 

lOO Ton ~u~day 
Kafi Gelmiyor 
İstanbulun her gün 400 ton huğda~ 

ya ihtiyacı vardır. Son günlerde baş.. 
ka yerlerden buğday gelmediğı ıçin 
Toprak Ofisinin her gün İstanbul şeh 
rine verdiği 300 ton buğday şehrin 
ihtiyacına tekabül etmemektedir. Ek
sik kalan 100 ton buğdayın da yine o. 
fis tara!ından ucuz fiyatla verilmesi 
hakkında değirmenciler tarafından 
va.ki olan müracaat, bayram günle
rinde şehrimize gelen Tıcaret Veki. 
Jine bildirilmiştir. Vekil bu hususu 
Ankarada temin edeceğini vaadetmiş 
tir. Bu cihet Vektıletçe temin edil
mediği takdirde piyasadaki ihracat 
malından ve yüksek fiyatla tedarik 
etmek zarureti hasıl olacaktır ki bu 
da ekmek fiyatının biraz yükselme. 
sini intaç edecektir. 

Japon Sefiri Peşteye Gittı 
Japonyanın Ankara büyük E:lçisi 

Taketomi Peşteye gitmiştir. Büyük 
elçi, Avrupa devletleri nezdindcki 
Japon mümessillerinin bugün Peşte
de yapacaklan içtiınaa i~tira.t ed"
cektir. Bu içtima her sene başka bir 
m0mlekette yapılmaktadır. Bundan 
iki sene evvel de Japon sefirleri İs
tanbulda toplanmışlardı. Taketom!, 
içtimalar bittikten sonra Ankaraya 
dönecektir. 

Resim Sergisi Kapanmıyor 
Güzel Sanatler Akademisi resim 

şubesi talebelerinin eserlerinden mü
rekkep ve on gün müddetle açılmış 
olan sergi, gördüğü umumi alaka ü
zerine 3 şubat akşamına kadar her. 
kese açık bulundurulacaktır. 

neşredilmi" bro§\lr halinde bir eser 
vardır. 25 lı:uru.s tı7aıla kita~Wı.rdo 
satılmaktadır. 

* a.· - Temlltln bDtDn h'oetnderlne 
vakıf olmak latlyorum, blSyla bir mek
tep var rnıdırT 

C. - lıtanbulda Dtnn:rohında bir 
tıenillk mektebi vardır. Mektep lk:l kı. 
8lmdır. Birinci kısımda erltelt, ikinci 
kısımda kadın tenllltl ~iretnır. Tah
lil m0ddet1 3 ıenedir. Buraya 16 ile 20 
yaş ara~nnda bulunan Ukmektep me
.,.,,?ıhi-t ;>lt.,!Thl?' 

135 lira ki, ccman 885 lira kendile. 
rine verilecektir. Bundım maada be. 
lediyece cenaze parası ismilc bir nıik· 
tar para daha verilecektir. 

Doğu Mentakasntd ki 
inhisar Memurları 

Kayalda Çahşaca dar 
Doğu mmtaka.sında kışın fazla kar 

yağdığı ve yollar uzun müddet ka.. 
palı kaldığı için İnhisRrlrır kaçak ta
kip teşkilatının layikile çalışamadığı 
s:ıözönüne alınmıc;. Erzurwn, Kars, 
Artvin gibi kışı şiddetli olan vilayet. 
lerde çalışan takip mer.rnrlarının 
bundan böyle kayaklarla teçhizine 
karar verilmiştir. 

inhisarlar memurin kursu 
İnhisarlar U. müdürlüğünce ls· 

tanbulda ihdas edilmiş o~Dn memu.. 
rin kursunun 14 üncü 1evresi bu ay 
sonunda bitecek ve 15 inci devre 
tedrisatına şubat ayı başında başla
mı.caktır. 

Evvelce altı ay süren devreler bu 
ııene dört aya indirilmiştir. Yeni pro.. 
grama göre, memurlarlt nazart ma
lumattan ziyade vazifeleri_nde daha 
ziyade muvaffak olabilqıelerini te.. 
min edecek ameli bilgıler verilmek
tedir. Bu suretle her devrede idare 
teşkilatına mensup 30 • 40 kadnr 
genç memur ders ve tatbikat gör -
mektedir. Kursta tütün ve müskira. 
ta dair olan derslerden maada hesap, 
muhasebe, hukuk ve tdare dersleri 
tedris edilmektedir. Öğleden sonra 
tatbikat dersleri konmuştur. 

Elini Makineye Kaptırdı 
Mevlanekapıda Murat sokağında 

9 numarada oturan Süleyman kızı 
Nezihe çalıştığı iplik hbrikasm::la 
sol elini makineye kaptırmıştır. 

T A K v 1 M 

27 Sonkanun 1940 
CUMARTESİ 

1 tnd ay Gün: 31 Kllf'tm: 81 
A.rabt: 1358 Rumt: 135f> 
Zilhicce: 17 İkindkAnun: 14 
Güneş: '1.17 - Öğle: 12.27 
İkindi: 15.03 - Akşam: 17.18 
Yatsı : 18 52 - İmıı~k: 5.33 
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btanbuJun en büyük z sinemasında ayni zamand• ıötıknlmek.te olan AN KARA RADYOSU 

T iy~!t'o tenkitlerine, eserin tah. 
Jılindcn evvel snnatkarlardan 

'flahsederck ha~lamak mümkün ol. 
saydı, hiç şiiphesiz, bu tenkidimc 
~öyle başlardım: Dün ~am Şehi:r 
tiyatrosunun dram kısmında verilen 
A. Bisson'un <!serini Türk sanatkar. 
ları büyük, pek büyük bir nıuvalia
kıyetle oynadılnr. 

tlstlerln pek f(lçJOJde mnaffak oL 
duk1an bu nokta, Mahmut Morah L 
çin pek tabii bir haldir: (0 Kadan) 
da Mahmut Moralıyı aramıyahm. O. 
rada Nuri yaşıyor.- Necdet Ayral, 
(1\facit) rolünü bihakkın yaşattı. 

M O N M A R T R E G E C E L E R I
• rorlti:v• Radyodifüzyon Po!'lta 

rnrk.Jye Radyosu Ankara Rady 

AL BE R T P R E J E AN .. AN N t E VER NA y Dahra Uznnh1tu 
emsali görülmemiş büyük muvaffakıyetle devam ediyor. Aynca: T. A. P. 31.7 m. 9465 Kes. 

Ç E M ~ E R L İ T A Ş , da 111 F E R A H , da ı64s m. ıs2 Kes 

T E HL 1 K E L 1 K A D I N 111 ç A L I N A N T A ç ( Türkçe ) Cum3!f<:_sı·--'· '---

1 3 
BuKÇarşlamzba MLatlnAelerdeRn ltı"bareBn het'u·' ysinemuamızDda ·-uı saLm.anEda R 13.30 Program ve Memleket saat ıı . "'·· --· 13.!'15 Ajans ve Meteoroloji haber! 

1 

13.50 Türk MU7.iği. Çalanlar: Kemal 
Seyhun, Cevdet Çağla, İzzetUn Ökte, z 

( D til Bardakoğlu. 

"--"'p:==:===-·;..:E~A:.:N~N A D U R B İ N) 1 - Okuyan: Mefharet 8aQnal<. 
Ş~m?i.yc J.:adar tetkik eylediğim 

Şehır rı~·atrosu temsillerinde bu de. 
r~_ce ~uvaffak olunmuş bir piyes 
gormedim. O kadar ki, artistll"rin 
k~v.~eti!. piyesi tamamen kavramı:ş, 
J"urutınuş ve müellifin he<lef ittihaz 
<"ylcdiği nolı:taya, hatta daha ilerisi. 

Suui Tedo'dan sitayişle bahsedf. 
yorum: En son perdedeki ana, oğul 
sahnesinin bir tiyatroda geçtiğini a. 
nutturacak kadu kendisini samimi 
buldum. Bu genç artiste en güç, en 
nankör roller tevdi edilebilir. Sana. 
tindeki kudsi ate~, ınes)eğinin 
1olambaclı giiçlüklerfoi yıkıp, devi. 
rerek kadar kuvvetlidir. (Şaziye 
Görmen) Ayşe rolünde, her zaman 
olduğu gibi, pek tabii idi. 

FERAH'da 
TARZAN AOA~T 

~ Aynca: ------==========;--...J 1 - Nikogos _ Muhayyer sarkı: 
Ç E M B E R L I TA Ş , nu hacet), 2 - Udf Ahmet - Muha 

da şarkı: (Edeli a!tı - nazar), 3 - R 
A Rf~TOJ{RA 'rT . .ı\ R l{T :fT1di Bey - Şevkefza şarkı: (Ey gül nevba 

n an), 4 - Sadullah Ağa - Şevkefz.a 

ne bile er.iştirmistir. 
(La fam X> (vaktile Jan Hading 

oynardı. Araba Neyyire Ertuğrul ka
dar muvaffak olur muydu? Diin ak. 
şam büyük sanatkarımızı gördükten 
sonr~ ~und~ .~üphe e~Jedi!rimi açık
('a soyliyecegım .• Hatta daha ilerisi
ne gidereğim: Neyyire Ertuğrul, bu 
.r~lde bütiin hernmesJeklerinin fev. 

Görülüyor ki, temsil edilen piye.. 
sin muvaffak1:veti - pek ehemmi. 
yetsiz olması lazım gelen - kusur. 
lan tamamen örtmiiştür. Hatta o 
kadar ki. her tenkidimile tPkrar ey. 
ledii:'im mak~·aj hatalarından bile, 
burad:. bah!iietmeh kalemim varını. 
yor. Ertu,hul Muhsine, verdi~ bu 
edebi ziyafetten dolayı bir daha te. 
şekkür. 

,--~~~--------------...;;;;;;;;;;;;;;;;;~, 
Bu G ü N HEYECAN • AŞK • iHTiRAS 

kı: (Açıldı ncvbahar). 
11 - Okuyan: Sadi Hopes: M Onta 

yeni prkıfar. 

İ P E K SEVMEK ve SEVİLMEK ARZUSU, HARİKULADE BİR 
SİNEMASINDA MEVZU, ASLA UNUTAMIYACAGINIZ BİR FİLM 

14.30 Müzik: Riyasetictlrnhur Band 
(Şef: İhsan Künı;er), 1 - E. Barat: M 
2 - E. Waldteu!cl: Patinörler (Va 
3 - J. 0.Uenbach: Orle cehennemde 
peretin!n uvertürü, 4 - Francis Po 
Periler adatıı (Fantezi - Bale), 5 - Fr 
Lfszt: Macar Rapsodisi, No. H. 15.15 
15.30 Müzik: Cazband (PL). S O N. O M 1 T kin dedir. 

Pie<:e a th~c denilen bu eserde 
mevzu şudur: Nefi U:.UNAY 

Zevcini, çocu~nn, yuvasını ter. Ba~ RoDerde: EN B'OYOK FRANSIZ ARTİSTi 
18.00 Program ve Memleket ıaat a 

18.05 Müzik: Radyo caz orkestrası, ıa. 

Konuşma, 18.55 Serbest saat, 19.10 M 
leket saat ayan, Ajans ve Meteo,.oloji h 
berlerl, 19.30 Türk Müziği: Saz eseri 
Çalanlar: Kemençe, Fahire Fenan, N 
Basri Üfler. Tanbur, Refik Fersan. 19. 
Türk Müıiğf. Çalanlar: Vecihe, \.'ahl 
FeTSan, Refik Fersan. Okuyan: Muzaff 
İlkar. 1 - Mehmet Ağa - Zavil ağır s 
maf: (Bulunmaz bir nevclvansuı), 2 
Rellk Fersan - Mahur sarkı: (Bir n 
yarat basta gönQl), 3 - İbrahtm A~ 
Mahur şarkı: (Sabah olsun ben ı;ru J'erd 
gideyim), 4 - 3 üncll Sellin • ZAvil 
Semai: (Almı:ı nfsanı tirl mtljen), ı 

ZAvil saz seınaisL 

JEAN GABİN ~~t:JT~ERRY 
FiLME iLAVE OLARAK: FOKS DÜNYA HAVADtSLERl 

Jı:etmek hatasını irtikap eden bir ka. İdare Heyeti Azalan ve 
dın, nadim ve pişman olarak avdet 
ederse, zevcin onu affetmemesi doğ. Emniyet Müdürleri 
ru mudur? Piyesin mevzuundan an- Ankara, 26 (TAN Muhabirin-
hyoruz ki, doğru değil. Bunu mücJ. den) - İz.mir vilayeti idare heyeti 
lif vek kuvvetli bir tarzda ispat e. azalığma, İstanbul idare heveti aza
diyor. Kadın, evden kovulduktan sı İbrahim Mesut Dinçer, İ~ir idare 
sonra, seneler geçiyo-r. Sefaletin, da- heyeti azalığına, eski Rize valisi Nu
ha doğrusu, süIJiyetin her kademesi. ri Türkkan da açık bulunan Sıvas 1 
~ yavaş ya\·aş iniyor ve nihayet iç- vilayeti idare heyeti ilzalığına tayin 

en son muharebe haberleri 
Bugün saat 1 ve 2.30 da 'T'enzil:th ı..,11, ..... ,,.;,. .. 1 .. ~ 

s Yaşamak Zevktir. 
• 

kiye, etere, fuhşa, her şeye batıyor, edilmişlerdir 1 
fakat bütün bo levs1er, onun analık 
hissini kirletcm.iyorlar. Oğlunu dai- Kocaeli emniyet müdürü Faik Ap. 
Dıa düşünüyor \'e seviyor. o kadar rak almakta oldu,ltu maaşla İstanbul 
temı"z bir ana aşkı ile seviyor ki, 0 _ ~n~.J::t müdüriü~ 6 mcı şube mü. 
na dokunulacağını anlar anlamaz, durlugune, Arapkir kaymakamı E
bir dişi kaplan kesiliyor, onun isti. I min Köksal İstanbul emniyet müdür 
rahatine, me\kiine, şerefine uzan. lüğü 4 üncü şube müdürlüğüne, sim
mak istiyeni öldi.irüyor. Oğlu büyü. dilci müdür Tacettin Ortac ta Koca
müştiir, hüviyetini saklıyan bu ka. eli emniyet müdürlüğüne,~ Tur~teli 

T 
A 

1 İRENE DUNE ve 
n ">UÔLAS FAİRBANK JR. 

e Son dOnya .haberleri 

m Yalnız 1 de ve 4.30 da 

N 
a GASPARONE 
s MARİKA RÖKK 
1 

dını. mahkemede o müdafaa ede. kaymakamı Sa lahattin Kıpçak em- • •••••••••••••lllıt.. 
cektır. niyet umum müdürlüğünde acık bu. tr" 

Genç avukat, flk müdafaa!1 için: lunan 4 üncü sınıf emniyet ~üdür
hazırladığı parlak cümlelerin hepsi. lü~üne tayin olunmustur. 

~~-K_a_r_i_m~e-kt_u_p_lan~~~-} · 

ni bil' tarala bırakarak ismini, cis. 
mini, hayatını bilmediği bu bedbaht 
kadını, o kadnr heyecan ile müdalaa 
~diyor ki, heyeti hakime genç avu. 
kata, tanımadığı anasını jade ediyor. 
lar. Fakat bu zavallı artık, kadın de. Bir Garsonun Şikayeti 
iil, ancak neCes alan bir paçavraya 
dönmüştür. Artık ı:ckti!:i :sefaleti u. 
nutuyor. Çünkü yetişmi~ oğlunun o. 
muzunda hıçkırarak ağhyahiliyor. 
Ona, olgum, diyebiliyor. Kadın, ken. 
dini affetmiyen zevcini affedecek 
mi? Buna ölüm müsaade etmiyor. 
Oğlu dı.şanda bekliyen babasını ara. 
mak üzere odadan çıktığı zaman, 
anası ölilyor. 

Çalgılı l<>ltantalord• e.lıtan nnonn.rtn 
m(}şterllerden aldıkları )'Qzde on Qcret. 
patronlar tarafından ka~ vergi!ıf vesair 
namlarla kesilmekte. bu Y1}zde onlann 
ancak yüzde yirmisi prsonlara verflmek
tedlr. Garsonlar çalıştı.klan müesseseler. 
de mukayyet olduklan için. kazanç ver
gflerlnJ bizzat kendllerl Terebllirler n 
neticede de patronların kestiği. paralar
dan daha !12 bir mlktannı maliye,.e ya
tırırlar. Ankarada garsonların "yfizde on,, 
lan kesilmemektedir. M(lşteriler tarafın-

dan bırakılan bu yüzde onlann hiçbir ke. 

BUGÜN 
. y 1 L D 1 z 

Sinemasında 

Dünyanın en büyük filmi olan 

SAMiMi 
ANLASMA 

(İNGtt.tz • FRANSIZ fTtı.AFI) 
Parisin en büyük artistleri 

bir arada 
GABY MORLAY -
VİCTOR FRANCEN -
PİERRE RİCHARD \VİLLM 

Bu filmi görmeyenler ve tekru 
görmek istiyenleriu nazan 

dikkatine 

Neyyire Ertuğul, dOn akşam böy. 
le öldü. Bu piyesi, tekrar dirilip bu 
akşam nasıl oynıyabileceğine inanıl. 
nnyacak kadar tabii bir surette öl. 
dü. Kendisine bütün samimiyetimle 
sanat namına alenen te~ekkür ede. 
rim.. 

* 
14 Mehmet Pltldn 

TiYATROLAR 
slnti yapılmadan garsonlara ~llmesin! 

1 
rica ederlın. BeyoOlu Bul'M .ol<ak No. . ------- 1 

RoTierln he-p~ mülılmc:Jir: Ahmet 
<koca) roliinü yapan Hadi, vazi
fesini o kadar güzel kaVTamıştı ki. 
ıııcnelerce ~ektiği hicranın bütün ben. 
liğinde yaptığı yeis ve nedameti pek 
mükemmel bir surette tecessüm et. 
tirdi. 

Bilhassa birinci perdede kan, ko. 
ea arasında geçen kovulma sahnesi. 
yalnız piyesin değil, Türk ~ahnesl
nin en büyük muvaliakıyetidir. 

Mahmut Morah'ya gelince; her :r.a. 
man tekrar eylediı":~m veçhilc, hiitün 
ro11erinde şahsı tamamen silebilen 
yegane sanatkardır. En büyük ar. 

Bir Aydınhnm Ricası 
Aydında istasyona gelen ·n mas. 

yondan sevkolwı:ın ~ evvelce Qç muh
telif cihetteki üç kapıdan kabul ve ihraç 
olunurken şimdi bu işler, ralnız Cenup 
!stikametinde.kJ bir kapıya hasredllmlş

Ur. Ticart muamelesi gittikçe artan ~
dındıı, bu tek kapı U!Ulü r.orluğa sebep 
olmakta. kap"I clvannm çamur deryuı 
halinde bulurunası da, ı:orluğu arttırmak.. 
tadır. Devlet Demiryollan idaresinin bu
raya parke kaldırım )'Rprruı.k için Terdi
ği karan bir an evvel tatbik e1mesl rka 
olunmaktadır. 

çc;>k değlldir; bunun için bu sözleri bırak ta sen şu 
gıden kotraya bak. Ne güzel gemi görüyor musun? 
Böyle bir kotra ile ben ta Akdcnize kadar cıkarun. 

Yıldızların altınla harelediği koyu sutarm üs
tündeki beyaz yelkenlere uzun uzun baktım. Bu yel. 
kenler esatiri bir kuşun kanatlan gibi denizin üzerine 
gerilmişlerdi. Ta içimden gelen bir sesle bağırdım: 

- Ne güzel! 
Dayım tarcısanın parmaklığına doğru yürüdü. 

Şehir Tiyatroıu 

Şehir tiyatrosunun bütün basıl!tını fe
Wtetzedelere tahsis ettiği büyük müaa· 
mererı 5 oubat pazartesi ak.şamt ilk defa 
olarak 

P E N 8 1 9 O K A K 46 Ne. 

TEPEBAOI • O R A M - K181'ttlND~ 
Bu akşam ~0.30 da 

O KADIN 

Halk Opereti 
Bu Akşam ' da -

ZOZO DALMA,1..A 
KEDiYE PEYNiR 

----------------1~ 
ır-----------·~~ 1 FRED AST AIRE ve GINGER ROGERS 

Bu Hafta SUMER Sinemasının 
Vasi salonunu her seansda b~an başa dolduran • 

BUYUK DANS 
Lüks, Aşk, Musiki ve Danslar filmini busrun siz de ...:;. - ::ı. n 
kralı kral" . . . ...~nıntız. ans 

_ve . ıçesın~. şundiye kadar çevirdikleri bütün fil.imlerinin 
eı! guzelı ve en mukemmelldir. Bir sanat harikasıdır. 
llaveten: EKLER JURNAL ron dünya ve harp haberleri 

Bugün saat 1 ve 2.30 da tenrllatlı matineler. 

20.10 Konuşma (GQnQn tn4!fM!1e 
20.25 Tilrk Müziği. Çalanlar: Fahire F'e 
san. Reşat Erer, Cevdet Kozan. Refik F 
san. 

ı - Okuyan: Melek Tokg8z. 
1 - Udi Mehmet • Şehnll şa.rkt: 

hu bulsam slnef satında), 2 - Udi 
, met • Kareı~ar ~rkı: (Gfüilnce ben 

ni), 3 - Bedriye Hoşgör - Muhayyer 
kı: (Güneş doğdu damlara), 4 - Nevree 
Muhayyer şarkı: Gün kavuştu). 

11 - Okuyan: M u!ltafa ÇaQlar. 

ı~~--------. .1~ 
l Sinema tarilıinin Cilmez bir eserf 

1 - Rak.•n - Nihavent şarla: (life 
nan kalbime baktı), 2 - Set Pınar - Nl 
havent şarkı: (HAia ya~ıyor), S -
Bey. Nihavent şP.rkı: (Söyle nedir b 
dnn), 4 - Faiz Kapancı _ Nihavent pr 
kı: (Gel güzelim Çamlıcaya), 

o ... e-uı.a au:n.3 a.u.aa.u oaa 3.&LU•_. u.ı:.a f"& "1&• vııı.u 

1 OTEL EMPERYAL 
1 - Arif Bey - Suzinfl.k Şarkı: (Çek 

me elemi), 2 - Surln~k şarkı: (Durma 
dan aylar gec:er), S - N. Mehmet - S 
tlnfık şarkı: (Videylemlstin ey ren). 4 

: 
' . 
l 
1 

! 
i 

Polonya - Rus harbinin en ateşli günlerinden mevzuunu. •• Paramunt 
Şirketinin milyarlanndan azametini. •• 

İSA MİRANDA - RAY MİLLAND 
Kudretinden neşesini alan senenin en büyük filmidir. Bu pheseri 

yakında 

Suzinak ııarkı: (Ben gülsenJ a:ı 
nev~sazı suhandım). 

LALE SINEMASINDA 

21.15 Müzik: Ertuğrul Soııyal bıtı!lfında 
akordeon sololan. 21.30 Mil7llt: Knc 
orkestra (Şef: Necip Askın), 1 - J. Gri 
Mayıs ihtişamı (Vals), 2 - Beethove 
Menüet (Sol Majör), 3 - Willy Koeııt 
Hint ninnisi, 4 - J. Grlt: Marş, & - A 
lois Paclıernegg: Vlyananın caztbe~ 

göreceksiniz. 22.Hi Memleket snat ayan, A1aruı h 
berlerl, Ziraat, Esham - TahvilAt, Kıunbl 
yo • Nukut Borsası (Fiyat), 22.SO Konu 
ma (Ecnebi dHlerde (Yalnız Kısa - Dalg 
postasile}, 22.30 Müzik: Cazband; (PL) 
(Saat 23.00 e kadar yalnız Uzun - Dal 
postaslle. 23.25 - 23.30 Yarınki pıroıı:raı:ol 

YENi NEŞRIY AT : 

Elli Türk Büyüğü 
Tnrk büyüklerini resimleri ve bayat. 

larlle neftıı bir albüm halinde evinizde 
bulundurmak istlyoraanıı:, Yedi Gfln neş
riyatından olarak yenJ çıkan "EW Türk 

Büyflğil,. adlı eseri almanı.zı tavs~e ede
riz. Türkün ti Atiladan bugüne kadar 

;retlştirdlğ:I bütan büyüklerini bu albQm
de bulabilirsiniz. Her birinin birer tablo 
teşkil eden resimleri ressam Münif tara
fından :rapılmıştır. Baskı fevkaldde netıs
ttr. Eserin fiyatı 1 liradır. 

TEŞEKKÜR 
~ yavnun GOletln vefatı :!olayısl

le gerek cenaze merasimine gelen ve ge
rekse mektup, telefon veya bizzat taziye
de bulunan akraba ve dostlarımızla, has. ve kapanı:s. 
talığı esnasında candan al.Aka gösteren t;a- ---------------ı 
.vın Prof. Dr. Sedad Tavat, Üsküdar ço- Toplantılar, davetler: 
cuk Bakım Evi baş doktoru Sezal Tümay 
ve Amerikan hru:tanest hemşirelerinden 
Bayan Tarakclyana bizzat teşekküre de
rin teessilrllmfiz mtmt olduğundan minnet 
ve şükranlarımızı sunmayı kederdlde aile
ınlı:ce bir borç tanırız. 

Darüş§a.fakanın Çayı 
~a!aka me:runlan cemiyeti tan.• 

tından 3 şubat cumartesi günil a~ 
Parkotelde bir çay verilecektir. Bu top
lantıda, cemiyetin bütün halan hazır bu
lunacaklardır, 

üç insanın yüzünde dolaşıyordu. Yengem bana ce
vap verecek ytorde dalgın dalgın bahçeye bakıyor, 
~~~fil' dostlaşan gözlerile beni süzüyordu. Dayt:nın 
yuzunde. senelerdenberi görmediğım mesut bir be. 
lecan vardı, batta bana söz soylerken sesinde bafif 
bir titreme Sl!zc!iın. 

- Ayşec1k, bu karşında duran adam, yengenin. 
•nnenin ve bcınim gençlik arkadaşımız Mehmet Bey· 
dir onu sen de bir dost gibi kabul et. 

Bütföı dik.katile kotrayı s<ayrediyordu. Fakat gece 
karanlığında yalnız sıyrılıp akan beyaz gölgelerden 
başka hır şeyi farketmesine imkan yoktu. 

Yazan: MUAZZEZ TAHSiN BERKAND No. 9 Bir iki saruycaenberi kendi kendime bir karar ver. 
miştim Onu taradığımı belli etmıyecektım. takat 
dayımın son sozlerinden sonra bilmiyorum nıçin o
nunla aramızda müşterek gizli bir no!ttanın mevcu
diyeti beni sıktı bunu kendime ve eskı bir aıle do~
tu olan ona kat ş. tıır küçüklük saydım. Başka oir 
şey da.ha vo.rrtı · C benım bunu gızlememı kım oılir 
ne gibı bir manaya atfedecek ve beni olduğunıdan 
başka türlü tanıyacaktı . Bunu di.ışunerck dayımın 
son sözlerıne yan müstehzi, yarı ciddi bir sesle mu. 
kabele ettürı: 

- içindeki kim ise iyi bir denizci. Manevrası 
mükemmel! Bakınız kıyıya yaklaşıyor. Suadiyeye 
yanaşacak; hayır, hayır, daha beride Bostancı ile 
Susdiye arasıntlaki açıklıkta durdu. işte sandala at.. 
layıp sahi1e doğru geliyor. Yanılmamışım, ıyi b.r de
nizci, kuvvetli kürek çekiyor. 

Ben yerimden kıpırdamadan hulya dolu gözler. 
le beyaz kuşa bakıyordum. Beni asıl alakadar eden 
şey kotranın sc.hibi değil, bu güzel yelkenli ile ya .. 
pılabilecek gezıntilerdi 

Da.yım bu arzumu anlamış gibi yanıma geldi: 
- Ne gtızel gezerdik değil mi Ayşe? Fa.kat ne 

çare ki., böy lE: bir kotramız yok! 
O gece bu güzel geminin beyaz yelkenleri gö.. 

züm öııunden gıtmedi ve zannederim rüyamda bile 
onunla uğ.raştım, fakat ertesı sabah onu Lamam.ile 
unutmuştum. 

Aradnn iki gün geçmişti. Bir sabah, çiçekil bu
madan pijamu.mı giymiş, başıma geniş kenarlı hasır 
şapkamı geçirmiş, bahçede güllerimle uğraşıyordum. 
Dayım yukard.ın seslendi: ............. 

- Va7oıar için de biraz gül kopar Ayşe. 
- Peki dayı .. Biraz daha işim var. yukarıya çı. 

karken istediğiniz kadar çiçek getiririm. 
Yarım saat sonra, kolumda içi gül dolu bir se

pet. bir elimde hasır şap.kam. aünesten :vanmıs bir • 

halde, fakat lreyifll keyifli ıslık çalarak yukanya 
çıkınca sofa,Ja yengemle dayımın uzun boylu, kumral 
saçlı bir misafirle konuştuklarını görünce kıyafetim
den utanarak hemen kaçmak istedim ve onların ar. 
kalarının kapıya dönük olmasından ;stifade ederek 
gerisin geriye bir iki adım attım; fakat ayak sesle
rim maalesef duyulmuştu. Uç baş birden bana çev. 
rildi ve o dakikada bağırmamak için kendimi güç 
tuttum. Karşımda Me'.\.net Bey vardı. Benı görünce 
o hiç hayret etmeden dost gözlerle yüzume bakıp 
gülümsedi. 

Dayım, benim böyle hayret içinde olduğum ye
re mıhlanıp kaJmamı kıyafetimden utandığıma .tıam.. 
!ederek yanıma geldL 

- Gel Ay ~e. gel çocuğum. yabancı kimse yok. 
Gül sepetini, şapkamı masanın üzerine bU"9..ka. 

rak bir knç adım ilerledim. Kimse konuşmuyordu. 
Guya benimle birlikte kapıdan içeriye doğru soğuk 
bir rüzgar ~ıruş gibi hepsinin yüzü kanşmıştL Ba
na gelince, onu böyle aile muhitimde görme.it birden 
bire içimde bir isyna yaratmıştı. O güne kadar yen
gemle dayıma anlatmadığım o meşhur otomobil ka. 
zasrnı bu vesile ile tekrar ortaya atmak mecburiyeti, 
bilmiyorum niçin beni titretiyordu. 

Ortalıkta.ki. durgunluğu uzaklardan gelen h~ 
)'alı bir ses yardı: 
·-- =- Tıpkı ona benziJ'or.! 

Ayni saniyede kulağımda başka bir cümle çın.. 
ıadı: 

- mzlerinizi kapamayınız kızım. .sizi O Vazt• 
yette birısine benzeterek fena oluyorum. 

Ben bunu düşünürken dayımın sesini duydum: 
- Hak.kın var dostum, Ayşe büyüdükçe U.pkı o. 

ıı3. benziyor. 
içimden bırdenbire isyana, hiddete, acıya ben

ziyen bir his coştut ve hırçın bir sesle dayıma sor. 
dum: 

- Kime benziyorum dayı? "O,. ded1ğınız kim· 
dir? 

Büyüyen gözlerimle bir ona, bir de karşımda 
karmakarışlK bir yüzle duran bu uzun boylu beyaz. 
lar giyinmiş :Cl.tmral adama baktım. 

- Dayı cevap versenize kuzum! Kime beıWy~ 
nım ben? 

Yengemm sıcak eli omuzlarımda, çtplak kolla. 
nmda ve ~1!çiarmıda dolaştı. buklelerimi düzeltiyor
muş gibi bir dakika boynumda kaldı. 

- Niçin telaş ediyorsun Ayşe? Yabancıya değil, 
Aıınenin gençliğine benziyorsun. 

Içimin acısJ ve garip isyanı yatıştı. Yengemin 
ellerini tutarak yavaşça sordum: · 

- Bu bey kimdir yenge? Annemi nereden ta. 
myor? 

Sualim yengeme idi ama gözlerlm karpmdak' 

- Dayıcığım, beyefendi ile beni biribirimize ta
nıtmakta maalesef biraz geç kaldınız. Tes:idu.f siz
den evvel bu iş. yaptL 

Yengemle dayım hayretle bize bakarken. ge
çirdiğim ufak otomobil kazasını ve b:.ı vesile ile 
Mehmet Beyin bana karşı göstermiş olduğu nezak~t1 
kısaca anlattım. Zavallılar, gökten düşen bu tıaoere 
hayret etmekten kendilerini alamadılar. Hem ~sin
miş ve ehemmıyetten düşmüş bir kaza lçin üzülü
yorlar, hem de Mehmet Beyin benimle meşgul ol
masını minnetle karşılıyorlardı. Halbuki onun bu 
vakadan uzun uzadıya bahsedilmesine sinirlendıği 
belli idi. Nihayet sözü kesmek maksadtle bana yak
laştı. 

- ŞimrU biribirimizi iyice tanıdık Ayşe Hamm. 
Beni eski b:.r aile dostu gibi kabul eder ve siz de be
nimle dost olur musunuz?. 

(Devamı var) 
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~'AN 
ABONa aaDaLI 

T'Drklye llClftdl --
•400 t<P. ' Mfte llOO Kr. 
760 • 1 A7 1500 • 
400 • 1 Ay 100 • 
150 • 1 Ap 100 • 

Milletleraram po!'t. tttlhadım dahil 
olmı1an memleketleı tct.n abone 
bedelJ mlldılet surasi1le SO. 11. 1. 
a,& liradır Abone bedeli oestndif 
Adres değiştirmek H ku~tur 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul ilAvest lftzımdır. 

Beşeri Rabıtanın 

Samimi Bir Tezahürü 

T llrk.17• sebele felAkebedelerL 
ne 1a.rdtm ·cemi7eti reisi 

Lord Loyd'un Londra radyosunda 
li>ylediği Türkçe nutku dinlemlşsi. 
ab.dir. Lord Loyd'un nutkunda, bizt 
en (azla miltehusls eden cümleler 
arasında fUDlar da vardır. 
•- lngilte.reden, TU.rk sehele f1:9 

Jlketzedelerlne cönderilecek olan 
hediyeler, ~mi değildir. Bunlar, 
İngilterenln, lsk~yanın, lrlandanrn 
her tanafmdan geliyor. Zengi~ fa. 
kir, her mıd halkın hediyesidir!,. 

Biz.. bu sözlerin dof'ruluğuna te. 
reddiltsils inanıyoruz. ÇllnkO lııgil· 
terede, İrlandada, lskoçyada 7aşs
~ halkın, Orta A.nadoluda 1aş~
:tan temiz ve masum hısanlarrn og
radıklan felakete kal'ŞI lakayt kalap 
mı:vacaklannı takdlr etmek &ilç de· 
itidir. 

Zaten, dilnyanm her tarafında ya. 
pyan halk kütlelerlnl, blribir~er~e 
bağhyan görünmez.. ve kuvvetli bag. 
lar mevcuttur. Gönülden kopan bu 
90n yardımlara gelince, bunlar, Tür. 
kiyede yaşayan halk kütleleriyle, İn· 
gilterede yaşıyan halk kiltleleri ara
snıdaki derin ve beşeri rabıtanın bi. 
ze şükran hisleri duyuran samimi 
bir tezahilrüdür. Esasen. ba hed:}'e. 
lere karşı ~ok samimi şükran duygu. 
lan duyuşumuzun asıl sebeplerinden 
bir tanesi de, onlaran, doğrudan doğ. 
ruya 1ngiltere halkının kalbinden 
kopmuş olmelondır. 

BilhassA bunun içindir ki, nvetk:; 
... ., .. "' J .nPd J .n:yd'un akzı.ndıan o 
sözJP.ri d'nlerken, ~özlerimiz. sıcak 
'ft derin bir tahassüsle yaşardı! ,,.. 
Eski Eserler l\leselesi. 

Dün, bu sütunda ~ıkan 3-snt, 
meslckdaşımı:ı Vili Nurettin de 
mevzu edinm · ş. Bu mevzua tahsis et· 
tiği diinkü fıkrasında, şu şayanı dik
kat ıahrlan yazıyor: 

.. _ Gençlere e.ski harfleri de öğ. 
retmiye, esld eserleri yeni harflere 
çevirmek ell>ette müreccahtır. Fa
kat, biliyoruz ki, tekmil kitaptan ıa.. 
tin harflerine istinsah etmek, ~:m.. 
dilik kudretimizin dışındadır. Ay
nen ~tinsnh.mdan, esasen bir fayda 
da hasıl olmıyacaktır. Zira mesele, 
o lMlan lafız lafız okuyabilmekte 
değil. anlıyabilmektedir. Halbuki, 
ekseri teli!atta. ayetlere, hadislere, 
kelim.ı kiba~ Şark aleminin me.. 
tılhirine, efsanelerine, hadiselerine 
telm..ihlere rastlanır. Gayri menus 
kelimeler lugatlerde aranıp bulun
sa bile, mana.)'? hakkıyle kavrıyabıl
mek için, esaslı hazırlık tazım. 

M1Jemek ki, bir ''Türk müsteşrik.. 
lerl kadrosu,, yetiştirmek mecburi
)'etindeyiz.. Bu kadronun mensupla
n, Arap harflerini de, Osmanlıcayı 
da, Arapçayı, ve Farsçayı da mü
kemmel surette öğrenmelidirler. 
"Umuma mahsus basitleştirilmiş is
tinsahlar,, ı başaracaklar da bu gi
biler arasından pıtrak gibi çıkar. 
Şimdiye kadar yapılım§ yanlışları 
keza bunlar düzeltir. 

Tarihimize, dilimize, dinimize da.. 
h- meçhul kalmış hakikatleri yine 
Onlar ortaya vururlar!,. 

İşte huna elbette diyece;fmiz yok. 
l"ilhakika, eski eserler arasından de
~erlilerini, lüzumlulannı salahiyet 
'\le vukufla seçmek, onlnn, yeni nes. 
Un de isffade edebileceği şekle so
karak, yeni harflere çevirmek, daha 
fa:da ihmali hiç te caiz olmİyan kili. 
ti.irel bir vazifedir. Bunda b'raz da. 
hn trccikmekle, evveli bu işi başa
l'a hilccek liyakatte olanlnn, bu sn· 
!'etle de hu işi başarma ümitlerjni 
'tamamen kaybedebiliriz. 

Bumin, bir yeni vesileyle, bu sfl. 
hında bir kaç defa temu etmiş bu· 
lunduf:hnnuz çok miih:m bir me'\'. 
~la bir defa daha dönmüş, ve vak. 
tiyle Hmimiyetle izhar etmiş bu
lunttuıhtmuz biiviik ve çok ciddi Mr 
teınenniyi bir defa daha tekrarlamış 
; 111vo':11z. Bu vnz'fey; hlr müddet 

aha ıhma1 ettiğ'mh: takdiı-de, yine 
!Y~i mesfokdo,.ımızm dedi~ ıırihi 
h nı m mazimizden palamarları büs· 
- ütün koparmış,, olaca'rız! 

Bu yazı, büyük aemok:rası memJeketrerina'_a_e-rr-~-~-r-, -,-u=r...,.,..,~tı,....,.m=-=1,,.-:;y=e~y=ı----m--an-.~ba;;~-de_li_k,_g_az-ıer-te-le-r, ..... F-ra_n __ .......... "'W'i".__.._'t...-_ ... 
ı:;ızların slhhatlerinin tehlikede ol-

y a pa n gazeteferin gelir kaynaklarını tetkike tahsis edilmi!tir. duğunu ve bütün namuslu insan· 
lann bu "hastalardan aunmak is. 

• • 9 tenen vergilere,, karşı protesto et. 
meleri lazım geldiğini yazmışlar. 
yüzde beş yüz kazanan ilaç muh
tekirlerini müdafaa etmişlerdı. 

Basın Birliği 

Uyuyor mu? 

Matbuatın Gelir 
KAYNAKLARI 

Bir Fransız gazetecisi, (Bugü-
nün ga:ıetecHiği) mevzuu ü

zerine verdiği bir konferansta, 
Fenelon'un: (Atinada herşey hal. 
ta tabidl, halk ta söze tabidi.) 

(a Atheııes tout dcpendait du 
peuple, et le peupJe dependait de 
la pıırole) 

YAZAN: 

j_s_a_d_r_e_ı_ti_n_C_el_ô._l_A_n_te_ı_ 
Sözünün, demokrasinin en güzel 

ve en tam bir tarifi olduğunu soy. 
Jemlşti. 

Eski Atinada, siyasi hayata hl
ldm o1an insanların, balkm ancak 
yüzde onunu teşkil ettiğini hatır
lattıktan sonra. bugün, halkın ta
bi olduğu sözün, yani efkan u.. 
mumiyeyi yayan gazetelerin neye 
tabi olduklarını ,östermiye calı.. 
p.cağım - · • 

E TVell. büyiik demokrasiler
de, gazetelerin satışlan hak. 

kında bir fikir verelim: 
1937 senesinde, mahalll mahi-

1ette olmıyan tngiliz gazetelerinin 
tabı adedi (10.195.0001 i bulmuş. 
tu. En mühimlerlnin tabı adetleri
ni aşağıya kaydediyoruı: 

Daily Express 2.370.000 
Daily Herald 2.000.000 
Times 192.000 
Hem havadis gazetesi, hem de 

magazin yerini tutmakta olan pa.. 
zar nüshalarının satışları daha çok
tur: 

News of the World 3.750.000 
The People 3.250.000 
Büyük Amerika gazetelerinin 

• mahalll mahiyette ol<luklarm
dan • tabı adetleri daha azdır-

Chicago Tribune 633. 724 
New-York Times 472,ö74 
Bu gazetelerin de pazar nüsha· 

lan, adi günlere nazaran ikı misli 
fazla basılmaktadır. 

1. Fikir gazeteleri, siyasi garete.. 
ler. Bunlar, muayyen bir partinin 
organı olan, o partinin siyasetini, 
muhtelif meselelerdeki noktai na.. 
zarlarını açıktan açığa müdafaa e-
den, havadis bakımındnn, ekseri
ya diğer gazetelerden dah3 zayıf 

ve binnetice tabı adetleri nisbeten 
daha az olan gazetelerdir. 

2. Presse d'inlormation lsm.i ve. 
rilen havadis gazeteleri dir ki, 
bunlar, zahiren, bütün partilerin 
tesirlerinden müstakil, bitaraf, ol
dukları hissini veren. tamamile si
yasi mahiyetteki kavgalara iştirak 
etmıyen, ve bundan dolayı muhte
lif partilere mensup nkuyuculan 
kendilerine çeken gazetelerdir. 

Bu gazeteler, bir nevi gizli din 
taşıdı.klan, hakiki hüviyet ve ma
hiyetlerini sakladıkları, menfaati 
umumiyenin müdafii gibi görün. 
dükleri içindir ki, efkan umumi. 
yeyi daha kolaylıkla aldatmakUı. 

onu istedikleri tarafa silrUkliyebil· 
mektedirler.. Bu vazivetlerinden 
dolayı. kudretli oldukları kadar 
tehlikelidirler. 

Birinci kısma dahil olan parti 
gazetelerine, ait oldukları c;iyasi 
partiler yardım etmektedir. Mese
la lı'ransac!a (Populairel gazetesi. 
ne Sosyalist Partisi, yardım ettiği 
gibi. 

Baza.n da bu fikir ve siyasf't ga. 
zeteleri, taraftarlarının arzularj
le yaptıklarl yardımlarla yaşamak
tadırlar. (Action Francaise) gaze. 
tesi, bunlardan biridir. H nvadis gazetelerinin getir 

kaynaklan. Bu mahiyette o-

tan gazetelerin, hepsi Aşikar ve 
meşru olmıyan bir çok gelir kay. 
nakları vardır. 

En başta, normal ve meşru tica· 
ret ilanları gelir. 

Bugun bütün ticaret firmalan, 
mallarını sattırmak için, ilandan 
geniş mikyasta istifade etmek mec
buriyetindedirler; bunun için mü. 
bim yekunlar teşkil eden paralar 
sarf ediyorlar. 

Bu ticaret ilanlan, gazeteler L 
çin oldukça mühim gelir kaynak
larıdır. 

Şüphesiz, bu ticaret llan1an. o. 
tomatik bir surette, gazetenin is
tiklalini tehlikeye koymaz. Ancak. 
ilan ücreti milyonları bulduğu tak
dirde. gazete, böyle bir müşteri
yi knçırmamak için, onun tabiiyeti 
altına girer ve bütün meselelerde 
onun menfaatini müdafaa etmiye 
mecbur kalır. 

Mesela, bütçesi, otomobil Han. 
larile tevzin edilen bir ~azete, grev 
hareketleri esnasında hadiselerin 
ehemmiyetini azaltacak, patronla. 
nn ihmalinden doğan feci kazala
rı sükutla geçiştirecektir. İthalat 
ve ihracata ait kanunların müza
keresi esnasında o firmanın nok. 
tai nazarını müdafaa edecektir. 

Ayni sebı>pten dolayı, kanserin, 
veremin yahut frenginin üç gün
de iyi edileceğini bildiren ilanlar 
basan gazete, ecza şarln.tc:ınlarına, 

efkarı umumiyenin saf dilliğini is· 
tismur etmek istiyenlere karşı bir 
kanpany açmak istemiyecektir. 

1931 senesi Fransız mc.>busan 
meclisinde bazı i1 açlar üzerine ver-

Bununla beraber, Amerfkada 
son zamanlarda Tablold ismi veri. 
len gazeteler ortaya çıkmıştır. Bun 
lar, alelade gazetelerden daha kü
çük formada olduklarından, tram
vaylarda, kahvelerde ayak üzeri 
çok kolay okunurlar. Pek çok re. 
simler ve fotoğraflarla ve bilhas
sa günün rezaletlerile doludurlar . 

Doqacak Çocuğa ·vitc::n1in 
Bundan dolayı pek çok satılmak:· y akın zamanlara gelinceye ka· 
tadırlar: dar, g.,be bayanların heslen-
New. York Dafly News (1.634,280) m~i pek basit bir mesele fanedi-
bunlardan biridir. lcbiJlrdi. Mc~hu.r bir ebe hekimi! 

Fransada günde 10.700.000 ga- - Gebe bayan gebelikten önce 
zete basılmaktadır. Bunun ( 4) mH- ne yiyorsa, gebe olduktan sonra 
yonu vililyetlerde, (6) milyonu da gene öylece devam etmelidir ... 
Pariste basılmaktadır. Günde (1) Dediği için, onun sözüne inanı. 
milyon (500) bin kadar <;atan Pa. tırdı. Halbuki vitaminler keşfedilip 
ris - Soir, bunların en başında bu· te çocukların beslenmesi ve büyü-
lunmaktadır. Diğerlerinin satışları mesi için lüzumlu oldukları mey. 
daha azdır. dana çıkınca çocuk annelerinin 

Bu lüzumlu istatistik malUmatı. beslenmesi işi de haylice deği1t.i •.• 
na füive olarak, bugün büyük bir Çocuğun anne karnında büyümesi 
gazetenin çıkabilmesi için, beş on için vitamine muhtaç olduğu an-
milyon franklık bir iptidai serma. laşılınca, bir kadının gebelikten 
yeye ihtiyaç olduğunu söylemek önce yalnız kendisini besliyecek 
isterim. Fakat asıl mühim olan nok ihtiyacı ile, gebelikte hem kendi. 
ta, bütün gazetelerin. yalnız kendj ni hem çocuğunu bcsliyecc.k vi-
satışlarının temin · ettiği gelirle tamine ihtiyacı bir olaırul'acağı 
yaşayamadıklan keyfiyetidir. tabiidir. 

Bugün İngilterede (2) milyon A vitamininden gebe olmıyan 
nüsha basan 20 sayfalık bir gaze· bir kadının r:ünde 3000 ölçüye ih· 
tenin senelik vasati masrafı (3) tiyacı bulunduğu halde, gebe o-
milyon İngiliz lirasını bulmakta- lunca ihtiyacı 4200 ölçüye çıkar. 
dır: Hemen hemen bir buçuk misli de-

950.000 KAğıt mek. Bu ihtiyacı temin cdenıiyen 
150.000 Mürekkep anne çocuğunu da iyi büyütemeL 
500.000 Matbaa Sinirlerin rahatı için lüzumlu B 1 
350.000 Yazı işlen · vitamininden ihtiyaç gebelikten ön 
400.000 Okuyucuların sigortası ce 400 ölçü ikt"'D gebelikte 450 
300.000 Muhtelif ölçü olur. Burada fark vakıa az.. 
Bu gazetenin gelir kaynaklan dır, fakat o kadarı da temin edile. 

şunlardır: meyince anne çocuğunun ihtiyacı· 
1.600.000 Satıştan temin edfien ru kendininkinden önce temiu e-
1.800.000 İliı.nlardan temin edilen der, kendisi de sinir ağrılarına 

3.400.000 
Netice ittbarfle bu ~azete, se

nede 400 bin İngiliz lirası kar te. 
mlıı etmektedir. 

B (itün gazeteler, ya-pmıya 

mecbur olduktan - gittikçe 
çoğalan • masrallan karşılıyabil. 
mek için, satışlarının temin ettiği 
gelirden başka gelir kaynaklan a
ramak, temin etmek mecburiyetin· 
dedirler. 

Bu kaynaklann nıahiyetlerıni 
tetkik etmeden evvel. g::ızeteleri 
• bir bakımdan - iki kısma ayırmak 
kabil olduğunu söylemek isterim: 

tutulur. Bundan dolayıdir ki gebe
likte sinir ağrılarına tutulan ba
yanlar ötedenberi çok bulunur-
8 2 vitamini bakımından gebelik· 
ten öncekJ zamanlar gebelik za
manı arasında fark yoktur. 

Fakat C ve D vitaminlerile bfi. 
yiiyecek çocuğun ihtiyacı annesi
nin lhtiyacından pek çok dyade 
olduğundan bu iki vitamin bakı
mındaıı anııenin ihtiyacı kat kat 
laı:la olur. 

Gebe olnnyan bir kadını C vita
mininden günde 300 ölçü idare et
tiği halde, gebelikte bundan 2000 
ölçü lazım olur... D vitamininden 
~ &ünde ZOO ölçü kadına lifi gel-

diği halde gebelikte 1000 ölen is
ter. 

Sonra, gebe bayana kendisini 
yormıyarak surette hareket etme
sini, gezmeyj ve her halde oturup 
kalmamayı tavsi~·e ederler, Bun. 
lar haklı sözlerdir. Fakat hareket 
adnlelerin şe.ker yakması ile olur, 
şekerin yanması için de B 2 vita
mini lazır1dır. Demek ki gel>e ha· 
yanın çocuğu için B 2 vitaminin. 
den fazla ihtiyacı olmazsa da. ken
disinin sıhhatini muhafaza için, bu 
vitaminden her giin ihtiyacı olan 
600 ölçüyü, hareketinin azlığına 
ve çokluğuna göre arttırması 

lazım olur. Buna riayet etmi~·en 

gebe bayan kendi sıhhatini hozar. 
Daha sonra, gebe bayana kendi. 

sine ve çocuğuna lüzumlu olan vi
taminlerin nereden olursa olsun 
gelmesi ehemmiyetsiz değildir. 
Sebzelerde bulunan A vitamini 
insanın vUcudünda kurlandlğı vi
taminin kendisi değil, onun ancak 
başlangıcıdır. Bu vitamin başlan
gıçlan karaciğerde toplanarak ora
da insanın işine ynrıyacak vitamin 
olurlar. Fakat bu hale gelebil
mek için onlann miihim bir kısmı 
kayholur. Gehe bayana lüzumlu o
lan bir ölçü A vitamini için seb
zelerden 2,6 öl~iiye ihtiyaç olur. 
Onun için bu vitamin bakımından 
kara ciğer yemek, sebze yemekten 
dahn iyidir. Fakat • aksiliğe bak1 
nız ki • o vitamin bizim koyun 
karaciğerinde bulunmaz. A vitami- 1 

nini en bereketli olarak veren hay. 
vamn etini biz yemediğimiz u;ın 
ondan sonra gelen dana kara ciğe. 
rini unutmamalısınız. Dananın ka
raciğerinde bu A vitamininden yüz 
gramda 10000 ölçU bulunur. 
Şu halde, birind madde olarak. 

gebe bııyan dananın kara ciğerin. 
den 50 gram kadar, şöyle hafifçe 
k.ıza.rttararak yerse kendisine ve 
~ujtunun hüyiimesine lilzumtn o
lan A vitaminini ool hol temin et
miş olur, hem de gehrlikte daha 
kıymetli olan kendi kara ciğerini 
yormadan.-

Baı:an siyasi bir rol oynamak is
tiyen mesela Coty gibi şahıslar, 
gazetelere mali yardımda bulu.. 
nurlar. 

Bazan da meselA Stavisky gıöt 
sergüzeştçi dolandıncılar, kendi a. 
leyhlerinde üşaatta bulunmama. 
lan için, bazı gazeteleri satın alır. 
lar. 

Stavlsky, kendine hücum etmesi 
muhtemel olan hal'i gazeteleri elde 
etmek icin bir (İlan şirketi) kur
du. Son;a, biri sol temayülde gö_ 
runen Dubarry'nin Volonte, diğeri 
en sağ temayülü aksettiren Paul 
Lcvy'nin Rempart gazetesini elde 
etti. Gazetelerin siyasi temayülle. 
rinin Stavi!ııky için hiç bir ehem.. 
miyeti olmadığı için onlann dahi. 
li ve harir.i sivasetlerine istikamet 
\•ermeyi düşünmedi. Dubnrry'yi, 
Fransız - Alman anlaşmasmı teş. 
vik eden neşriyatta bulunmakta, 
Paul Lcvy'yi de, hükumeti ağır 
toplar almıya davet eden yazıla
rında serbest bıraktı. 

Dolandırıcının lstedi~i. sadeoce. 
kuvvetli sivasi münasebetleri bu. 
lunan ve kendine siyasi nüfuz ve 
salahiyet sahibi sahsiyetleri tanış. 
tıracak olan iki gazete müdürünü 
elde etmektL 

P ıhticite financt~ı-e tsm1 ven. 
len ilanlar, bu büyük hava. 

dis gazetelerinin en mühım gelir 
kaynağını teşkil etmektedir. 

Bu gazeteler, fikirleri ve pren. 
sipleri değil. kömür, demir, petrol, 
mensucat sanayiinin, büyük şimen
difer kumpanyalannın, büyük 
bankaların, mali grupların men. 
faatlerini müdafaa etmektedirler. 

Umumiyetle (mali ilanların) ta. 
rifesi, ticari ilanların iki mislidir. 
Fakat ekseriya mesele. mali mües. 
seselerle gazeteler arasında irtiba. 
tı temin eden ve (Distrib.uteurs -
Dağıtıcı) ismi verilen ajanlar vası
tasıyle, götüm olarak halledilir. 
Ekserisi milyoner olan bu ajanlar, 
umumiyetle % 10 komisyon aL 
maktadırlar. 

Canital gazetesinin direktörü o. 
lan Mösyö Perquel, Oustric mese
lesi münasebetiyle tahkik komis.. 
yonu tarafından sorguya çekildiği 
zaman, bazan gazetesine beş on sa· 
tır yazı koymak fçin 100.000 frank 
ald·ğrnı iftiharla itiraf etmiştir. 

Büyük havadis gazetelerine, hü. 
kumetler tarafından da mali yar. 
dL'lllarda bulunulmaktadır. 

Stavisky tahkikatı esnasında 

Mösyö Daladier, hükumetle bu 
gazeteler arasındaki münasebet. 
ler hakkında şu beyanatta bulun
muştu: 

"Ga7.etelerin dörtte beşi, bfitfin 
hiikfımeıler tnrafrndan yardım 
~örmiişlerdir. Buı?iin, kendi ııntJcı. 
lar yte, aboneleriyle, tamamiyle 
ticari mahivette olan Uanları ile 
yaşayan gazl'telcr nadirdir.,, 

Umumi Harp esnasında <Bonnet 
Rouge) gazetesinin direktörii Al. 
mereyda'nın, samimi dostu olan 
Dahiliye Nazın Mösyö Malvy'den 
ve ayni zamanda bir Alman ban. 
keri olan Max de l\fanneheim'den 
para aldığı meydana çıkmıştır. 

Bu gazetelerin, memleket efkL 
n umumiyesine, yabancı memle
ketlerin menfaatlerine uygun bir 
istikamet verdirmek hususundaki 
emeklerine karşılık olmak üzere, o 
memleketlerin hükumetlerinden de 
mühim miktarda paralar aldıkları, 
bir çok ifşaat ve resmi vesikalarla 
sabit olmuştur. 

Ciddi bir gazete olarak telakki 
edilen ve yabancı .memleketlerde 
büyük bir nüfuz ve itiban olan Le
Tenıps gazetesinin bu sahada bü
yük bir meharet ve kabiliyet gös.. 
terdiği. aşağıdaki izahattan anla. 
şılacaktır. 

Eski zamanlarda, bu gazetenin 
direktörü bulunan Mösyö Heb
rard'ın, (Panama) meselesınde, bir 
buçuk milyon frank aldığı sabit 
olmuştur. 

Eski (Rus - Japon) harbi esna. 
smda ve 1905 ihtilal hareketi za
manında, Rus parasından vasi 
mikyasta istüadl" eden Le Temııs. 
Umumi Harpte Rus hükumetinin 
mali yardımını çoğaltmasını iste
miştir. 

Neratofrun 1916 da. Parls sefi. 
ri İzvolsky'ye şifre ile gönderdiği 
mahrem bil' telgrafta şu satırlar o. 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

T ürk matbuatını organize et. 
mek, gazeteciliği bir meslek 

haline getirmek, umum tahrir un.. 
surlarını içtimai bir emn'yet altına 
almak emeliyle Ankarada teşekkül 
eden Basın Birliği, bir iki seneden.. 
beri faaJ'yettedir. İçtimalar, kongre. 
ler aktedildi. Nizamnameler yapıl· 
dı. Matbuat Kanununa göre modern 
bir Matbuat Cemiyetinin temelleri 
atı dı. Fakat bu temellerin üzerine 
modern b'r bina d<"ğ'il, bir aşiı·et ça
dırı dahi kurul:ımadı. 

Demişlerdi ki: 
Türk matbuatmı, Ti.irk tefekknr11-

nil, edebiyatını, külUiriinü temsil e
den unsurlar kum gihi dağınık bir 
haldedir. l\lemleketin kiiltiiriine se. 
nelerce h'zmet eden, miirekkep sa. 
vini en ucuz bedel mukabili Ankara 
caddesine sebil gib: hediye eden Tiirk 
münevveri, açlığın, sefaletin, ish· 
rabın el'nde, ıssız ormanlarda tek 
haşına tabiatle miicadele eden siiril· 
ler gibi, cemiyetin ortasında hima. 
yesiz ve yalnızdır. Ciltlerle eser ya.. 
7.an münevverin, ücra bir köşede aç. 
hktan ölmesi, cenazes'ni üç hamalın 
~ötürmesi, cemiyetin kafaı;;mı temsil 
eden Türk mi.inevverlcri için afle. 
ililmez bir suçtur. Basın Birl'ği her 
modern memlektte olrhığu gihi mat
lmab mesleki bir tcşekkiiJ haline ge
tirecek, gerek çahıstıklan 7aman, 
~erek çahşamadıkJarı uman. hayat.. 
larını ve saylerini emniyet altına a.. 
lacaktır. 

Bu altın yaldızlarla işlenmiş vaa... 
ıiin cazibesine tutulmayan, insanı, 
insan gibi Cf'mh·etin i~i ne yerleşti. 
ren kararı alkıslamıyan bir fert yok
tu. Ankara caddesi, senelerdcnberi 
fstanbulda gölge faaliyetlerle iktifa 
eden cemiyetini feshe karar verdiği 
zaman da, şüphe izhar edenleri bu 
vaatlerle susturdu. 

O giinden bugüne ortaya mnddl 
'!ser halinde hiç bir faal'yet çıkma

-iı. Sebebini sorduğunu.!% zaman di. 
vorlar ki: 
"İstanbuldaki Basın Rirlii(inin fa· 

'lliyete J!eçmesi için Ankarndan ni. 
-ı:amnamelt>r:n gelmesi, Ankaranın 
umum mathuah orıran'ze etme .. ı la. 
nmdır. Oracıı harekete ge~medikçe 
İstanhulun kati iş görmesi müınkUn 
iei!ildir.,, 

Faltat ba zaman içinde, math11ata 
mensup unsurların hastalanmasını 

menetmek. ötiimün önüne ııe~mek, 
nlenlerin allesinin b!r an iç:nde so
kakta yardımsız ve sefil kalmalarını 
menetmek mlimklin olrnadıjhna gö
re, hu nıcs111iveti üzerine alan An. 
kara 'lasın Birliğine b·r sual tevec
cüh ediyor. "O halde nicin ~ah-.m1-

:vorsu"uz?,, Merkeze bağh azalara 
sordu!!umuz zaman da şu cevabı ve
ri;ror 1 ar: 

"B;z kaç defalar davet iizerine lç
•ima1ara g 0 ttik. Fakat kimse ~elme
<f~ii icin tonlnnomadık. Daha Anka
·a.laki fo,.PkkiH tamamiyle organize 
,.dilmis değild'r .. , 

Peki, bu teşekkiil ne 7aman faatl. 
yete geçecek? Bu sualin cevahını 
vermek miimkiin değildir. YalnfZ 
şunu kaydedelim ki, Basın Birl'ğl 
merkezi heyeti ve şubeleri. bu teş
kilat mesuliyetini Üzerlerine aldık. 
lerı için, leyte Iaalle ile geçirdikleri 
zamanın ccvahını vermek i:!tırarın
rladırlar. Hastalığın pençesinde kıv• 
ranan muharrire, "bekle, Ankara 
8asm Birliği fnaliyete geçecek. seni 
hastaneye ycrlıP.ştirecek, matbuata 
-?Uiif n hizmetlerin miikafatını göre
<'eksin. Yalnız o zamana kadar diş. 
terini sık. ölme!., mi diyelim? 
Basın Birliği uyuyor, fakat ihti. 

yaçlar ve zaruretler uyumuyor. Mat. 
buat Cemiyeti için bir saray ye.plla. 
cakmış ... Biz ş'lmdil k bir çadıra ra• 
zıyız. Hiç olma:.ı:sa, muharrir, sokak
ta kaldığı gün başını sokacak bir ça. 
tı bulsun... Bir devlet miicssesesin
de c;alışan her unsur gibi, içtimai 
müesseseler:n, cemiyetlerin içerisin
de çalışan fertlerin de mesuliyeti 
vardır. Biz içt.imalara gitlik, fakat 
toplanamadık, bir mueret değildir. 
Toplaııaınıyanların, toplu)u~u idare
ye kab liyetleri ~ok demektir. 8a5JD 
Birliğini daldığı uykudan uyandır
mak için belki acı yazdıın, fakat te• 
essürü ifade eden knlenıin, karşısın· 
daki tablolara bakıp methiye ~azma
"'• vu:ifes'ni yapmıyanlnrın su('una 
i~tirak etmek olur. D1mu yapama-
dım. · 

kunmaktadır: ı 
(Le Tempa ıtazetesıntn PetroITT"at mu- Kamyonla Tramvay Çarpıştı 

habirl, gazete idarehanesinden aldıi!ı tali- 2837 • n l t "d · 
ta l tl d R hükQ tinin b 

umara ı va mamn ı arcsın-
ma s na en, wya me u dekı· 7 · · 
gazeteye Od sene müddetle, senede . 4 numaralı Edırnekapı . Sıt-
150.000 'trank vermesi me~elesint ortayıı kecı tramvayı ile şoför Hasanın ida. 
atmıştır. Bu para. karşılığı olarak gaze. resindeki 3147 numaralı kamyon 
te tdııreı;I, h1>r sene. harkt polltlka me- Sirkecide çarptsmışlardır. Her :kbi 
selelerin! bizim arzu ettiğimiz ~ekilde ay- de hasara uğramıştır. İnsanca zayıat 

(Devamı 7 lncıde) yoktur. 



HARP 
Balkanlara 

Geliyor mu? 
(Başı 1 incide) 

Sovyeflerln ergeç Besarabyayı fJ
gale teşebbüs etmelerinden, bu su
retle Balkanlarda bir karışıklığa se
bebiyet vermelerinden korkuluyor. 
Hatta Almanyanın da buna rıza gös. 
terdiği tahmin olunuyor. 

Böyle bir tehlike var mıdır? 
Sovyet Rusya, bir harbe sürüklen. 

mekten kaçınmaktadır. Onun siya
seti cihan harbine girmemek v: har
bin kendi topraklarına sirayetine 
mani olmaktır. Finlandada kendi. 
since müdafaasını lüzumlu saydığı 
stratejik nokta.lan işgal için yaptığı 
teşebbüsün onu ufak mikyasta blle 
olsa, bir harbe sürüklemiş olmasın. 
elan memnun değildir. Bu sebeple, 
Balkanlarda yeni bir karışıklığa se
bebiyet vererek tehlikeh bir mace
raya atılacağı tahmin edilemez. Çün. 
kü Finlandaya yardıma koşan müt
tefikler elbette Balkanlnı da ki 1'.arı
şıkhğa karşı lakayt kalamazlar. Bu 
tııkdirde Sovyetler Balknnlarda bir 
harekete geçmeden evvel harbe gir
meği göze nlmak mecburiyetindedir. 
ler. Bugünkü siyasetleri ise bundan 
kaçınmayı amirdir. • 

Bundan maada, Sovyet Rusya şim. 
di Finlanda ile meşguldür. Müttefik
lerin, b itaraflann ve Amerikanın 

yardımı sayesinde Finlandanın daha 
ne kadar müdafnada sebat edebile
ceği tahmin edilemez. Sovyet Ruo;ya, 
Finlanda işini bitirmeden Balkanlar. 
dn yeni bir cephe açmaktan her hal
de ictinap edecektir. 

Binaenaleyh, Sovyet t~hlikesl de 
bugün için pek varit görünmüyor. 

- O halde harbin Ba kanlara si
rayet ~ehlikesi yok mudur? Diyecek
siniz? 

Bu sualinizde haklısınız. Çünkn 
hfıdiseler bu derece nikbin olmıya 
müsait değildir. Fnkat heniiz tahlili. 
mizi bitirmiş değiliz. İtalvanın ve 
müttefiklerin de Bnlkan .:ıiyasetlerlni 
tetkik etmek ve sonra da umumt va. 
ziyct içinde Balkanları mütalea et
mek zarureti vardır. 

Bunu diR:er bir yazımıza bırakıyo-
nız. 

Sovyct Petrol Endüstrisinin 
Faaliyeti 

Moskovn, 26 (A.A.) - Sovyet pet
rol endüstrisi faaliyetine Eylul so
nunda işgal edilen Polonya toprak
larında b:ışlamıştır. 

Libya ''e 12 Adada 
Askeri Teftişler 

Kahire, 26 (Hususi) - Hall ha
:ıırda Libyndaki askeri kuvvetleri 
teftiş etmekte olan Mareşal Dö Bo. 
no, daha sonra Rodosa giderek tef. 
tişlerde bulunacak, Mareşal Balbo 
da kendisine refakat edecektir. 

-<>--
Amerika ve Japonya Arasında 
Vaşington, 26 (A.A.) - Japonya 

ile aktedılen ticaret muahedesi müd 
· detinin nihayet bulması ve bu mua. 

hedenin yerine muvakkat bir rejim 
ikamesi için Tokyo hükumeti tara. 
tından yapılan teşebbüslerin muvaf
!akıyetsizlikle neticelenmesi keyfi
yetlerinin Amerikan - .Japon mü.. 
nasebetlcrine yeni bir saflıa a~mış 
olduğu diplomntık mahfellerde söy. 
)erunektedir. --Alrnanyaya Nakledilen 

Polonyalı İşçiler . 
Zurih, 26 (A.A.) - Frankfurt Zc. 

itung gazetesinin yazdığına göre, Al 
man makamatı ziraat amelesi noksa
nını doldurmak üzere bir milyon Po
lonya işçisini Almanyaya nakletmiye 
karar v~iştir. 

Bu suretle Kfınunusanide 200.000, 
Şubatta 300.000 ve Nisanda da 
500.000 Polonyalı ziraat işçisi Al. 
manyaya nakledilecektir. 

IKüçük l\f emlckct Haberleri 1 
'l'RABZO .. TDA: 
Lise müdürü Sami, orta tedrisat 

umum mudürlüğü şube müdürlUkle
rinden birine tayin olunmuştur. 

KARABÜKTE: 
Demir ve çelik: fabrlkalannın ye

ni müdürü mütekait General Sey. 
fettin Akkoç, vazücsine başlamıştır. 

URLADA! 
Çocuk Esirgeme Kurumu, 220 lL 

re sar:Cile, 85 çift potin ve çorapı 66 
önlük kumaşı tedarik edip muhtaç 
çocuklara vermiştir. * İzmir yükselme klübü gençleri, 
davet üzerine Urlaya gitmişler, Hal
kevi sporcularile bir futbol müsnba. 
ikası yapmışlardır. İki taraf birbire 
bernbere kalını~tı. 

2'AN 

Felaketzedeler için Amen1<ada Milli Konsey I çin Hazırlık 

Hariç Memleketlerde 
Kurulan Komitelerin 
T eberrüleri Çoğalıyoı 

Müdafaa Bütçesi 
Vaşington, 26 (A.A.) - .i\fümessfL 

ler Meclisi Bahriye Komitesi, önü
müzd~i iki se~e 7.arfında harp ge
milen mşası içın Bahriye makamntı 
tarafından talep edilmiş olan kredL 
!erden 700 milyon tenzil.At yapmış. 
tır. 

Binnctice önümü:rdeki sene bütçe
si, 640 milyon dolardan ibaret ola. 
caktır. 

Belgratta Bütün Ba 
Meslelerinin Kat'" 

Umidi Kuvvet İ 
Londra, 26 (Husust) - Bu

gün neşrolunan Fransız resmi 
gazetesinde bildirildiğine göre, 
Fransanın, Türkiyedeki zelzele 
fel~etzedelerine yardımı 85 
bin Ingiliz lirasını bulmuştur. 

/ngilteredeki teberrüler 
Ankara, 26 (A.A.) - Londrndan 

verilen haberlerde İngilterede Lord 
Loyd'un riyasetipde teşekkül eden 
yardım komitesine on binlerce mek. 
tubun geldiği ve bunları.:ı içinde bir 
şilinden 1000 İngiliz Hrasına kadar 
teberrüler çıktığı ve 27 3in kişiye 
giyecek eşya toplandığı bildirilmek. 
tedir. Bundan başka :rnmite, iki ton 
da ecza göndermiştir. 

Haber aldığımıza güre, Bulgaris
tan çocuklara yardım cemiyeti tara
fından felaketzede çocuklar için 500 
elbise ile oyuncak ve saırc eşya gön. 
derilmiştir. 

Milletler cemiyeti sı'hhtye komls. 
yonu, Kızılay kurumuna 35 bin doz 
antlstreployique ve 500 antigangre
nö serom göndermiştir. 

Japon Kızılhaç cemiyeti tarafın
dan harekctiarz felaketzedelerine yar 
dım olmak üzere Tokyorlaki Türk -
Japon dostluk cemiyetine 3000 ve Kı.. 
zılay kurumuna 7000 yen teberrü e. 
dilmiş olduğu bildirilmektedir. 

Belçika yardım komitesi tarafın
dan hareketiarı.: feliı.ketzedelerı için 
100 bin frank gönderilmiştir. 

Buraya gelen haberler, hareketl
ar:z felaketzedelerine yardım için 
garbi Trakyada Türk ve Yunanlılar 
tarafından bir komite ~eşkil edildiği
ni bildirmektedir. Ayni güzel mak. 
satla Beyrutta da bir yardım komi
tesi teşkil edilmiş bulunmaktnchr. 

Hareketiarz felaketzedelerine yar
dım olarak Yugoslavya meclisi me
busan azalarından Malik P~hlivano. 
vlç. 10 l?in ve Mehmet Müşfik Buro
lu tarafından da 30 bin dinnr tebcrrü 
edlldlgi bildlrllmektem . 
Diğer gardım ve tehe"üler 
Midilli konsolosluğundan Hariciye 

Vekaletine gelen malumata nazaran, 
Midillide hayırsever bir J!at tarafın
dan :felaketzedeler için 40 bin drah. 
mi teberrü edilmiştir. 

'Osküp konsolosluğunun verdiği ma 
10.mata göre de, Üsküp Müslümanla. 
nnın ilk yardım olarak 25460 dinar 
teberrü ettikleri ve bu yardıma de
vam edilmekte olduğu ve bundan 
başka yine, Üsküpde bulunmakta o
lan eski Dahiliye nazırlarından Ali 
Danişin refikası Muhlbenln 50, Üc;.. 
klip Musevf vatandaşlarından Şahat 
Heskiyenin 25 ve doktor Zdravkovi. 
çin de 10 Ura teberrü eyledikleri bil
dirilmektedir. 

Hindistanda da thansi de Bezmi 
Abad mektebi ile Lazıkiyede Matbu
at cemiyeti reisi Mohammed Haddad 
Cümhurreisi lnönüne gönderdikleri 
telgraflarla harekctiarz felaketi do. 
layısile taziyede bulunmuşlardır. 

Rangondan Ahmet Esson Ganda 
ve Delhide Museum Dnrülfünun mü. 
dürü Zakir, Cümhurreisi İnönüne 
gönderdikleri telgraflarla hareketi
arz felaketi dolayısile taziyede bu
lundu.klan gibi bunlardan Ahmet 
Asfof Ganda felaketzedeler için 10 
İngiliz lirası, Zakir d.e 25 rubl tc. 
berrü eylemişlerdir. 

Çin generallerind~n Ömer Bay 
Çınıgsı, Cunkink elçıliğimize Çin 
Müslümanları adına hareketiarz feıa. 
keti dolayısile taziy.?de bulunmuştur. 

Tahran elçiliğinden verilen mallı· 
mata nazaran, hareketiarz felaketze
deleri için Tebriz halkı tarafından 
40 ton un, 3 ton pirinç, 93 ton üzüm, 
kavurma halinde 400 koyun, 300 top 
paltoluk kumaş, 100 b:ırtaniye, 1000 
çift çorap teberrü edılmiştir. Diğer 
taraftan İran hükumeti gönderilecek 
cşyalann gümrük masraflarile diğer 
bilumum tekiıliften ve kayıtlardan 
muaf tutulmalnrına karar vermiştir. 

Yurt içinden teberrüler 
Ankara, 26 (A.A.) - Hareketiarz 

.felaketzedeleri için yurt içinde ya. 
pılmakta olan yardımlar etrafında 
bugün aldığımız ba"oerlere göre, Kon 
yada toplanan telr~rrüat mJktan 
16139 liradır. Bütün Konya vilaye
tine ait teberrilat y"kunu da 40017 
liradır. Yine vf Uıyet itibarile yapıl. 
mıJ olan eşya teberniatı 21317 par
çadır. Muhtelif yiy.ecek maddeleri 
yekunu ise 72015 kiloya varmıştır. 
Soma kazasında bugüne kadar top. 
lanan para miktan S110 liradır. Yine 
bu kazadan 1200 paı:ça eşya toplan-

dığı gıöi kurban bavramında 60 te. 
neke kavurma yapıLnıştır. 
Kon gaga gelen f elliketzedeler 
Konya, 26 (TAN) - Zelzele felfı. 

ketzedelerindcn şehrimize yeniden 
gelenlerin isimleri şudur: 

Muallim Lutfi Ô:cltıpçın, annesi 
Dudu, karısı Şaziye, kızı Sevim, Gar
diyan Ahmet Buyurg:ın, karısı İfa
kat, çocuklan Ferit, Nihat, Lt'mnn, 
bakkal Niyazi Gökçen, karısı Fahri
ye, bakkal Zeki Varlık, karısı Hatice, 
çocuklan Fahri, Metin, Üftade, bok. 
kal Rıza Varlık, kar.ısı Halime, ço. 
cuklan Muzaffer, Nihal, fen memu· 
ru Ahmet, tüccar İhsan Yüksel ka
nsı Nimet, Sabri Yüksel, kahvccl Ek. 
rem karısı Emine, kızı Melahat, Ka. 
dir Aras, karısı Fatma, çocukları Sc.
liıhattin, Sabahattin, Mehmet, All 
Baykal, karısı ve iki çocuğu, muhnse
bei hususiye memuru Ekrem Sezen, 
karısı İsmet. 

* Malatya, 26 (TAN~ .::... fnhf!':arlar 
idaresinin buradaki tütün fabrikası. 
nın bir kısmı geçen ayın otuzundan 
itibaren zelzele mıntakasından gele!ı 
hasta ve yaralılara mnhsus bir has. 
tnhane haline ürağ edilmiştir. 

15 kfınunusaniye kadar hastahane 
den 62 kişi taburcu edilmiştir. Aytıi 
tarihte hastahanede 44 hasta ve ya
ralı bulunuyordu. El~ktrik kalorifer 
gibi vesait ve konforu cami bulunan 
fabrikanın hastahane ittihazı çok !ny 

Senato, 151 milyon, 822 bin 588 
dolara baliğ olan munzam milll mü
dafaa bütçesini tasvip ederek, kon. 
greye göndermiştir. 

Hazine Nnzın Morgcntan, matbu. 
ata verdiği beyanntta, bugünkü tay
yare motörii imalatının kafi olma. 
dığını bildirmiştir. 

Nazır, bu imalatı arttırmak çare. 
lerinin tetkik edilmekte olduğunu 
temin eylemiş ve yabancı mübaya. 
alan telif ve tanzim için tcskil cdi. 
lecek bir komitenin Amerika ordu 
donanma ve sivil hizmetleri için o
lan mübayaaları tercih ettireceğini 
bildirmiştir. -

Eelçikada Komünist 
Propagandası 

Dunkerque, 26 (AA.) - Son gün
lerde Belçika hududu civarında 150 
kilo tutan komiinist beyannameleri 
ele geçmiştir. Bunla .. eski Paris me
busu Marty'nin imzlsını taşımakta· 
dır. Marty, ceza mahkemesine çağı
rılmış ve fakat Rusyada bulunduğun
dan gıyaben muhakeme edilmiştir. 

Mahkeme Mnrty yi azami cezava 
mahkum etmiştir. 5 sene hnpis, ·10 
bin frank ceza ve bütün medeni hak. 
lardan ıskat. 

Belçika Kralının Görüşmeleri 
Brüksel, 26 (A.A.) - Başv,ekil Pi. 

erlot ile Milli Müdnfan Nazın Gene. 
ral Denis, Kral tarafından kabul e
dilmişlerdir. 

<BaS1 1 lncidel ı Türk - Bulgar münasebetlt'ri bu v 
zete~ ~y~ Daş;nuharriri Meçkaro!'- s~le ile daha ~ğlnm karşılıklı hüs 
wı ıdaresındekı Slo·,.,o gazetesi, bu. nıyet temellerıne oturmuş tur. 
gün bir başmakale yazarak, TAN İstikbal ne olursa olsun Türki 
muhabiri Aka Gündüzün Sofya ziya- bunun tarihi meziyetıni teşkil cd 
rctini son derece ehemmiyetle teba- cesaret ve senelerdcnberi siyaseti 
rüz ettirmiş ve Türkıye - Bulgaris- tetviç eden aklıselim ile karşılıy 
tan arasındaki siyasi münasebetler caktır. 
hakkında çok mühim mütlealardn 
bulunmuştur. 

* Siyasi, gayri siyasi bütün Bulgar 
mahfillerinde büyi.ik bır sevgi uyan. 
dıran el~·imiz Şevki Ilerker, yarın ak
şam sefarethanede hususi bir ziya
fet verecektir. Bu ziyafette Başvekil 
Köseivanof ve Bulgar siyasi ricali i
le gazeteciler, aileleri ile bulunacak
lardır. 

0 Timea,, in bir makalesi 
Londra, 26 (A.A.) - Times gazt:~e

si, Türkiyenin İngilt~re ve Fransa 
hakkındaki dostluğunun hükômet 
merkezinden Anadolunun en uzak 
blilgeJerine kndar bütün Türkiye 
Cümhuriyetinde tezahür etmekte ol
duğunu l\nydeyledikten sonra diyor 
ki: 

Türkiye, Balkan devletleri arasın
da iyi münasebetlerin ve i~ birliği. 
nin inkişafı için elinden ge'ent yap. 
mıştır. 

Numan Menemencioğlunun Sofya 
ziyareti, Türkiye için yeni Lir mu
vaffakıyet teşkil etmektedir. Zirn, 

* Londra, 26 (Hususi) -= !ngilt 
ile Yunanistan arasında ticnret 
Jnşması imzalanmıştır. Yunan Mn 
ye Nazırı ve Devlet Bankası şefi, 
müddettir Londrada ıdi ve bu an 
laşmayı müzakere etmekte idi. A 
laşmanın muhteviyatı henüz ne 
lunmamıştır. 

IJerlinde mühim bir toplantı 
Almanyanın Peşte, .Sükreş, B 

grat, ve Yunanistan elçileri bu 
Berlinde toplanmışlar:iır. Almany 
nın Balkan siyasetini tetkik ettikl 
anlaşılıyor. 

* Bükre~ 28 (A.A.) = SaJll'hhl'l"'fff 

bir membadan bildirildiğine göre, 
Jrumetin bir karnrnamesile bir 
gün evvel ihdas edilıru ş olan pe 
umum komiserliği son seneler 
fında gittikçe azalan petrol istilısl 
latını çoğaltmak maksct.dile faaliy 
geçmiştir. Bu komiserliğin ihdası 
çin hariçten hiçbir tazyik yapılma 
mıştır. 

dalı olmuştur. ~ 
Taşoı-a tütünlerinin lerindeki tütün zayiatı ehemmiyet- Serbest sütun: 

sizdir. 
zelzeleden gördüğü zarar Zelzele yüzünden, tütünlerin de. 

Erbaa, 25 (TAN) - Zelzele fela- met ve denk yapılması da yanda kal
keti, Erbaa, Niksar '1'! Tokadın Taş.. mıştır. Erbaadn bulunan Samsun va
ova mahsulü nnmile anılan nefis tü. li muavini, bu sene Taşovada tütün 
tünleri üzerinde mühlm tesirler yap- satışlannm hevenk halindP. yapılma
mıştır. Erbaada mcv~ut 2135 bin ki- sı müstahsilin menfaatine uygun 0 • 

lo tütünün 80 bin kilosu zayi olmu~. lacağını alakadar makumlara bildir
tur. Köylerile beraber Erbaar.ın 654 miştir. 
bin kilo olan tütününün 200 bin kilo- * 
su eksilmiştir. Niksar köylerindeki Ankara, 26 (TAN) _ Ber~mada 
tUtUn zuyıatı mınn · • tdbııo 1 mc -oaemrşte, ıunasyaımrEtm~.ı:namye~ 

n:fş o:makla beraber bun~r. da 200 sinde zelzeleler olmuştur. Dün ögle
bın kılodan aşağı olmadıgt muhak - den sonra Amasyanın merkezinde de 
kak gibidir. Yalnız Tokatta ve köy- şiddetli bir zelzele kaydedilmiştir. 

' ..... , .. . '~. · ~"'·, ·~. : ·· "< • .. ~ •• ~ti:: 

TÜ E i KİYE CU 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluı Tan1ıi: 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türli 
Şube ve Ajana adedi: 265 

Lirası 

Zirai wı ticari her nevi banka ınuanıelelen 

Yeni Erzincanın Adı 
Katarcan Olmal dır 

Erzincan battı, 16 btn nüfusundan (Vaskirt) köyünün bulunduğu yerd 
ancak 3 bininin kurtulduğunu gaze. yeni bir şehrin kurulması, çok 
t.f'!l~r.den fül:r,.nivor.ın.. .,.,...1,...,.Jl Ya- v.ı:ı.nı arzu ve-1ea>.c.nnidir. (Erzinca 
şadığına delalet eden bu koca şehir- ismi yerile beraber artik Iarilie, t 
de ar.tık tek bir eser yoktur. Zelzele- rihin kara sayfnlnnna mal olduğu 
den mahvolan bu kasaba üzerinde dan buna Katarcan demek bu elli 
yeni bir şehir kurulamaz. Bu şehre ten daha muvafıktır. 
bir daha Erzincan adı konama:ıı. (Er. Ressam: F. Soyhnn 
zincan) artık bir facianın ve bir fe. 
lfıketin remzi ve müradifidir. Kasa. 
banın yeri de büyiik bir mf'zarlık ve 
meşhettir. Ne bir felaket remzine ne 
de bir mezarlığa; yaşamrya az.mel
miş, enerjik lbir milletin fiıtiyacı 
yoktur. Bir değil binlerce yeni şe
hirler yapalım ve yapacağız, faknt 
yeniden yapılacak bir şehre Erzin
can (Ezercan) değil, (Katarcan) adı 
verilmelidir. Bazı mütehassıskır Er. 
zincanm şimdiki yerinde yeni şeh. 
rin kurulmasını ileri sürüyorlar ve 
bu zelzeleden sonra orada bir daha 
böyle şiddetli zelzele olamıyacağım 
iddia ediyorlar. Bu iddia ve tavsiye 
belki bir k:ıç asır için doğru olabi
lir. Ne bir müneccim, ne de bir jeo
loji alimi değilim. Fakat yine blzznt 
bu batan kasaba bu iddianın butla. 
nını bundan iki asır evvel bir dr:fa 
daha ayni felakete kurban gitmesile 
ispat etmiştir. Şimdi Erzincana beş 
kilometre kadar bir mesafede hara. 
belerine değil ancak çanak, çömlek 
gibi metrukiıtına tesadüf edilen yer. 
de 180 küsur sene evvel başka bir 
Erzincanm battığını şehrin yerli ih
tiyarlan naklederler. 

Kasabanın Şarkında (Ekşisu) diye 
anılan madensuyu ile bir kaplıcanın 
ve Garbında ise, Kemah BoğRZını:ı 

yakın (Beytahtı) denilen mahalde de 
dere halinde yerlerden fışkıran 

l\Iotanın Cenazesi 
.Merasimfo J{aldınldı 

Bern, 26 (A.A.) - Federal mec 
si reisi müteveffa Motta'ya milli c 
naze merasimi yapılmıştır. M 
ketin her tarafından gelen halk, 
nazenin geçeceği yolun iki taraf 
dizilmiştir. Mektepler, daireler 
mağazalar muv-0.kknten kapatı 
tır. Bal şehrinin Piskoposu Monse 
yör Von Strng'm riyasetinde bü 
İsviçre piskoposlarının iştirakile 
ni bir ayin yapılmıştır. Kilisede y 
pılnn merasimi müteakrp İsviçre k 
federasyonu reisi, müteveffanın 
zayasmdan bahsetmiş, Mottn' 
Milletler Cemiyetini bir hakikat h 
tine getirmeğe çalıştığını ve İsviç 
ile İtalya arasında daha samimi m 
nasebetler tesis etmeğe muvaffak 
duğunu söylem1ştir. • , 

---0-

Fifü;tine Girmesine İzin 
Verilen Arap Lideri 

Kudüs, 26 (A.A.) - Yüksek ko 
ser, 1937 teşrinievve1inde meml 
ketten sürülen Araµ liderlerinde 
Ahmet Sulhi Paşamn Filistine dö 
mesine müsaade etmi§tir. 

~nm TAN Ga:r.etP~İ ::: 
\ suların bulunması ve daha sonra ... s ııan Para Biriktirenlere 28,800 Lir~ 

iKRAMiYE VERiYOR 
Zll'Hf lbnkn!md• lrnmbarab ve lhbamz tasarruf he.oı1tplannc'l1t f'll 

u 5U lirası bulunanlara acnedo ' defa çekilecek kur'a ile 6'şağıdald 
plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet. ı.ooo' IJ.raJık 4,ooo Lira 
( 

4 • &00 • Z,000 • 
4 • ıso ; ı.ooo .; 

co • 108 ; 4,000 .; 
100 • -ı • 1 .000 " 
120 • 40 • 4,800 ;; 
ıeo ; zo ; 1,200 ; 

O~ T: Hesaplanndaki paralar bh- sene fçfnd~ 50 liradan aşağJ 
düşmiyenlere ikramiye çıktı~ takdirde % 20 fazlasiyJe verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa, 1 Eyl(U, 1 8irinciUnun1 1 Mart vo l Uıı.ztraD 

tarihlerinde ~kileeektir. 

. •"" ... •: """ " ' . , • .. , -~A ~"' ._, :. •. . • • . .. ~·., .:. • " r' .· ~ -r • f ·'..·~: . "'- ' "'~! :· , : •'ı~ • . . :· , . 

Münzir silsilesinin Erzincana bakan 
koca bir dağında (Kazantepe) adlı : --bir kraterin oluşu, bu hava1inin bir 
zelzele sahası olduğunu bize göster. 
mektedir. 

~ J inci sayfa santim1 -= 2 • • • 
Bunun için, bizim almak mecbu- = 3 • • • 

riyetinde bulunduğumuz tedbirlerin § 4 • • 
asırlarca sonra gelecek Türk nesille. : iç sayfalarda 
rinin bile hayattannı koruyacak şe. § Son sayfa 
kilde olmasını icap ettirmektedir. -
Yıkılan kasabaların vaktile bu yer. § Dikkat : 
lerd.e yapılmaları zannımca; iktısadt =----

• 
' • 

400 
250 
200 
100 
60 
40 

ve z.lrat dü~ncelerden ileri gelmi 
değildir. Bunun tek sebehi •. Dersim 
dağlarından sık sık yapılan baskın. 
lan önlemek endisesidir. Bngün ar. 
tık bu bela da kal~amıştır. Bu fela. 
ketten sonra iklim lcaplanna göre. 
yeni tiplerde ve kanuni müeyyide. 
lerle mesken plônlannın hazırlana.. 

cağını memnuniyetle haber alıyo. 
ruz. Spikür dağının ovaya nfızır ya. 
macında bağlık ve bahçelik, sulak 

: 1 - 1 tantim: ~azetenin tnce 
E vazısile 2 satırdır. 

E 2 - flanlann fıvat1 gazeteni 
:: tek sütunu Ozenne hesap -a lanmıştır. 
;::: 'i - KallD vazılar da gazeted r
:; kapladı~ı vere göre santim 

lf' ~lriilih 
:; 111il1IJ1111111 llJ fil l IHll 111illI1111 





nın1111m 11Rntn11n 11111110 ırr1111111n n1111111m m11nn ı 

Sabah, öğle ve akıam . 
Her yemekten sonra mutlaka günde 3 
defa disleri niçin temizlemek lazımdır 

,Çünkü Unutmayınız ki·:. 
Bakımsızlıktan ç(lrüyen dt~lerln, 

bademcik, kızamık, ennoenza. 

"Ve hatta r.atürrieye yol açtık. 

lan. lltihab yapan dif etlerlle kök
lerinde mide humması, apandisit, 

nevrasteni, ııtma ve romatizma Y•P
tığı fennen anlaşılmıştır. Temiz a. 

jız ve sağlam dişler umumi vücut 

ağhğuıın en birinci pırtı olmuştur. 

Binaenaleyh di§lerlnlzi her g(ln -a. 
altal 3 defa- (Radyolin) dil macunlle 

fırçalıyaralt sıhhatinizi garanti ede

bllirsinlz. Bu suretle mikrophn im. 

ha ederek dişlerinizi korumu;ı olur
.unuz. 

• RADYOLIN 

RADYOLi 
Bütün tehlikelere karıı sıhhatinizi korur. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

günde 3 defa dişlerinizi fırçalaymız. 

·. Deylet, Oemiry)öllan .ve Umanları iştetme U. idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 2043,80 Ura olan 814 adet me,e maku trnersl 2-2-1140 Oı

aıa gilnQ saat 15 de kapalı zar:f usulü ile A.nlu.rada İdare blnaaında a."ltlG alına
eald:ır. 

Bu ile ı!rmek fste7en1erln tS3,29 !hııhk muvakkat teminat De kanumm tıııyfn 
ettfll vesikalan ve tekllfierlni IQ"1l1 gQn eaat 14 de kadar Komisyon Relsllğine 

nnneler:I l.Wmd.ır. 
Şartnameler paruız olarak Anltanıda Jıtalrene da~nden. R1iydarpaşada Te

Mllüın ve Sevk Şeruğinden, Esklıehlr ve hmirde İdare ma~ııuılan.odan dalıta-
lacaktır. ( 456) 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, RO· 
MATIZMA, Soğuk Algınlığı 

• 

\'U bULUD agnJann.a derbaa kaııer. Lu&u.wwwa 
R'finde 3 kMe ahnahi1i1'. 

FSKI w YENİ ROMATlzMA, LUMBAGO, SİYATİK 
OMUZ, ARKA, BEL, DİZ, KALÇA ve soğuk algınlıkla
nndan ileri gelen şiddetli ağıılan teskin ve i7.ale eder. 
~ ................................... .,, 

Üsküdar Kadıköy ve Havaıisi 
Halk Tramvaylan Türk Anonim Şirketinden : 

~etfinlzii Jl!%üma otan Xtrta.ıi!Ye matiimeSI mthiibs:rya mıwmu..«fur. MtJ

.nakua 12 fUbat 1940 pazaı1esf ıünil Aat on dörtte firltetin Bqlarbaşsnda kAln 
merkezinde yapllacaktır. İstekli mOeaeııelerln tarfht lllndan itibaren tattı ıDnlerl 

·---------------··------·.. ma.tesna olarak her liln saat ondan on al~ kadar firket merkezinde malum -,a ff levuun mQdQrltllllne mQracaatla prtname ff kırtaa17• llltesinl görebilecek.. 

Memur ve Daktilo Aranıyor _ler1_111n_01u_nur_. __________ _ 

Zonguldak'ta bir K~mnr mOessesesinde ~a~ak fizere lyt P'raMtZ. 
ca bilen bir memur ile yine FranSIZCa bilen ve seri yazan bir Dalt

tiloya ihtiyaç vardır. Verilecek maq barem.in (8) nci derecesine 
kadardır. 

İsteklilerin hlmn bulundultlan ftSafk asıl ftY8 mretlerfle teTetl.. 
mel hal varakalannı en «~ 5.2.940 tarihine .kadar Zonguldak Posta 
kutu.ru (21) e göndermeleri ilAn olunur. ' , 

Açık vuıyeLte 

. lf~ 
1) v& 

REtiK~I 
e"' (e~ rJ 

KL(ŞE. 

·.Jrlç 
P! fi11Kı~ 
(:INKO 

LEVHA 
MuHuR 

KLiSEL~ft 

' 

SAT BODO 
Dünyanm en iyi müshil şekerlemeleridir • 

Hll'A Fr.7ANF. ""' RllLllNUA 

, .. --... --------------

T. tş BANKASJ 
1940 Küçük Cari Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 
Keı~deler. 1 Şab•t. 1 MayJS. 1 Atn"tos, 1 tkınclteşrla 

tarihlerinde Japdacakb'r. 
Kumbaralı ve kumwuız besaplannda en az elli lirası bulunanlar 

turaya dahil edileceklerdir. ~ 

- • 1940 IKRAMIYELERr ·-
J Adet 2000 liralık= 2000. - Lira 
3 

" 
1000 ,, s:=: 3000.- .. 

6 
" 

500 
" 

c::: 3()()C). ,_ 
" 12 ,. 250 

" 
s:m: 3()()C). - .. 

40 
" 

100 ,, c:= 4()()(). -
" 75 .. 50 

" - 3750.- .. 
210 

" 
25 

" - 5250.- .. 
No. 82 168 Elmu ve 11 Pırlantalı 420 lira 
No. 82/ A 182 Elmu ve 11 Pırlantalı 500 lira 

l'ürkiye it Bankasına para yatırmakla valı11% para btriktirmtf 
Sahibi "' Neırlyat 1'1ildtlr8 Ualll L6tf0 DÖRDCNCC. Gnett9Cılik n t'!maz •vni zamanda talftntz1 de denemts olununuz. 

Neşriyat T. L. Ş. tiasıldığl yer: TAN Matbaua '----------------------
- EMSALLERİ Glnt ON BEŞ SENE GARANTb..İDIR ..::::: 

Adrese Dikkat: SL~GER SAAT MAÔAZASI - tstanbul Emioön8. 

ts:ta:nbul' · Belediyesi· ilanları 
_,., ..:...'"'·"' ...... .,.\.1' ,l· • , 1 

Tehmln lık 

bedel! temi net 

839,00 48,00 Cocuklan kurlarma ;,urdu lhtiyae letrı Xura en8't 
1153,00 87,00 Çocukları kurtarma 7W'du lçin Sade79tı, ZeytinyatJ n Ze7-

ttn danesl 
1075,00 aı,oo Çocuk.lan kurtarma ,,urdu ıetn Et • 

Tahmin bedelleri ilk temlrat mfktarlan yukanda 7Ulh tnenddı 11datn -
tm alınmak Ozcre ayn ayn ve temdlden ank ekailtm~e konulmuetur. Şartna
meler Zabıt ve MuamelAt Mildürlüğil kaleminde '6r0lecektir. İhale 8 - 2 • IHO 
Salı günü saat 14 de Daimi Encümende 7apılacaktır. Taliplerin ilk teminat mak
buz veya mektuplan ve 940 yılına alt Ticaret Odası vesikalarile ihale g(lnQ mu-
şyyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (877) 

Başvekiılet Beden Terbiyesi Genel Direktörliiiü İstanbul 
Bölgesi Başkanlılöıdan : 

razarnK lftlft'me yaptmıaeaıı: Olllft • 
ı - Tahtı tasarrufumuı.da oulunan Tllbhnde 8nuen1ls addednde kAla 

~ No. h merkez binamızın kalorifer tesf Atmın tamlridlr. 
2 - Keş!tnameye göre tamir bedeli 125 liradır. 
3 - Paz.arlığa lştirak edeceklerin 10 Bn tan1nat ._ JWtmna1m •Zllbdw. 
4 - Keşlfname hak'kmda lzahat. Ta ksfmde Abdülhak Hamit caddesinde 1.7-

yıldız Palas 2. ncl kat 3 No. da bölJıe merkezinde verilir. 
5 - Pazarlık 29 - 1 - 940 pazartesi günQ saat 10 da M1ce merkezinde ya,p1-

lacaktır. A~kad:ırlann bu ve buna mOın uil it 7aptıklanna dair •eslkalanm hl. 
milen mezkOr gün ve saatte müracaatlan. (8~%) 

5 - ---

80,000 
L IRA 

PETROL IZA~ 
Saç bakımı 

Güze11fiin en birinci şartıd 

On beş senedenberi on bini 
ee kimse tarafından memnu 
yelle kullandrnaktadır. 

Uzunköprü icra dairesinden: U 
zunköpriide Muradiye mahallesin 
mukim ve sicilli ticarette mukayy 
tüccardan Mehmet oğlu Latif Gör 
hakkında Bekir Karaya olan 20 
lira borcundan dolayı evvelce iflas 
na karar verilerek nakzı vakıa te~ 
yeniden muh1tkeme ı;onunda ifll 
talebinin reddine Uzunköprü asliy 
Ticaret mahkemesinin 24 - 1 _ !l4 
tarih ve 86 No. lu ilam hükmü mt 
cibince kevt'ivf't ilAn olunur. 


