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Yazan: AKA GÜNDÜZ 
Satıı yeri: TAN • lstanbul 

Fiyab : 100 Kr. 

Bir Alman Propagandası 
Balkan Antantı, Türk-Yunan 
Ve ·Yugoslav -Rumen Bloku 

Olarak ikiye Ayrılmış! 
Türkiyenin de Dahil Olduğu 
Taraf, Bulgar Davasını 
Müdafa a Edecekmiı ! 

Bütün Balkanlar Sulh ün 

Edinmişlerdir. Fakat Bir 

Ne Olacağım Henüı 

Mu haf azasını ldeai 
Taarruza Uğrarlarsa 

Kimse Kestiremiyor 

Arkadaşımu; AKA GÜNDÜZ Sofyadan telefonla bildiriyor: 

Culoar Oaşveküi KölJeivanol, Ankara ziyareti 
esnasında Bqveküimizl.e göril§üyor . 

Adriyatik Bloku 

ltalga, Yunanistan ve 
Yugoslav gagı 

Macaristana bağlıyor 
Alınanların yeni bir propagandası var: Balkan Antantının, 

Türk .. Yunan ve Rumen - Yugoslav diye iki grupa ayrıldığını Balkan Herald gazetesi yazıyor: 
ve bizim tarafın muhalefete geçtiğini yayıp duruyorlar. Büyük bir diplomatik faaliyet devresinden sonra Balkan 

Belki bunun hakikati 2 Şubatta başlıyacak olan konsey top- Antantının 2 Şubatta, Belgradda toplanması kati surette karar-
lanm.alannda meydana çıkacaksa da bu propaganda efkan bu- Balkan Komeginde Türkiye ve Romanyayı temsil edecek laştınlmıştır. Bu hareket, Balkan sahasında bir siyasi toplan-
landırmaktan hali kalmıyacaktır. olan Şükrü Saracoğlu ve Galenco bir göril§me esnasında malar ihdasını teşvik eden teşebbüsleri takip etmiştir. Bu pro-

Gftym 1-lzim tarafın ıntant hD- 1 -\jelerden biri "Adriyatik bloku., adi. 

llall<anlara 
HARP, 

Geliyor mu? 

Balkanlarda harp liavasını 
:yaratan Romadır. Tuna ve 
Balkanların harp tehlikesine 
maruz bulunduğu hakkında
ki haberler Romadan çıkmak
tadır. l\laksat Balkan devlet· 
lerini bir harp tehlikesile ür
kütmek, ve ltalyarun hiına
:yesi altında bir blok teşkiline 
teşvik ve ikna etmektir. 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

H arbin Balkanlar:ı yaklaşmakta 
olduğu hakkında çıkan haber 

\?e rivayetlerin memba.& ekseıiya Ro
lnadır. 

t İtalya telaştadır. Afrlkada miiE
Üıtnılekeler kurmak hulyasına şimdi. 

veda etmiştir. Yarın sulh masa· 
~~d~ yüksek sesle konuşabilmek için 

rün • Roma mih·ıerlnc mensup ol
inak kafi değildir. İngiltere ile pa. 
::;ı~ _yaparken elinde daha kuvvetli 

8iliı.h bulunmasına ihtiyaç vardır. 
J Zaten öteden beri İtalya, Balkan .. 

b~rı ve Tuna havıasını kendisi için 
ır ··r bı nu uz mıntakası addetmiştir. Al-

A~nyanın Balkanlara, Adriyatik ve 
a denıze inmesi de hiç i~ine gelmez. 
k u sebeple Tuna ve B.ılkanlar<la baş. 
k a Yabancı nüfuzların teessüsüne 
arşı lakayt kalamaz. 
a· ~ ınaenaleyh, Sovyetlerin, Alman. 

a:~:· hatta müttefiklerin Tuna ve 
Olnı anlarda hakim olmasına mani 
,..,, ak, bu sahayı kendi nüfuz ve lıa-
1\.Unıy t ' 

~u..nl~rlnJ tıh c..:••1• buak~. 9:1·1 B ı e R F ı • e e le tanınmış olup İtalya, Yunanistan 

r:;o::;~~~rm;:n8!.8ah::;.~~rnıd~~: er ID um en .. aa ıyetının ~~o;~:~slavyayı Macaristan .ile bağ. 
her_ civanmert ~llet içi~ hakh .. gö. ' Balkan antantı reisi Gafenko, an. 
rillür ~~ ayni cıvanme~tlıkle mudR: tantın riyasetini, teamüle göre. bu 
faa edıhr. Fakat bu rıvayetlerdekı B •• t eo ş b 1 O . M eO e sene. Yugoslavya Hariciye Nazın 
e~as, bu maksada d~~a?mıyor. Sa. u un u e ,Qrıne ue~sır Markoviçe devredecektir. 

!~:et::m'!:v~:;e~~~~ me;:;:::;.:; ~ .3 m!!;~~is~a~ş~~a!;~fı~~tar;~~~~ 
bozmak gayesını gudiiyor. siyasi Balkan cephesin<ie mutasav. 

Eğer Bulgarların bir davası nna, Ol k 1 k A A ver tadilJer bakımından anahtar va.. 
ve onda haklı iseler, bunu nnziler ma . m anını •ıyor zifesini gören mühim bir amil teş. 
değil, yine Balkanlılar hatledebilir. .~ kil etmektedir. Fakat bu yolda da 
ler. "Balkanlar, Balkanhlann,, düs. Balkanların müşterek istikbalini her 
turu bugün de olanca kuvveti ile hii. şeyin fevkinde tutmak endişesinin 

~~~~~ve yeni şekli şöyle ifade edl. Havasa Göre Berlin, Rumen lstihsalat, lstihllikCit ve ~~~~~um~~!~::~a:!~~e~~~u;ar:~uı. 
Balkanlıfann kendi aralanntlaki Önümüzdeki Balkan antantı k,,n. 

davalar ve meseleler yabancı a.rbit. Na. kliyatının Bir Alman Komiseri Tarafından feransı. Yugoslav diplomatlannm 
raj kabul etmez. bir taraftan Macaristan ile Roman-

Balkanlnnıı h:. tuafında ıtfinün Tawzimini ve Rumen Ordusunun Terhisini istiyormuş ~~·m~!;; a~a::~~:~ıB~~;:ia~v! 
meselesi şudur: Bütiiıı Balkanlar, .. Bükreş, 27 (A.A.) _Dün akşam aktedilen Nazırlar Mec- sut teşebbüslerinde taliin ne derece 
sulhün muhafazasını ideal edinmiş.. - lutf~nu gördüklerini tebarüz ettire-

t dir F k t b ki 
• . .. lisi içtimaında Gafenco, Rumen menfaatlerile alakadar olan cektır. 

er • a a e ,.nmıyen bır sur. A i d .. - - d kt .,, .. · · beynelmilel vaziyet hakkında mufassal izahat vermiştir. yn zaman a, onumuz e tıA-
prıze, tilrkçesı bir taarruu n~rar.. bahar mevsiminin muhtemel yeni in-
larsa, ne olacak ve nasıl hareket edJ. Meclis, bundan sonra Transilvanya halkının refahını istih- kişafiar sayesinde, kendi hayati sa. 
lecck, bunu kimse kestiremiyor. daf eden bazı iktısadi ve zirai tedbirler ittihaz etmiştir. (Sonu: Sa: 6: Sü ~l 

En muvafık hattı hareket, birkaç 
giln beklemektir. Şimdiden bilinen 
şudur ki, böyle bir tanJ'l"u:ıa karşı 
Bulgari~an dahi bizim gibi milli hu. 
dutlannı, milli topraklarını ve milli 
istiklalini müdafaadan çekinmi:ye
c:ektir. 

Milli toprağın ve milH tstiklalin 
müdafaası, diplomatik anlaşmalann 
çok üstilııde bir ehemmiyeti haizdJr. 

(Sonu Sa: 6 Sil: 1) ı Kral Karol 

Diğer taraftan dolaşan bir şayiaya 1 
göre, İngiliz, Fransız. Amerikan, 
Belçika ve Holandu sermayelerıle ış-
1eyen Rumen pet!'OI şirketleri petroı 
komiserliğini tı:mımadıklarını Vt- bu 
komiserliğin v~rtceğı emirleri tatbik 
etmiyeceklerini .'lıidirmişlerdir. 

Bu haber, bent.iz teeyyüt etmemiş 
olmakla beraber hakikate uygun _,ı
duğu zannedilmektedir Bu şirketle. 
rin mümessilleri ottgiin iktıc;at nazı. · 1 n Angelisco'nun rıyasetinde fevk.ı.la-

A 1 
· de olarak toplanac.ıklardır. 

Ce e Havasa göre vaziyet 
Alman hududu. 27 (A.A.) - Ha-F eliketzedelere 

Kereste Verilmesi için 
Hükômet Tertibat A!dı 

vas: Romanya hakkındaki Alman 
noktai nazarına daı.: Alman mahfil. 
!erinden alınan mahima~ vaziyetın 
şu şekilde tesbıtın~ imkan vermek
tedir: 

ilaç Kıtlığı Yok 

Yalnız Fiyatlar Yüzde 
Yetmiş Veya Yüzde 
Yüz Pahalılasacak 

1 e 1 altına almak ister. Bunun 
Çın de y • 

le . egane çare. Balkan devlet- M ht J"f y 1 d ş·dd ı· z 1 J QJd k::~ı hariçten gelecek . tehlikelerle u e 1 er er e 1 et 1 e ze e u 

Tunada vapur !eferlerinin durması 
ile artan nakliyat müşkülatı ve şi
mendüerlerle vaoı!an sevkıyatın a
ğırlaşması Almanyayı Rumen IOfYa· 
sının naklini tacll etmek için doğru .. 
dan doğruya müdahale eu:ııye sev
ketmiştir. 

nı utmak, onlara ~ya yardım eli. 
d ~atmak ve kendi himayesi altın. Ankara, 27 (TAN Muhabi-

a Bbır blok. VÜcude getirmektir. rinden) - Zelzele felaketzede-
ı:nev~u~melıne varmaK için de cvveliı leri için dahilde ve hariçte yar-
T.. ~alkan blokunu dağıtarak . 
urkıyeyı Balkan Antantmdan ıi't- ·dımlar devam ediyor. Orman 

=:7k so~ra. da Balkanlarda antibol- Umum Müdürlüğü, felaket 
dadır. yenı bır blok kurmak arzuı"!un. m.ın;ı.<ıkasındaki köy ve şehidi-

l~te ttaıyanın BerUn. R ·~- lere ~riJmesi icap eden keres-
"t'erı.ne b w lı . oma ml:Q. te . t . . . b tak 
· ag kalmasına·s . ~.ti;. ~~~; ~çın, u. mm anın 

<Sonu Sa: 6, 1)':, .ınun~ ;!!iahallerınde devlet 
.'\ ··... ,. . .,. . .,. 

"'~· ··:. 

işletmeleri ve fabrikalar tesis e
derek ormanlardan asıi bir şe-: 
kilde istifadeyi kararlaştırmış
tır. 

Dörder kişilik orman amenejman 
mühendisleri bu ntaksatla Sıvasa gön 
derilrniştir. Heyetıtı.·den biri Refa. 
hıyenin Kızıl ve O:.ımanh da~larını 
tetkik edecek, diğel"t Zara, Koyulhi-

(Sonu; Sa: 6; Sil: 5) 

Almanlar ayni zamandıl Rumttn 
faaliyetinin bütü.1 şubelerine mües
sir bir şekilde mtidaha\.? etmek ım. 
kanını araştırmaktadırlar. Bu :nak .. 
satla Almanyaya her türlü eşya g0n
derilebiJmesi ıcin Bükreşte bir ko
miserlik ihdası derpiş edilmiştir. Al. 
man sefaretine bağh olmadan faaH. 
yette bulunacak olan bu komiserlık . 

<Sona Sa: 1, Sil: Z) • 

Eczacıların dünkü kongresinden bir görünüş 
.(Y:az111 albncı aayfamızdadır) 
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Meraklı fl!Yler: 

Batan Cep 

Zırhbsındcild 

Al 11 ın Dolarlar 
L ondra gazetelerinin vcrdiif ma. 

16mata göre, Alman cep arh. 
im Von Spee ile beraber ıeminin l. 
çinde bulunan 50,000 altın dolar da 
batnuştır. Unıguaydaki Alman sefa. 
rcti, bu alhnlan çıkartmak için, daL 
gıçlar aramaktadır. Von Spee'nin 1. 
kinc:i kumandanı, Uruıuaydaki ter. 
aanecilerle ıörü~rek. ıeminin ta. 
mirini deruhte ettikleri takdirde, 15. 
tcdikleri ücreti verebileceğini söyle. 
mi,, fakat l\lontevideoda, tenane it
lerile meşgul olan en belli başlı mü. 
csscse Fransızlara ait olduğu için, 
menfi cevap almı,hr. Bu yfü:dcn de 
alt.Jnlar ıeminin içinde kalmı~tu. 

* Gestaponu'!_ lçyüzü : 

İngilterede, "Gestaponun lçyflzD,, 
adını taşıyan bir kitap ne,rolunmuş. 
tur. Eser, müstear bir ad taşıyor. E
serin muharriri, bir zamanlar Ges
tapoda miibim bir mevki işgal :.etti. 
ğini, daha sonra hayatının tehlike. 
ye girdiğini \•e bu yilzden lsviçreye 
kaçtığını an!atıyor. • 

J~serin muharririne verilen vazife, 
eski Avusturya başvekili doktor şu,_ 
nigin nezdinde bulunan birtakım ve. 
aikalan aşırmaktı. Onun anlah~ına 
göre, bu ve ika ı 933 de Gencrnl \'on 
Şlayher tnrafından yazılmıştı ve 
1934 de öldürülen ha g-er>eral tara. 
,,.,....ı .. ..,. rc;ki A"tı<1tur~a hac;\·ekili 
Dolliise göndcrilıniı, Dolfiisten de 
~uşıııge geçmişti. Vesikaların mev. 
zuu, Her Bitlerin askeri hayatı idi. 
Bu vesikalarla beraber bi7Zat Dol. 
füsUn, Her llitlerin nesebine ait o). 
mak iizcrc toplad1~1 vesikalar da 
bulunmaktaydı. 

Gestapo, bu vesikalan ele ~~dr. 
mck üzere, bu eserin mubnririııi Vi. 
yanaya ~öndermi,. 

Yine muharririn nnlah~na göre, 
Şnşnigin m:ıks:ıdı, bu vesikaları 
muhtevi bir beyaz kitap neşretmek. 
ti. Gestapo da, bu kitabın neşrine 

mani o1mak istiyordu. 
.Muharrir, Viyanaya ritmi' ye 

yine kendi anlatışına göre. hiliıharc 
Şu'inİl"İn iJ<lnci defa e-vlemliği Kon. 
tes Von von Tugırer'i iknaa muvaf. 
fak olmuş. o da bu vc5iknlan ala. 
rak. Alm:ınynnın Viyanachıki ııefa. 
retinin kjtibi l{ettlcr'e teslim et. 
mişti. 

Şusnlg. ,·csllialann a~n!dıfını bil. 
mcdiği için, bir arnbk bunların ne~ 
rcclllcccğinden bahsetmiş, faknt Ber. 
line gittiği zaman, bu '\'esikalar ken. 
dine gösterilmiş, ve ancak o zaman 

hakik:ıti ö!,>Tenmistir. 

Tire;: de 8 Yaşında 
Dir Kız Ö~dürü!dü 
TİRE - Cümhuriyet mahallesin 

de oturan Hnyim kızı 8 yaşında Saz. 
bona, Hasanefendi sokagında akşam 
vakti, boğazı kesilmiş ve ölü olarak 
bulunmuştur. İlk evvel esrarlı görü
len bu cinayetin :faili meydana çıka. 
rılmıştır. Viktorya kızı 16 yaşında 
Roza, küçük Sazbornyı öldürdüğü 
zannile tutulmuştur. Hadisenin şöy
le geçtiği anlaşılıyir: Şak~cı olan 
Sazbona, Viktoryanın C\•ine uğraya. 
rak, kızı Rozanın bayıldığım söyle. 
miştir. Kadın, başka mahallede otu. 
ran Rozaya koşmuş, onun bayılma. 
dığını öğrenmiştir. Roza, işte buna 
kızarak SaZ'bonayı öldürmüştür. Ro. 
%aillil deli olduğu da söylenmektedir 

Zongu?dakta Ekmek 

Buhranı Var 
Zonguldak (TAN) - Belediye ile 

fınncılar arasında çıkan ihtilaf ta. 
mamen hallcdilememiştir. Fırıncı. 
lar, kış ve un mevcudunun azlığı ha
ıebile birinci ve ikinci nevi ekmek. 
lerin :fiyatına birer kuruş ::amme. 
dilmesini istemektedir. 

Belediye, fınncılan kıcımen tat.. 
min edecek şekilde yeni bir narh 
kabul etmişse. de, fırınlarda munt:ı
:zam ve normal şekilde ekmek ~ıka. 
nlmamakta, bundan dolayı halk aız. 
lanmaktadır. 

Belediye, ekmek işini.tamamen O. 
zerine almayı düşünüyor. Halka ve 
ekmekçilere bir örnek vermek üzere 
ıimdilik bir fınn işletecektir. 

Kunduracı Şehbaz Öldü 

Hırsızlık Yakası 
• 

15 Yaşında Aç, Çıplak 
Bir Çocuk Isınabilmek 

için Hırsızlık Yaptı 
Beşiktaşta Mezarlık sokağında 18 numaralı evde oturan İs

met isminde genç bir kadin sinemaya gitmiş, evine döndüğü za
man elbiseye ve çamaşıra müteallik bütün eşyalarının çalındı-
ğını görmüştür. . 

Zabıta, hırslZlA Bulgarya muha. r-
clrlerinden 15 yaşında İbrahim ol-ıe ~ • F b • k 
duğunu tesbit etmiştir. Bir saat son.. ı r Q rı (J 
ra İbrahim, çaldığı eşyalardan bir 
kürk mantoya sannmış olduğu hal. 
de, bir arsada uyurken yakalanmış. 
tır. 

İbrahim, polise verdiği ifadede 
JWllan söylemiştir: 

- Ben ağabeyim bahçıvan Ahme. 
din yanında çalışıyordum. Son za
manlarda beni kovdu. Yatacak ye. 
rim olmadığı için, bir kenara biiı;ü. 
lüp uyumak üzere, helanın pencere. 
ainden eve girdim. Bir de baktım ki, 
evde kimseler yok, bu gördüğünüz 
eşyalan bir çuvale doldurdum. Çok 
üşüdüğüm için, kürk mantoyu da 
sırtıma giyip, sabahın olmasını bek. 
lemek üzere viraneye girdim. Ayak. 
ta duramıyacak bir halde açım, ba
na biraz ekmek veriniz.,, 

Zabıta, hakikaten aç olan çocu. 
ğun kamını doyurmuş, eşyaları sa. 
hibine iade etmiş, çocuğu da pazar. 
tesi günü müddeiumumiliğe teslim 
etmek üzere emniyet dairesindeki 
nöbetçi bürolarda muhafaza altına 

almıştır. 

Evi tamtakır sogmuf 
Haliç Fenerinde Camcıçeşme so. 

kağında oturan Remziye de bir zi
yaretten evine döndüğü zaman, evin 
soyulduğunu görmüştiir. Hırsız evde 
bir iğne bile bırakmamış. üstelik su 
tesisatını da bozup, kurşun--'boruıa. 
n da götürmüştür. 

Zabıta, yaptığı tahkikat sonunda 
hırsızlığın sabıkalı Arap Fahri tara. 
fından yapıldığını tesbit etmiş ve ya. 
kalamıştır. 

Remziyenln bütün eşyalan kendi. 
sine iade edilmiştir. Suçlu, yarın ad. 
!iyeye teslim edilecektir. 

* 
Kadıköy Muvakkithane caddesin. 

de şekerci Alinin, Damga sokağında 
mütekait General tbrahimln ve Gür. 
cü sokağında Tanaşın evlerinin ta
raçalarına tırmanarak kurutulmak 
üzere asılan çamaşır lan çalan Ço. 
ruınlu Osman dün yakalanmıştır. 

Üniversite Yurdu 
Üniversite rektörlüğil, İstanbulda 

yüksek tahsilde bulunan fakir ve be. 
kar gençlerin, tahsilleri mfıdde· 
tince yatma yeri t'?<iariki derdinden. 
azade olarak tahsillerıne devam ede· 
bilmeleri için geniş bır talebe yurdu 
tesis etmek kararınd~dır. Bunun için 
esaslı tetkikler yapılmaktadır. Yur. 
dun bir de lokanta kısmı olacaktır. 
Fakir gençler 10 kuruş gibi cüzi bir 
ücret mukabilinde hem karınlarını 
doypracaklar, h em de yurtta vatabi. 
leceklerdir. 

İzmir Fuarının Gayet Güzel 
Olmasına Çalışılıyor 

İzmir, 27 (TAN) - Ticaret Ve. 
kiıleti , 1940 İzmir fuann:ı hükumet. 
çe atfedilen ehemmıvnti tcbariiz etti
ren tebligatta bulımmuorştur Fuara 
iştirak edeceklerin çoğaltılması için 
her türlü tedbirler ittihaz t?-iiliyor. 
~rgi sarayının içiı1dek• vitrin ve 
stand!&.rın kiralarından büyük ten
zilat yapılmıştır. 

Bilhassa fuar eğlencelerinin çok 
cazip olmasına d\kkııt ediliyor. Av
rupada eğlence yerlerı. sirk, luna. 
park işletenlerin tekl·!leri tetkik o
lunmaktadır. 

Bir Mağaza 
Kapatıldı 

lhtikan tetkik heyetinin tahkikatı 
neticesinde iki ticarethanenin ihtikar 
yaptıkları anlaşılmıştır. BunlardDn 
biri Marpuççularda A lacahamam cad 
desinde Nesim Alg:ız ticarethanesi. 
dir. Nesim Algaz, mağaza ve depo. 
sunda bulunmakta olan .;tok mallara 
rağmen fiyatları 280 kuruştan başh
yarak 420 kuruşa kadar yükselterek 
ihtikar yapmıştır. Bu yüzden-vttay~ı
çe on beş gün müddetle mağazasının 
kapatılmasına karar verilmiş ve Em. 
niyet müdürlüğü memurları tarafın. 
dan mağaza kapatılm1ştır. 

İkinci ticarethane, merkezi Kara- 1 
köy Palasta bulunan ve Halıcıoğlun-1 
da fabrikası bulunan Tel ve Çivi Li. 
mited şirketidir. Şirketin müdürü de 
Caniktir. Bu fabrikanın baz fiyatı 
yirmi beş kuruş oldıığu halde çivıli'ri 
toptan 27.5 kuruşa sattığı tcsbit edil. 
diğioden vilayetin kararile fabrika
nın ve müessesenin on beş gün müd
detle kapatılmasına karar verilmiş. 
tir. Fa\n'\'tnı 'v<=" \lcpv\..,,.ı.. hl .. - ...,,..,.._ 

kezi dün Emniyet memurları tarafın
dan kapattırılmıştır. 

Karaclenizde Fırtına Başladı 
Karadenizde evvelki akşam yine 

şimalden kuvvetlice bir fırtına baş· 
lamıştır. Evvelki !ırtınadanberi va. 
pur seferleri henüz düzelemediği için 
bu fırtına ile büsbütün knrışacaktır. 
Şehrimizde de hava yine soğumuş 

ve dün yağmurla karışık ve fasılalı 
bir şekilde kar yağmıştır. Balkanlar· 
da da soğukların ve kar fırtınaları· 
nın gittikçe arttığı haber \·erilmek
tedir. 

Gazete ve Gazeteciler 
Aleyhindeki Davalar 

Müddeiumumilik tarafmdan Afro
cilt davasİndan bahScderken mahke
me zaptında bulunmıyan sözleri neş
rettiğinden dolayı Cumhuriyet ga
zetesi aleyhine bir dava açılmıştır. 

Ayni zamanda gazete muharrirlcrın
den Mehmet Selim de dava edilmiş. 
tir. Yarın dördüncü sorgu hakimli
ğinde gazete neşriyat müdürü ile 
muharrir Mehmet Selim ısticvap e
dilecektir. 

* Akşam gazetesi •iç ikincikanun sa-
yısına sahip ve neşıiyat müdürünün 
adını koymayı ihmal etmiştir. İstan
bul müddciumumilı~i de Akşam ga. 
zetesini Matbuat ıta.ıununa muhalif 
hareket suçile yedinci asliye ceza 
mahkemesine vermiştır. 

* Akşam gazetesi muharrirlerinden 
Cemal Refik. istiklal gazetesinin ad. 
liye muhbiri İbrahim Hakkı Konyalı 
aleyhine bir hakaret davası açmıştır 

Bitmek üzere olan 6 spor klübü 1-
Je tenis kordunun ll:ü38t resmi yakın
da yapılacaktır. F..ıua kadar Kültür. 1 
parkta tatlı ıu yüzme havuzu, atla-1 
ına havuzu ve kulesi, aynca soyun-• 
ma yerleri, gazino ve iki bin kişilik 
tribün de vücude getirilecektir. 

progr•mını naaıl 6ğreneblllrlzT 
C. - Günlük radyo programlan her 

gün gazetemizde intişar etmektedlr. 
Bunu her gün gazetemb:de takip ede.. 
rek, günü ıünilne 6ğrenebllirslnlz. 

• a. - Bakırklly Bezezyın mektebine 
deve"' ediyorum, gelecek eene reeml 
orta mektebe glreblllr miyim f 

Dokuz Mühendis Geldi c. - G~siniz. 
Haliçte inşa edilmekt~ olan deni- * 

8. - lavlçreye ticaret tıhafllne gft-
zaltı gemilerimizin techizatını ta- mek ıatlyorum, hükOmet müaaade eder 
marnlamak üzere Alman Krupp fab- mit 

Sporcu izzet 

Gazeteci l zzct 

Arkad~~cm:~ 

~n:et ..: r.:h • d ini 
E<ayb~ "İ i ~ 

Gazeteci arkada5larmıızdan ve Ra. 
ber, Yakıt, Son Dakika refiklerimi
zin spor muharriri ıe kıymetli futbol 
hakemlerimizden İzzet Muhıttin A
pak, yırmi gündcnberi tifüsten yat. 
makta idi. Dün bu kıvrnetli arkadst. 
şın daha pek genç yasında iken bu 
menhus hastalığın pençesinden kur
tulamıyarak gözlerini hayata kapa
dığını duyduk. 

İzzet, Türk sporuna ge:ı:ek ncşriya. 
tile, gerek bizzat futbol sahasında bü 
yük hizmetler etmiş bir • arknda§tı. 
Ölümü ile Türk gençliği. kıymetli bir 
evladını kaybetmiştir. 

Cenazesi yarın sant onda Cağal
oğlunda Esnaf Cemiyetleri hastaha
nesinden kaldırılacaktır. 

Ailesine, sporcu ı;ençliğe, taziyet
lerimizi sunarken, İzzete de Alluhın 
mağfiretini dileriz. 

• 
İstanbul Futbol AJanlığından: 
Hakemlerimizden haluk ve vefa. 

kar kardeşimiz İzzet Muhittin Apa
kın ebediyete intikal ettiğini büyük 
bir teessürle haber aldık. 

Hayatta bize saadet ve şataretin 
çok kıymetli anlarını yaşatan bu kar 
dcşimize son ve mecburi vazifemizi 
yapmıya sporu seven ve yapan r.rka
daşları davet ediyorum. 

İhracatımız Artıyoa· 

Müttefilcler Bütün Türli 
Vapurlarını Kira ile 
Tutmak istiyorlar 

Dün İngiltere ve Fransaya yüz elli bin ve diğer bitaraf mem· 
leketlere yüz bin liralık muhtelif malların ihraç muamelesi ya· 
pılmıştır. İngiltere ve Fransaya satışlar devam etmektedir. 
Müttefik iki hükumet, Türk armatörlcrine müracaatle mevcut 

Finlandadan 
Bir Türk 

Aile Geldi 

1 
vapurlarını Akdenız liman lanna ışlct 
mek için, kendilerine kıralamala.ı 

1 nnı teklü etmı~lerdir. Yao1lan tek.o 

Dün sabahki konvansiyonel trenl
le Finlandadan bir Türk ailesi şeb. 
rimize gelmiştir. Ail<?nin reisi Hel. 
sinki Türk Birliği Reiıcı Profesör Za
kir Kadirdir. Zakır Kadir, üç buçuk 
scnedenberi Finlandad:.ı bulunmak
tadır. Kendisi daha evvel memleke. 
timizde muhtelif vazifelerde bulun. 
muştur. Zakir Kadri, kendisilc gö· 
ri:isen gazetecilere lı'inlandadaki va
zıyet nalı::Kınue1 9"":r•"'ı dikkat malu. 
mat vermiştir. Söyledlkle.rı ...... -.;c.-1,,. 
şunlardan ibarettir: 
"- Finlandada 730 Türk vardır. 

Bunların bir kısmı benim gibi Türk 
tebaası, bir kısmı da Fin ~biiyetinde 
dir. 

Helsinkideki mektebimiz harp do. 
layısile kapatıldığı için memleketi
mize dönmiye mecbur oldum. Diğer 
Türk aileleri de gelmek istiyorlar. 
Fakat Flnlanda hükumeti döviz ih
racına müsaade etmiyor, ayrıca st>
yahat güçlükleri de var. .Ou yüz· 
~o-a.-a..., ..._ .. 

Harpten evvel Finlandada Türk 
ailelerin vaziyetleri ~ok iyi idi. Hep
si de ticaretle meşguldürler. Fakat 
şi.mdi ticaret durma~tur. 

Harp başladığı ~aman Helsinkidc 
idim. ilk tayyare ~aarruzu ani oldu
ğundan epeyce tahribat yaptı. Fakat 
müteakıp taarruzlar, !azım gelen ted. 
bırler alınmış olduğu için fazla tah
ribat yapamadı. Helsinkide 15 bin 
kişi alacak sığınaklar yapıldı. Hatta 
köylerde bile sığınaklar yapılmı~tır. 

300 bin kişilik Helsinki şehrınde. 
çocukların ve ihtiyarların köylere çı· 
karılması yüzünden 70 • 80 bin kişi 
kalmıştır. 

Ecnebi memleketlerden Flnlere 
çok mühim yardımlar ı:ıpılıyor. Mu
kavemetin artmasında bunların te. 
siri vardır. Harbe 40 kadar Türk te 
iştirak etmektedir. Bir kısmı gönüllü 
olan bu askerlerin 15 i Türk tebaa
stdır. Aralarında eski zabitler de 
vardır. Finlanda tebaasındaki Türk
lerden 25 yaşında Feyzi isminde bir 
si.ivari zabiti Mannerheiın htttındaki 
bir büyük muharebede ölmüştür. 

Finlandada harbia uzun süreceği 
kanaati vardır.,, 

Fe16ketzedelere 
Yeni Yardımlar 

lifte, her gemiye aylık olara'ıc ton 
başına 15 - 16 şilin verilmekle be.. 
raber, mahrukat ve mnkine ynğlarl 
müttefikler tarafından temin edile.o 
cektir. Bütün Türk vapurlannıIJ 

Fransa ve İngiltere hesabına işletU.. 
mcsi için, yapılan müracaatı Liman 
İdaresi, Münakalat Vekaletine biu 
dirmiştir. 

Vekalet, muvafık gördüğü takdir .. 
de, armartörlerden her biri bu kir::ı.. 

!anmadan ayda 15 - 25 bb lira at.. 
mış olacaklardır. Fransa hükumeti_ 
hesabına kiraldnan Nazım vapur~ 
şehrimizden fındık, "asulyc, tütüDı 
yükliyerek, İ7.mire gitmi~ir. Oradan: 
üzüm ve incir yükliyerck .Marsilya.i 
ya gidecektir. 

Almanyadan gönderilen C§ya 
i'.H>kadar ticaret mahafiline dün 

gelen maluıu .. ~ .. J!Öre, İstanbul piya .. 
sasının matbaa mu:rt:ı~t-.t>bi ihtiy~c.ı..ıı 
nı karşılamak için, otuz yea. bin 
marklık mürekkebin Almanyadnn:. 
yola çıkarıldığı anJaşılmıŞ'tır. Bu haf .. 
ta içinde yine Almnnyadan muhte.
lü fabrikalar mamulatından külli
yetli miktarda ilaç çeşitlerı!e tıbbi. 
ecza ve kimya maddeleri. ecznlı ka .. 
ğıt ve makineler için küçük yedek 
aksamının yola çıkanlncağı bildırıl... 
--ı.+....ı:~ 

-
imar Pl6nır.da Yeni 

istikametler 
Belediye im::ır miidürlür;i şehir 

mütehassısı Prostun verdiği direktif 
dairesinde Üsküdar ve Kadıköy ci· 
betlerinin imar planını hazırlamıştır. 
Bu planlar çarşam!:ıa günü makama 
verılecek tir. 

Umumi imar planında istikameti 
gösterilmemiş olan Eminönü • Sul. 
tanahmet caddesine ait etüdlcre de 
başlanmıştır. İlk planda bu caddenin 
Yeni postahane ve Ebiıssuud cadde
lerini takiben Sultanshmede varması 
teklif edilmişse de Nafıa Vekaleti bu 
istikametin Salkımsbğütten sonraki 
kısmını muvafık. görmemiştir. Bu 
son etüdlerle cadd~yc yeni bir isti· 
kamet verilecektir. 

Taksim meydanından Vali konağı.. 
nın önüne kadar devam edecek olan 
sahanın irtibat planları ela hazırla. 
nacaktır. 

Bu mesaiye iştirak etmek üzere 
Fransız mühendıslerlnden Şerer'iıl 
de Belediye hizmetine alınması ta .. 
karrür etmiştir. Bu nıiıhcndise ait 
heyeti vekile kararı da dün Beledi .. 
yeye tebliğ edilmiştir. 

Cenazesi 29.1.940 ;ıazartesi giinü 
saat 10 da Cağaloğlunda Esnaf cc. 
miyetlerı hastahanes\ndcn kaldırıla. 
caktır. 

Vilayet yardım komitesi, zelzele 
mıntakalarına yeniden mühim mik. 
tarda yiyecek ve giyecek eşyası gön
dermeğe karar vermiştir. Bu eşya, 
bugün saat 16 da hareket edecek o
lan Tarı vapurile t)rdu ve Giresuna 
sevkedilecektir. Bu eşyadan 89 tene. 
ke kavurma, 22 tenck~ peynir, 22 
teneke helva Orduya 34 teneke pek
mez, 200 torba çadır, m:ıa direk, 750 
çuval un Giresuna, 1550 torba çadır 
maa direk Alucra kazasına, 150 tor. 
b? çadır, 750 çuval un da Giresun 
valiliği emrine gön:icrilecektir. 

Dolmuşların Yeni Tarücsi 
Otobüs komisyonu dün dolmuşa 

yolcu taşıyan taksilerle otobüs ser .. 
vislerine ait işleri tetkik etmiştir. 
Benzin fiyatlarının son günlerde bir 
miktar yükseldiği gözönüne alına· 
rak Taksimle Eminöniı arasında 12 
buçuk kuruşa, Emini.mu ile Pangaltı 
arasında 15 kuruşa yolcu taşınması 
kararlaştırılmıştır. 

Jl. 
a. - lstlkfAI Hmrblnln bDtO., aafıhı · 

tına lttlrık etmlt. fiilen çalı§mıı. cep. 
helerde de lllzmet almıı bir vıtandıış 
latlklll Mıdalyaaı alıblllr mi, nereye 
mOrıcHt etmelidir? 

C. - Bu hizmetlcrlnl f!ıpat edecek 
v esalke malikse, Mlllt Mfidafaa VekA
leUne ve RQy(lk Millet Meclisine mu· 
racaat ederek madalya alabilir. .. 

S. - Ontverslteden diploma atmık 
için devam mecburi midir? 

C. - Mccburldlr. 

Felôketzedeler ifin konser 
İstanbul Ellen birliği amatör ar. 

tistleri tarafından yarın saat 21 de 
Fransız tiyatrosund!l zelzele felaket
zedeleri menfaatine bir temsil verile. 
cektir. 

Üniversite Kayak Tene"LZühü 

Dolmabahçeden Taksime gitmek 
suretile seferlerini yapan Beyazıt -
Kurtuluş, Beyazıt - Maçka, ve Fatih -
Şişli otobüslerinden de her gün. o.n 
tanesinin Karnköy • 'l'epebaşı trırikı
le işlemesi kararlaştırılmıştır. 

TAKViM 

28 Sonkanun 1940 
PAZAR 

1 inci ay Gün: 31 Kasım: 82 
Arııbt: 1358 Rumi· 13!\~ 
Zllhlcce: 18 İklnclk~nun: 15 
cnncs: '1.16 - Ö~le: 12 27 
İkindi: 15.04 - Aksam: 1'1.19 · 
Yatsı : 18.53 - tmsMt: 5.33 

Bir hafta önce Kumkapıda 1821 
numaralı otomobil, kunduracı İshak 
Şehbaza çarpmı§ ft ağır !>urette ya.. 
ralanmasına sebep olmu~tu. İshak 
Şahbaz, dün Cerrahpaşn hastahane. 
ıinde ölmüştür. Kazayı yapan şof ö
rün kim olduğu henüz tesbit edile
ınemiştlr. Şoför aranm:ı.ktadır. 

rikası dokuz mühendis daha gönder- c. _ Resmen mtıracn3t eı!ersfnlL 

miştir. Mühendisler dün sabahki 1 •---- -------------------------· 
ekspresle gelmişlerdlt. 

tl'nlversltelllerln mutat olan kayak .te
neu.ühil, bu sene Doçent Dr. Orhan Ok
yay'ın başkanlığı altında sömestr tatllın. 
de yapılacaktır. Seyahate profesör ve ta
lebeden knlabalık bir grupun iştirak ede
ceği haber alırunıstır. Seyahat organlzn!l
yonu Ue Dr. Ortıno Okyay m~gut olmak
t.ııdır. 
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~GüNI 
l!ritanya 
lm~aratorlu - unda 

Yazan: Omer Rı:zıa DOCRU L 

S on gı1nlcrde Britanya İmpanı.. 
torluğunda vuku bulan iki 

hadise göze çarptL Hadiselerin bi
rinci i, Ccnubı Afrikada Almanya ile 
harbe dcuım etmek lehinde olan 
grup ile hnrbe devam etmemek ve 
sulh lehinde olan grup arasmdnki 
mücadeled"r. İngiltere ile birlikte 
Almanya:l a karşı harbe devam le
hinde olanlar, bugün Cenubi Afrika. 
da iktidnr me\ kiinde bulunan Gene
ral. Smuts'un taraftnrlnndır. Harbe 
son vermek i til enler ise, General 
Smuts'tan önce lkt"dar rncvk"inde 
bulunan General IIertzog'un taraf. 
tarlandır. Cenubi Afrika Birliği Par. 
Jtunentosu, son beş gün zı:ırfında hu 
iki tarafın şiddetli miinnknşalarına 
sahne oldu. İki tarafın kanaatler: 
~arpışb ,.e çnrp•şma neticesinde, İn
giltere ile birlikte harbe sonuna ka. 
dar de\'am lehinde olan Smuts gru
po ekseriyet kazandı. 

l\lünakaşalar hakikaten cnterc .. an. 
dı. Çünkü Britan~ a İmparatorlu&<tı
nun teşekkülü ve hu teşekkülün ma. 
h:yeti hakkında sağlam bir fikir ''er
nıektedir. 

Cenubi Afrika Dirliği, Britanya· 
nın dominyonlan arasmdadcr. Ken
di rıza ve ilıtiyı:ırıyle imp:ırntorluk 
manzumesi dahilinde ) aşamaktndır 
ve İngiltereye her hareketinde uy. 
mak mecburiyetinde dev• Jdir. İngil. 
tere, filan de\ letc harp ilfın etti, di
ye o da İngiltcrenin arknsmdan sü
rüklenmek ıztırannda bulunmuyor. 
İsterse, ve İngiltereııio hareketini 
kendi menfaatlerine uygun bulursa, 
o da bu harbe iştirak eder, yahut bi
tımıflığını Han eder. Nasıl ki İ1'1nnda 
serbest de\ leti bu fek ide hareket et. 
nıiş ve bit.-tr f kaldı·mı bildir.cıiştir. 

İngilterenin Almanya a harp ilan 
ettiğ: sırada Cenubi Afrikada, Getıe
ral Hertzog iktidar me\ ki inde idi. 
General Jlertzog, Almnnyaya harp 
ilan etmemek lehinde idi. inı:"ltere
den ayrılmamayı ve onunla birlikte 
harp ilan etmeyi Cenubi Afriknnın 
meninatlcrinc uygun bulan grup da
lın ı~uv,·ctli olduğu için, General 
H.;;;rt,..nn ldifA 1>fn1İc vn '""'"i (;p n!'. 
rnı Smuts':ı bırııkmı.,h. General 
Smuts, Parliimento cl;: criyctine dn. 
yanarak Almanya~ a harı> ilıin etti. 

Fakat General Smuts'un o zaman 
Jrn:ı.nııdıgı ekseriyet 13 reyden iba
retti. 

Son h:ıfta iç'n<le General Hertıog 
tckı ar faali~ ete geçerek, Almanl aya 
karşı ilan olunan harbe nihayet ve. 
rilmesini lstny·nce, Cenubi Afrika 
mümessilleri bir kere daha ~arpıştı· 
lar. General Hertzog, Cenubi Afri. 
kanın Alman:l a~ a harp ilfın etmesi. 
ni, Almanln:Yı abluka altına ahnıya 
iştirak etmesini liizumsuz, manasız 
ve zararlı telakki ediyor, Cenubi Af. 
rika menfaatlerinin harpten çıkmayı 
ıerekleştirdiğini anlatıyordu. Buna 
nıuknbil General Smuts ile taraftar. 
lan, bu harbe g"nnedikleri, yahut 
bu harpten çıt.tıklan ve İngiltercye 
yardım etmedikleri takdirde Alman 
tecavüzünün Cenubi Afrikaya da i
rayct edeceğini ''e o uıman Cenubı 
Afrikanan bu tecavil7..e kar ı gelemi. 
yeceğini anlattılnr. Be§ gfin dcvaın 
eden miinakaşalar neticesinde Gene. 
ral Smuts yine kn:z:andı ve bu dl'fa 
elc.seriyetini 13 reyden 21 reye yiık. 
MlttL 

Yani Cenubt Afrika, İngiltere fle 
, birlikte harbe devam edecektir-

• 
Di!er lıAdise, Kanadada vuku bul. 

muştur. Kanadanm hukukt vaziyeti 
de, Cenubi Afrikanın vaz·yetind n 
fark51%dır. Kanada da İngiltere ile 
birlikte Almanyaya harp iliin etmiş· 
tir. Fakat orada da dün umumf ~c. 
s-im yapılmasına karar verilmişf r. 
Bu kararın mesnedi, harbe devam e
dip etmemek meselesi değildir. Hnr. 
bi azami §İddetle idame ed"p neti e. 
lendinnek için milletten saltıhil et 
istem el-tir. 1 

Bu hadiseler, nr·tnnya İmparntor-1 
Juğunun ''aziyeti hakkmd:ı bir fikir 
vermekte ve onun kolny kolay yıkı. 
hr bir müessese olınndığını göster
mektedir. 

Belçika - Almanya 

Hududu Açddı 
Opon, 27 (A. A.) - Bu sabahtan. 

beri Belçika • Almanya hududu Ha
usct karakolunda tekrar açılmıştır 
Cenuptan hududa giren tramvaylar 
kkrar islcmeğe ba lıyacaktır. Pi) a. 
de seyriscfcri başlamıştır. Otomobıl
Jere gelince bunlar Liege • la Cnln
nıina yolundan geçeceklerdir. 

CHURCHiLL Sovgetler, Bu SonJAPONYA 
lngillere ,· Kati 

Zaferden 
Taarruzla/stedikleri Berlin • Moskova 

d l Mihverine 
Emindir, Diyor 

Hedefe Varama ı arG. ki 1 • 
ırme s emıyor 

Lor.dra, 27 (Hususi> - Mist~r 
Çurçil bugün bir nutuk daha söyli· 
:> e.-E.k kati zafer nalckında sarsılmaz 
ka:ıaatini anlatmıştır . .ı: !ister Çur<:il, 
bu nc>kta üzerinde 7.?IT:? kadar şüp
he tcslemiye imk3a b:.ılunmadığını 
i;:sh ettikten sonra f ngiliz milletinin 
hçbir harbe bu derece fikir birliği 
içı:ıdt. girmediğini ızah etmiş. daha 
sonra deniz harbin~ geçerek "donan
ma vnzifesini yapmışur ve yapmak. 
tnÇır,, dem·ş ve be,1anatma ~u şekıl
dc oevam etmiştir 

lskandinav Devletlerinin Akıbeti, Finlandanın Londra, 27 (A.A.) - Budapeştede
ki Japon büyük elçileri konferansı. 
run başlıca müzakere mevzuu, Timcs 
gazetesinin hususi bir kaynaktan öğ
rendiğine göre, Balkan devletlerine 
karşı Alman ve Sovyet tehditlerinin 
Japon dış siyaseti üzerinde husule 
getirdıği tesir olacaktır. 

Mukadderatma Tabi Görülüyor 
Londra, 27 (Hususi) - Finlanda-ı Jfnde ufradıklan m()şkQl!ttır. 

da Ladoga gölünün şimalinde altı Kitela mıntakasında Sovydler evve1A 
gündür devam ed .. n m·ıharebed~n bazı tsUnat nokt.alanna kndar llerlemls. 
sonra Sovyct taarruzunun katiyctle terdir. Bu noktalann işgali Flnlandıılılar 
püskürtülmüş olduğun':l inanıL-nakt.l, için tehlikeli olablllrdi. Finler bu vaziyet 
ve Sovyetlerin burnc!.ı. binlcrctı za- kar&ısmda mukabil taarruza ı;:eçmişlerdlr. 
yia! verdikleri bildinımektedir. Sov. Bu mıntakada pek Arız.alı olan anızlyi 
yet ıe:.rin buradaki neJcfı, M anne:-. tanımnlan, Finlerin bu t.aarru7.da mu-.·af
neım hattını ark:ıdan v11rrnak ve bu !ak olmalan lmkdnını vermiştir. 

"Harbin ilk aylarrnd-ı düşmanın 
:-rıevcut tahtelbahirlerinin yarı::, im
ha E:dilmiştir. On:ın inşa kuvvetinin 
is~ tahmin edildiğinden ~ok gerı oL 
tJui:ru anlaşılmış, m:ı:;•ın meselesinin 
htılE.>dilmez meseleler arasında ol. 
111ndığı tavazzuh etmiştir. 

sı.;retle bu hat ile u~raşmaktıın kur- Fakat bu mıntakadnki Sovyet y{lksek 
t:ı'ıl'aktı, fakat bu hC'Je! tnhakku~ kumanda heyt'U anlaştld ı!tına go .. e, bu 
et mr.miş olup Mannerh!'!im hattı bü- hezimetin tckerrurüne m~nl olnııya kati
Li.ın ~ıymetini muhıı.raza ctmektedır yetle karar vennlş olup, bıı tecrübedcn 

Fbılere göre vaziyet istifade etmek istemektedir. Sovyet hil

Almanyanın, Sovyetler Birliği ile 
Tokyo arasında bir yaklasma temini 
için muazzam gayretler sarlettiği ve 
bunun kendi endiistrisi istihsaliıtı 
ile Siberya yolundan nakledilecek 
Japon ham maddelerinin ve bilhassa 
ipeğin ve soya fasulyasınm mübade. 
lesini temine matuf bulundugu bil. 
dirilme'ktedir. 

.Taı>0n\ar. böyle hir tec:,..bbüse J?ir
miye çok mütemayil göriinmelT'ekte, 
Avrupanın dikkati Doğu - Cenup 
AVMınıtcıYnP mütev~cih bulımdu® 
mliddetçe, Batı devJetleriIP. olan m:i
nrutebetlcrinin t3likini ve Şarkta nü
fuzlarını yaymayı tcrcaı eylemclde
dirler. 

Mıster Çurçil, vesika usuHınfı tat
b1.k etmek icap ettığ'.nı söylemiş ve 
anc-ak bu sayede dnırnnmar.ın vazi
fesinin kolaylaşacağının, donanma. 
n1:ı denizleri tararkım sivillerin de 
topra&11 taray'lrak istihs:ılatı arttı:-. 
nıah:.rı icap ettiğini söylemiştir. 

Çurçil, büyük h~v-ı harplerinin 
vuku bulmaması sayesıncl~ lngiltP· 
rcmn tayyare lstlhsalını azami dere· 
ccye v:ırdırdığını anlatmış ve daha 
S.)nra şunlan söylemi~tir: 

"Nazist hava !ilosunun Polonyada 
yııptıklan, bunlı:.ı.nn eline düştüğu. 
müıı.: takdlrde Alm'in pençesinin bi. 
.!e neler reva görcc:eğ-.m gostcrmiya 
kfı'idir.,, 

Çur~il, Fin - Sovyet harbinden :f~ 
bahsE:tmiş, alınan neticelerin emni
yet ve itimadını takviy~ ettiğini söy. 
ledikten sonra "komünizm ~stjbdad1. 
nazizm istibdadının daha kötü bir 
şcklıdir,, demi~ ve sözlerini şu şekil. 
Nt> h.H.-nıiı;tir· "Hrık lr!!x;ınarı:ı.k VQ 

ımanlar daha 'ıı ~'a l urriyet, daha 
ger.ı~ adalet içindı.? yı:ış1yacaktır.,, 

* Amele liderlerbden Atlec ile Her-
bert Morrison da bugün birer nutuk 
söylemişlerdir. Atlee: .. Hitler, sulh 

Eelsinkiden gP.lt!n bir telgrafa gö. 
rP, Fin kıtaları La•hga bölgesindeki 
nıuharebeler esnasında 100 k::ıdnr 
S"'\-Vet tankı ele ~c-;ırmişlerdir. 

Bundan başka P'i 1lerin eı:ne bir 
çok otomatik siliıh da düşmüştür. 
~:nıdiye kadar imh~ olunan Sovyct 
tn:tl.larınm 500 i bıı'cJuğu da bildi. 
rilrrEktec!ir. 

Bugün bir S-:>vyet taht"lhaliirinin 
F.ın mayin :;nhıısınu b .. tt:ğı haber 
vl•r1liyor. 

/ sııerlilere göre 
Stokholm r.azetclerlnden Tldnlnı:en ta

rafından bu muharebe hakkında l\J n1a
lCımat verilmektedir: 

"Sovyet!Prin beş bin kişi \:ayb.-tt!klerl 
tahmin olunmaktadır. SovyeUer cesaretle 
çarpı~aktndırlnr, f21lcııt kftfi mıktarda 

cephaneleri yoktur. Ladoga taarruzunun 
sebepleri Sov;ret kı\alarının Kareli cephe-

istiyorsa, sulh hazırdır. Yıtlnız, miL 
letleri tehdit siyasetinin bırakıldığı.. 
nı· ameli bir surette ispat etmesi la. 
xımdır., demiştir. 

Mister Morrison da, harpten nef. 
ret ettiğini, fakat harpten başka ça. 
re kalmadığım, ve büyuk, küçük bü.. 
tün milletlerin emniyet ve niza.'Tlı 
korumak idn birleşmeleri lazım gel. 
diğini söylemiştir. 

cuııı dnlgalnn l51dürQcQ bir a~n karşı. 
sında şlddcUe birbirini takip etmiştir.,. 

* Isveç Hariciye Nazın Gunther 
Deyli Telgraf gazetesine beyanatta 

bulunarak demiştir ki: 
"- Finlandanın davası bizim da. 

vam.ızdır. Bu hakikati ımklamıva ve. 
va izaha teşebbüs etmek beyhudedir. 
Çünkü İsvet''in istikbali geniş mik
:vasta Finlandanın taliine bağlı oldu. 
ğu herkesçe malumdur ... 

Şimal memlckt>tlcri arasında sim
di mevcut olan işbirliğine telmih e.. 
den nazır, İsveç'in son seneler zar. 
fında d::ima bu işbirliğinin takV"iye
sinc çalıştığını söylemiş ve şunları 
ilave etmiştir: 
"- İskandinavya memlc-ketleri 

dünyada bitaraf ve müstakil olan 
mevkilerini muhafaza etmek için 
müttefikan çalışmaktadırlar. Tarih, 
bu memleketlere siyasi, iktisadi ve
sair sahalarda bir mütekabil yardım 
sivascti takip etmenin kendilert için 
bir zaruret oldugunu göstermiştir.,, 

N orı•eç l7 elialıdinin sözleri 
Oslo, 27 (A.A.) - Veliaht Prenses 

Martha radyoda bir nutuk söyliye. 
rek Norveç kadınlarını son günlerde 
vüeude getirilen iki teşekküle kny. 

Diplom.,,tlar, h.- dis olan bir nevi 
Roma - Berlın - M oskova - Tok. 
yo mih"eri yüzünden Japonvayı 
içinde bulunduğu sıkmt1lt va:ri •etten 
kurtarmak için toplanmışlardır. 

Cenubi Afrika, İngiltercden 
Ayrılmı~·or 

Capetovn, 27 (A.A.) - "Almanya 
ile rarp halinin nihayet bulması za
manının geldiğini,, bıldiren Hert2og 
takriri cenubi Afrika birliği parla
mentosu tarafından 59 reye karşı 81 
r~yle reddedilmiştir. 

dedilmeğe davet etmiştir. Bu teşek
küllerin gayesi erkekler silfıh altına 
alındıgı takdirde kendi arzusile on
ların yerine çalışmak istiyen kadın. 
lan kaydetmektir. Prenses, Norveç 
milletinin sulhü sevdiğini ve bugün 
bile milletler arasında doğan ihtiltif
lann sulh yolu ile hallcdilebileccği
kanaatini muhafaza e.tiğini söyle. 
miştir. 

.HAD 1 s E Lıf iti N. . _] Ç Y:UZ·U 
Jfare§al Göring Ue, Almanya Hariciye Nezareti 
arasındaki ezeli üıtilaf, bu defa geni bir ıal/ıa. 
ya girmi~tir. 
Alman crkiinıharbiyesile hemfikir olan Jlare
~al Göring, Sovyet Ruaga ile ittifaktan bekle
nen faydanın, ancak bu derletin iktısadi saha
da Almanyanın kontrolü altına girmesile temin 
olu:ıabilcceği kanaatindedir. 
iki devlet araaında, ne zamandanberl aürüp git. 
mekte olan il'tısadi müzakereleri Almanya na
mına idare eden Jloakoııadaki Alman El.riai 
Karl Ritter ise, Haciriye Nazın Von Ribben
trop'un adamı olduğundan, bu gayeyi temin ede
bilecek bir şahsiyet sayılmıyordu. 
Bir hayli mücadeleden sonra, Jl areşal Görlng, 
nilıayet el.riyi bu müzakerelerin ba.şından uzak
laştırmaya, ~e bu i§e kendi yakın adamlarından 
lJ' olıltat'ı memur etmiye muvaffak olmU§tur. 
Bu tebeddül,, ayni zamanda, Nazi rüetJa3ının ar
tık arzulannı Sovyet Rıısyaya kabul ettirmek 
mccburiuetiııi duuduklarını göstermektedir. ... 
Na7.t "a~ıan, .l"lnJanaa harekatına rağmen, Sovyet Rus. 
ya~,, Büyük Aleksandnn yolunda yürütmek arzusun.. 
dan vazge~miş değillerdir. 
ı•opolo di Roma gazetesine Berlinden ~kilen bir lt"l
grafta: (llitler muhitinin hali Şarka bakmakta oldu. 
ğu,, bilıliri1mP-ktedir. 
Ayni tclgrofll ~i>re, harp lıarekatmın, Karadc.-niz, Kıtf. 
knsya, imle, lran, hatta Arap yanmadasma yayılması 
ıramaoı yaklaşmıştır. 

Irak ve İran petrollerini ele geçlrebnmek irin Nul rL 
esası tnrafımian, Kafkasyanın ve Hazar denizinin Ce. 
nııhuna d\lfru bir Sovyet akını projesi hazırlanmak.. 
tadır. 

Sovyet Ruıııyn - Almanya anlaşmutnm ilk günlerinde 
mcvzuubahs olduğu söylenen bu hareket tahakkuk et. 
medikre, İn~iltere •e Fnnsayı ellerinde bulandurdak
lan en mfihfm petrol menabiJnden m.ah.rum. edebilmek 
lınltaru olmıynl'8ktır. 

• 

Almanya, Sovyet ordusunun petrol da\·asmın ehemmi
yetini idrak Nlerek, bu yolda Finlandadan daha iyi, da
ha muvaUakıyetli yüriiyebileceğioe inatnmaktadır. 

• Sovget erk8nıharbiye8inin gazetelti olan "l(ızıl 
Yıldız", /ngiltere ile Fransanın Jlunr, Suriye 
ve Filialinde yaptıklan talı§idallan bahsederek, 
bunların hedeli hakkında miitaliialar yürüt
mekte ve "Bu tahşidat, maktlOdın, Yakın Şark
taki /ngiliz, Fransız arazisini müdafaa olmadı
ğını göateriyor. Sonra bu talışidat, Akdenizde 
ı•e Balkanlardaki lngiliz - Fransız blokuna bil
kuııı·e hasım sayılanları tazyik etmeyi istilıdaf 
etmekle de kalmıyor. General Weygand ile Ge
neral lJ' aveU'in kumandası altındaki bu kuvvet
ler, hakikatte, Almanyanın cenup cenalum teh
dit ediyor. 
•aerri Balkan ceplıul henüz mevcut değildir. 
Fakat bu ceplu!yi te~kil etmenin /ngiliz, Fransız 
pltinlanna dahil olduğu apafikcir bir §ekilde 
11öze çarpı.yor. /ngiliz • Framız blokunun Yakın 
Şarktaki. akeri hazırlıkları ve bu askeri hazır
lıklarile muvazi giden diplomatik hanrlıkları, 

bizim, mahiyet itibarile mahdut aakeri tedbir
lerle değil, fakat rok geniş atratcjik pldnlarla 
karııla§tığımızı 11öateriyor. ... 
Karnecinln bl'ynelmilel sulh müesses~i. Avrupndnn 
aldığı raııorları n~retmiştir. Bu raporlarda, İngiltere. 
nin istihsal C'ttiği bütün silahlara muhtaç olduğu anla. 
pldıktan ~onra, yalnız Amerikanın Finlandaya yardrm 
t'dehileteAl izah ediliyor ve daha sonra ıu söıler söy. 
)eniyor: 

Müsamaha Lazım ! 
Ya.zan: B. FELEK 

Sert görü,nyoruz. En ba<ıit mü. 
nakaşalara hamil et, milliyet, 

irtica, inkılap esaslarına irca cd"yo. 
nız. Mevzu ne kadar edihane edaya 
müsait hatta muhtnç olursa olsun 
yekdiğerimhd fena te~hir ''e telvis 
:çio eski ve yeni sanayii IiHziycnin 
hiç birini ihmal etmiyoruz. 

Bu yol ile aradığımrz hedefe ''ara.. 
mayız. Ne eski yeninin, ne yeni cs
kin"n meziyetini bulur, noksanını 
düzeltebilir! Billın sa, unuttuğumuz 
bir nokta var. 

Hep biribirimizc vuruyoruz. 
Başkasını döviiyoruz zannında 

isek biiyük gaflet! Sadece dövün
mekle) iz. 

Halbuki daha mülayim görüşebi. 
liriz. Sinirlenmeden \'e maksadı ga. 
lerinin alkışına yahut kelimelerin 
çaııkmlığına feda etmeden pek ala 
miinaknşa edebiliriz değil mi? Bunu 
da nıutluka müsamahakar olmakla 
l apabiliriz. Ha mmuza, rakibimize. 
kiiçiiğiimüze hatta lıü~ üE,riimiize kar
şı. Çünkii ne küçilk olmak, üstiin bir 
meziyete 5ah"p olmıya manidir, ne 
büyük olmak tashihi lazım bir ku
sur taşımıya. 

Ben bu satırlan, şuna buna bir ~ 
ğüt \'ermek için yazmıyorum. Bizzat 
şah~ımda hissettiğim bir ürkekl"ğin 
~chcplcrini arac;hrırken ya fikrimi 
öldiirmck ya beni sindirmek içinı 
karsımdakilerin bana cahil, aptal,., 
yerin~ göre. ki'ıh muhalif kuh libe
ral, kiih ihtilalci, kah mürteci hatta 
kozmopoJit gibi biri diğerinin r.ıddı. 
sıfatlar isnat ctfklerini ve bu yüz
den ürkerek ha~· iyetimi ve asab~ 
korumak için belki de faydalı olacak 
miinnkaşalara artık girmekten çe
kirıdi;;.imi miişahedc etfm. 

Gençliği ate li ve müsait ıartlar 
altında inkisa{ edebilmiı; bir adam 
olduğum halde ben -hatta kendimi 
en ııali\hintli sandığım menular ü
zerinde hile- rastgele bir müoaka
'fa~·a girmeyi tehlikeli ve benim için 
iiziintüyü nıudp bir ihtimal olarak 
~örü) or ve böyle bir ı'izikoya girmi. 
yorum. 

Bn fA'71 değiştirmel"~·lz. En lmv. 
\'etli fikirlerimi?:i bile iddianın kes
kin ve hırçın l>ağırtılarivle değ"l de 
yiiksek hllı!inin emin, fakat müsa
mahakar edalari~ le ifade etmiye "'e 
bilhassa kar-.ım1zdakinc hıtap eder· 
ken en R7. kendi seviyem"1de ol<lu. 
t:'unn kalıtıl etmek nezaketinde bu. 
lunmn-a alı<:malıyrz. Yok R, o kadar 
-ıe\'kli, o kadar fn,·dnlı \'e süphesiz 
nıed<'llİ:Vctirı en yiik ek kıy;.ı<'tlerin. 
den oJnn fikir 1aahsi ''e miinnka a 
n'metlcrinden kiifiir, iftira, itham 
korkush·le istifade edemez hale ge. 
liri?:. Daha heteri var. Meydanı, ha 
korku kendilerine vız gcıcn b;r t:ı
lum tacacıı1 ve pr.rvnsı .. lnra bırakır, 

<?el<>cck nesillere miinaka<a niimune. 
'Iİ dh·c hn ır di~meleri meskcttirlriz. 
8n tehlikeli cl':vdir. Mfltefekkir ve 
miinPVVfT gednf'n herkes idn hıı 
ffl'hlikevi herfarnf efmP-k ve şimd'ki 
ltiyaflarrmn. lııliifına da olsa miina. 
l<a-.alnnm11<fn miio;nm1'lırıkiirhb iJk 
1qn·'"1 olal"nk S?'Ö7. öniind~ f11tmak 
Ttirk f:kri..,.ab İl"İn kn .. n<1 cok nrnr-
11 hfT '"~"'"· hir ''a7!"f,..r1ir. 

Almanya ile Bitaraflar 

Arasındaki Münasebat 
Paris, 27 (A.A.) - Alman hudu

dundan bildiriliyor: 
Bitaraf memleketlerin harp kar

şısındaki hattı hareketleri nazi mat. 
buatmı işgalde berdevamdır.Ilerliner 

Borsen Zeitung gazetesinin muha. 
biri, bitaraflann, lngilterenin bu 
harbi küçük miJletlerin hürriyeti i
çin yaptığı hakkındaki İngiliz iddi. 
asına itiraz etmediklerini mcraretle 
kaydetmekte ve müteakıben bitar.ıf 
memleketleri Cenevre teşekküliınde 
kaldıkları için muaheze ederek, MiL 
Jetler Cemiyetine hücum eylemekte. 
dir. ,,. 

Londra, 27 (A.A.) - Almnnyımın 
Deutschland cep kruvazoriine Lut. 
zow adının verileceği ve Deutsch
land isminin de daha büyük bir ge. 
miye tahsis edileceği hakkındaki Al
man tebliği gazetelerde büyük bır a. 
laka uyandırmıştır. 

* Holandanın 8200 tonluk Mamura 
petrol vapuru Downs yakınında ma
yine çarpmıştır. Vapur, infiliıka ra~
men batmamıştır. Ve kendi vesaitıle 
Downse varmıya çalışm~tadır. 

--o-

Eski Belçika Başvekilinin 
Yeni Seyahatleri Alrnanlnnn kanaatine göre, Sovyetleri, Finlandada af. 

rnılıklan muvaffakıyetsiıliklerin acısını ~ıkamıak üze. 
re Şarka dof{ru yürütmenin 7'.amanı gelmiştir. 

"'Gidl'nmt-mt'!si lazım ıelen bir nokta, Finlandanın yı. 
J.alma,ından sonra sıranın İsveçe geleceği, onun Al
man kontrolüne düŞtteğidir. Avrupada hissolunduJ:ru. 
na göre, AmC'uka uzaklarda olduğu ve İngiltere ile 
},ransa Ye Almanya arasındaki mfkadele ne do!rudan 
dofTuya t1lnkadar olmadığı için Ffnlandaya başka her 
milletten fa7.la yardım edebilir. Amerika yardımını 

f!Sirgediğf takdirde, İskandinavya memleketleri i>ir. 
biri ardınca dü~tektir. Finlandanın mukB\'emeti ise, 
~n hatta daha devam edebilir.., 

Brüksel, 27 (A.A.) - Van Zt'land. 
\ladrld ve Lizbona .,arekct etmıştir. 
Oradan cenup Amer!kasınr. gidccek
llr. 



) 

o~ 
Hungarya Pe~ayı Yendi 
Macar Takımı 
Bugün Şişli ile 
Karşılaşıyor 

On gündenberl §ehrlmizde bulu.. 
nan Macar Hungarya takımı, dün 
Taksim stadında beş, altı yüzü ger. 
rniyen bir seyirci kütlesi önünde p;_ 
ra ile karşılaştı. Çamur deryası hn. 
)ine gelmiş bir saha üzerinde oyna. 
nan bu maç, futbolden başka her şc. 
ye benzedi ve tabiatile zevksiz geçti. 
Misafirler rahat bir oyunla .ı - o 
gibi büyük bir :farkla maçı kazandı. 
la.r. 

il ungarya • Pera maçından bir emlanlane 

Macarlar, birkaç oyuncusundan 
mahrum, buna mukabil Peralılar, 
Galatasaraydan Bodoriyi alarak sa. 
haya ~viyeli bir şekilde çıkmışlar-ı------------------_;..--------
dı. Tarik Yaverin hakemliği altın. 

dald bu oyunda ilk beş dakika müs. 11 T K M 1 
tesna, Macarlar sonuna kadar ha. an upası il aç arı ; 
kim bir oyun oynadılar ve birincı 
devrede komeden gelen topu KaU. 

nar kafa ile gole tahvil etti Yine bir Bo·· ıge Sanat Mekte!Jı' hücumda sağaçık merkez muhacime ( ~ 
güzel bir pas verdi ve ikinci golü 
de kazandılar. Sağaçık ta, kafa ile o 
fiçüncü bir go1 daha yaptı. Devre de yuncula H k 
3 - o misafirler lehine neticelendl r l a eme 

İkinci devre can sıkacak şekilde 
geçtl Bir dakika evvel oyun bitsin, H •• ll D •• d •• ı 
biz de kurtulalım, kafasile oynayan ucum e ov u e. r 
misafirler, bu devrede de bir gol ya.. 
parak maçı 4 - O kazandılar. 

Ecnebi takımlarla yapılacak 
maçlar meselesi 

Sırası gelmişken bir noktaya lşa. 
ret edeceğiz. Genel Direktörlük, bu 
ecnebi temaslar üzerinde çok titiz 
davranarak bir talimatname hazır. 
lamıı, ecnebi karşılaşmalarını bir 
kayda tabi tutmuştu. Memleketimize 
ilç maç yapmak üzere gelen bir ta
kım, sorguya bile lüzum görmeden 
ecnebi maçı yapıyor. Her ne olursa 
olsun, resmi mahiyette ikinci küme 
kfübü olan takımların ecnebi teması 
yapmalarına müsaade etmek, Genel 
Direktörlük titizliğile kabili telif de
ğildir. Biz, bu noktaya Genel Direk. 
törlüğün bilhassa nazan dikkatini 
celbederlz. 

* Bugün saat 11 de Macarlar Şişli 
ile son maçlarım yapacaklardır. 

;' Voleybol müsabakası 

''TAN kupası,, mektepliler futbol 
şampiyonasına, havanın mümanaa.. 
tine rağmen, dün Şeref ve Taksim 
statlarında devam edildi. Şeref sta. 
dında Erkek Muallim. İstiklal, Hay. 
-; arpaşa • Ticaret, İstanbul Lisesi _ 
Bölge Sanat, Taksim stadında da L 
şık • Darüşşafaka karşılaştılar. 

ŞEREF STADINDA: 

Şeref stadında ilk müsabaka Er. 
kek Muallim - İstiklal arasında ol. 
du. Hakem Şazi Tezcanın idaresin. 
deki bu wna~ 'b~ n~~ 

dar hakim bir oyun oynayan Erkek 
Muallim 4 - l kazandılar. 

İkinci oyun, Haydarpaşa • Tica. 
ret liseleri arasındaydı. Maçı, hakem 
Necdet Gezen idare etti. 

Birinci devre 1 - O Haydarpaşa 
lehine neticelendi. İkinci devrede, 
daha güzel bir oyun oynayan Hay. 
darpaşalılar, dört gol daha kaydede. 
rek, sahadan 5 - O galip ayrıldılar. 

Son oyun, Şeref stadında İstanbul 
Lisesi • Bölge Sanat arasında oldu. 
Başından nihayete kadar sert cere. 
yan eden bu maç. müessif bir hadise 
ile nihayetlendi. İstanbul Lisesi 2 -

O galip vaziyette iken, ikinci devre.. 
nin 20 inci dakikasında işi büsbü
tün sertliğe vuran Sanat mektebi o. 
1uncularına hakem Necdet ihtarda 
bulundu. Bu ihtar karşısında Sanatlı 
oyuncular, hakemin üzerine hücum 
ederek, dövmeğe başladılar. Polisin 
müdahalesile bu hadise, güçlükle ya
tıştırılabildi ve o;run da bu suretle 
akim kaldı. 

Geçen sene Haydarpap. • Işık Ii. 
seteri arasındaki oyunun kavgalı neti 
cesinden sonra, bu &ibi müessir hl
a 'lenn ıaerrunı cıoal'!'tı--t~ur ~ 
dilecek bir harekettir. Malumdur ki, 
mekteplilerin spor klüplerinden ay. 
nlmasına sebep olarak, mektepli 
futbolcülerin klüplerde spor terbi. 
yelerinin bozulduğu gösteriıl;rordu. 

Mektepliler arasında da bu gibt h3-
diselerin vukuu bu tezin doğru olma. 
dığını ortaya koymaktadır. -l p k - DarÜffa/aka 

Taksim stadında Macar - Pera ma.. 
çından evvel Işık • Darü,şaf aka ll. 
seleri karşılaştılar. Çok zevkli geçen 
bu maç, 1 - l beraberlikle netice. 
lendi. 

Mektepliler voleybol şampiyona
sına dün Beyoğlu Halkevl salonunda 
devam edildL K.sbataş • Hayriyeyi 
15 - 6, 15 - 3, Boğaziçi - Vefayı 
15 - O, 15 - 7 mağlup etmiş, Tak. 
sim lisesi gelmediğinden Yüce Ülkü 
hükmen galip sayılmıştır. Kırmızı 
kümeden Galatasaray, Beyaz küme. 
den de Boğaziçi finale kalmt§tır. 

8ugün SAKARYA Sineması~c.2:1 
z büyük ve carütmemiı fılm birden 

H AC 1 HAYA Y 
RESUL HAYDUnARI 

"Stad,, Spor Mecmuası 
Türklyenin en çok sevilen VP en 

~k satılan Spor mecmuası Stad, ı 
karilerinden gördüğü rağbet ve te· 
veccühe mukabele olmak üzere fia- ı 

Türkçe sözlü Bq rollerde: 
ve PAT O'BRİEN 

Şarkılı filın SMİTH B~ 

tını (5) kuruşa indirmiştir. ~ı•••• 
ve FOKS D'ÜNY A havadisleri 

Bu,.n.n saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler 

Halinde, bakışında, ve sesinde karşısınt'akini i
nandıran, kalbine, emnivet ve itimat telkin eden bir 
tabiilik ve samimilik va~dı. Hiç düşünmeden ona e. 
limi uzattım ve heyecanımı gizlemek için hafif alay
lı bir sesle şu sözleri söyledim: 

- Sizinle dost olmak mademki ailemizin bir a
nanesi imiş, dost olalım efendim. 

Bizim konuşmamızı çok müşfik bir tebessümle 
takip eden dayım bu son cümleye güldii: 

__ , 

... 

-------------------------" BU G 'ON HEYECAN • AŞK • i HTiRAS 
İ P E K SEVMEK ve SEVİLMEK ARZUSU, HARİKULADE BİR 
SİNEMASINDA MEVZU. ASLA UNUTAMIYACAGINIZ BİR FİLM 

SON OMIT 
Baş Roherde: EN BtlYOK 

JEAN GABiN 
FiLME iLAVE OLARAK : 

FRANSIZ ARTİSTi 
ARLETTY 
J U LES BERRY 

FOKS DO'NY A HAVADISLERI 
en son muharebe haberleri 

Bugün saat 11 V'? ı de Tenzilatlı "Plk m~H"PlPri 

---------------~ ,---------------------------------.... , Türkün atc§li sazı ••• Yakıcı ş:azclleri .•. Çıldırtıcı danslarile süslenen Türkiyenln en ıüzide okuyucula. 
rıııın altın seslerinden kudret alan 

T 

H URMALAR 
O R K Ç E 

ALTINDA 
• 

C EMi LE 
L A L E 'de 

Günlerdenberi biltün İstanbula seferber .•• BüUln dinleyenleri mestettl. 
Bu şaheseri görmeyenler son gilnlerlnden f~tf iade .-f•fnler. 

:bive: Dünyaıını en kuvvetli cözU, en hassas kulap olan PARAMUNT Junıal 84mkli 1'lild 
Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı halk matineleri 

~---------------------------------~ 
,----~-----------------------------~ M ELE NK lstanbul halkının en çok sevdiği, en çok alkııladığı 

Sinemasında nefis filmin fransızea sözlü oriiinal dilde ıarkıh 

BRODVAY GOLO 
Baş rollerde : TYRONE POVER ALİCE FA YE • AL JOLSON 
:14,ilme 11Ave Olarak Mell'o ~-~ en son dünya ve harp havadisleri ve Foks klf modelleri fllml 

. Bugun saatıı ~t: 1•,•" de tenzilitlı matineler ı 

----------~----------' ~-----·---------, , ... -......... --.... ŞARKIN SES KRALİÇESİ 1 Bütün İstanbul ağU1o•I 

En ço~ be~d~ ve~uv.: ~.~ !ll !f ,:~n ı Alemdar ve Milli 
i Slnemalannda 

Kovboyluktan dilnyanın en b(br<lk 
Jönprömlyeliğine ;yükaeleo 

Baştan başa heyecan dolu bir mevzu... Aşkın ve şiirin terennümu ... 
Binbir gece alemlerinin fÜ3unkiır sahneleri... İnsanı gaşyed>?n nağ
me!er ve ebediyen hatı.rası ailinmtyecek müstesna bir şaheser 

Bugün TA K S İ M Sinemasırtd~ 

Bugün saat 11 ve 1 de tenzilltlı matineler. ·------' 
,------------------------~ Mevsimin süper filmi ve 

Viviane Romance ve Erle Von Stroheım · m 
harikullide bir tarzda yarattıktan 

Cebelüttarık Casusu 
(Orijinal Fransızca nüshası filmi) 

S A R A Y Sinemasında 
Senenin sinema zaferini teşkil ederek gişeler, muhasara edllinekte ve 
halk kütleleri hücum etmektedir. 11..aveten: Foks Jurnal en son dünya 
ve harp haberleri. Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler. ...................................... , 

Giilti~ tük. 

' 

GARRY COOPER 
İlk defa KovhnT olarak ,.enlden 

uun,ytııuu h.il'Jtnrn \C::ınu c-... ., 

KOVBOY'un ASKI l 
filminde bütün tstanbuJu 

ağlatmaktadır, 

Sonra da: 

Meıhur RITZ biraderlerin 

bütün dünJrayı bu sıkıntılı günlerin· 
de JfQJdQrmQş olan 

Üç Palavracılar 

IDmi COfkUn bir ~lme bUyOIU 
7apbrmaktadır. 

Y ENi NEŞRIY AT ı -ÇIGI A - Bu kültür ve gençlik mecmu
asının 85 inci sayısı çıkmıştır. 

TÜRK TIP TARiHi ARKIVI - t tlncll 
cilt 13 üncü numarası lntiıJ&r etmtştlr. 

-ızıt 
- O halde daha ilk günden aramızdak. huzlan 

erite-lim. Sizi. isminizle çağırmama zin verir misın.ız;? 

~-..... -. ---~"l--_.l ....... 11 

Benden evvel dayım cevap verdi: 
- Böyle sual olur mu Mehmet? Ono yalnız !s

mıte çağırmakla iktifa etmıyeceksin; biz kuımıza 
Ayşecik deriz. eğer sen de bize karşı ~sıcı samimiyeti 
besliyorsan onu böyle çağırır ve "Sen., dersin, ona 
"Hanım,, dersen ayıp olur doğrusu. 

- Tam avukatça bir söz bu Ayşe .. Oyle ise tek
lifsiz tekell:ifsüz tarasaya gidip oturabiliriz. içerisi 
pek sıcak ... Ayşecik sen bize kahve söyle kızım. 

Yazan: MUAZZEZ TAHSiN BERKAND No. 10 
Dc.yımın bu sözlerinin onu alilkadnr etmedi!Jru 

\re yalnız bt>ııim vereceğim cevaba enammıyet ver
diğini gostermek için ısrarla gözlerimi a.·,yordu. Bi. 
ıa ihtiyar: Biraz sonra yüzümü gözümü yıkaml§, kıyaietiuü 

değiştirmiş olarak aşağıya indiğim zaman onların 
hasır koltuklnra gömülmiiş, sigara ve kahve du. 
manları arasında sohbete daldıklarını görcliım. 

- Gel Ayşe, Mehmet bize seyahatlerini anlatı· 
yor. Bu hikfıydcr seni pek alakadar eder. 

Ben içeri girince Mehmet Bey ncz:ıkt.!tle yerin. 
den kalktı, oturduğu koltuğu bana uzattı. Fakat ben 
ktiçük bir hns.ır iskemle alıp yengemin dizlerinin di
bine oturmayı tercih ettim. O, scnelerd..:!nberi dünya. 
nın dört ucuna yaptığı seyahatleri anlatıyordu. Bir 
ua dayım sordu: 

- lstanbula geleli kaç ay oldu Mehmet? 
- Sekiz n) var. 
- Hain, bizi ancak bugün mü aradın? 
- llk geldiğ".m gündenberl seni anyon1m Arlf, 

faka: Fe:1erbnhçeden ayrıldıktan sonra senin böyl~ 
münzevi cleno?cek bir ömür sürdüğünü nasıl bileyim? 
Doktor Arifin adresini bütün tanıdıklara sordum. 
Bilen yok. Te:iefon rehberinde aradım. Yolt Bu me
deni asmla telefon almıyacak kadar seni insan kaç. 
kım 1.annetmiyordum. 

Bu münakaşa uzayıp gidecekti. Mani oldum. 
- Kinayeleri bırak kuzum. Bize gazdiğiniz yer. 

lerden bahsedecektiniz. 
Benim a!iikadar olduğumu görilnce dost baktf" 

lan yüzümde dolaştı ve sıcak aesile anlatmıya bar 
• 

lad1: 
Ne barikuJAde vakalar dlnledim o gQn Belkıs! 

Kendimi b~ka bir dünyada sanıyordum. Her zaman 
konuşmayı dinlemiye tercih eden dayım bile onun 
yanında ağzını açamıyordu. Bana gelince, kendimi 
hayal aleminin tatlı uyu,ukluğuna bırakmıştım. Kiıh 
Hind'standa, kih Japonyada dolaşıyor, Avrupanın 
ve Amerikanın en büyük şehirlerini ziyaret ediyor, 
dünyanın en gizli köşelerinin sırrını öğreniyordum. 
Adeta harikulüde peri masallan dinliyen yedi yaşın. 
da bir çocuk kadar heyecanlanmıştım ve ona, yedi 
yaşındakj çocukların büyüklere sordu~ıı suaJler ım
dar çok şey soruyor, onlar gibi her şeyi öğrenmek, 
d2lıa daha öğrenmek istiyordum. 

O gün akfama kadar vaktin nasıl ıeçtığinl anı,._ 
yamadık. Mehmet Bey yemekte ve yemekten sonra 
bizi sesinin ve maeeralannın arkasında rurükledl, 
durdu. Gün batarken, gitmek üzere aya~a kalktıtı 
vakit, tatlı bir rüyadan uyanan insanlar kadar üzül
düm. DaJJm, akıam yemeğine de kalınası için ısrar 
ediyordu: 

- Neı olur Mehmet gitme, kal; bir daha kim bt. 
lir ne vakıt görüşeceğiz! 

Mehmet Bey hayretle ona baktı: 
- Nasıl? Sana bu yuı Suadlyede ıı:eçlrtteğl~ 

söylemedim nıl? Artık her gün görüş..aceğlz dostwn, 
ilk sık kendlmi size davet edeceğim; takat siz de ba· 

na gelininiz değil mi? Benim böyle rahat döşeli prlıı 
köşküm yok ama kotramda sizi bol bol gezdiririm. 

Kotra so1ü ile kalbim çarptı ve niç~ olduğunu 
bilmeden bir kaç akşam evvel gördtigümiiL heyaz 
yelkenlin:n .:ına ait olduğunu düşündüm. 

- s:zin kotranız mı var efendiml 
- Evet kızım. 
Ellerimı çırptım. 
- Ah nı: iyi! Ben ömrümde kotra ile germedim. 

Hatta geçen akşam buradan büyük bır yelkenli ge. 
çiyordu, dayım da, ben de ona hasretle baktık, Y~
sa o kotra sizin miydi? 

Dayım izahat verdi Onu dinlerken misa!irln 
mav.ı gozleri 1fı1dıyordu. 

- Tamam.. işte o kotra benim, gördüğünfiz ge. 
mtci de biveı ben ... istediğiniz zaman relir sizi alı· 
rım ve beraber ufuklara doğru açılır, gideriz De. 
nizden hoşlanar. dostlan olmak ne büyük saadet! 

- Asıl büyük saadet o güzel kotranın aahibl 
olmak! 

- Oylc: mt yavrum? O halde sizi istediğiniz ta
dar J:ezdirJrim. 

Kapıdruı çıkacağı zaman iki elimi elleri aruma 
aldı. 

- Artık dost olduk değil mf? 
- Tabii, böyle muhte~m bir kotranın sahlbl 

olduktan sonra ... 

- Dayı.mır. hakkı var, bana lsm:mıe çağırmamı 
çok tabiidir, dedim. 

- M~rsi Ayşecik .. Mademki aramızd.\ böyle b!r 
dostluk muahedesi yaptık, o halde ~en beni nasıl ça
ğıracaksın? 

Buna hiç cevap veren olmadığı lç!n b\r dakika 
eUrru ~kağırr.o dayayarak düşüniiyorm..ışum ~bi 
durdum. Annemin arkadaşı olan bir beye. ne kEıdar 
genç g;)ı ıinJrs~ görünsün, sadece "Mehnct., demek 
pek yakı~ık almazdı. Sualinden anla~ıld:ğına gijre, 
kendisinf' "Mt>hmet Bey,, diye hitap etmemi; de prk 
istemiyordu. O halde? 

Sükütuınurı uzamasından ve fe!la bir tesir yap. 
masından korktuğum bir saniyede ~o?~m ona takıldı. 
Arka!'ında ucsu7 bucaksız mavi deniz vardt. Birden· 
bire hatırladım ve gülerek bağırdım: 

- Buldum. Ben de size "Amiral. diyece~im. 
M:ıdemki bütün ömrünüz denizlerde geçmiş ve ma. 
demki böyle y~ıel bir kotranın sahi'lisini~, size bun· 
dan dah.ı miinasip bir isim verilemez. 

Hiç cevap vermeden gülerek m\?rdivenleri indf. 
işte BeJkıı. onunla ailem içindf' ilk 11?orüştiiğü'll 

gün böyle ~tcti Fakat ayni akşam yatağıma vatt.ı. 
ğım zaman biT' kaç saat evveli yeniden hayalimde 
yap.tırken, birdenbire büyük bir heyecan kalbimi 

(Devll!Dl varJ 
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Mllletlerarası poııta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli mOdJet suraslyle 80. 16, t. 
3,5 liradır. Abone bedeli oes1ndlr 
Adres dC:l5tirmek 25 lı:unı~tur 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul llftves1 l~zımdır 

Kızılay Menfaav·no 
Hazırlanan Pla!< 

G azetemizde, ~ir Yusuf Ziya. 
nın, Erzincan felB.ketinl te. 

!'ennüm eden bir şiiri intişar etmi§, 
\'e bu şiire tnraf ınuzdan tediye olu. 
aıaıı bedel, §Ü tarafmdnn, Kwlaya 
bırakılmıştı. 

BÜ §iir, besteklr Sadettin Kaynak 
tarafından bestelenmiş, ve "TAN,, 
tarafından tertip olunan konserlerde 
de, aanatknr Safiye tarafındrua okun. 
ınuşt&L 

Şimdi, öğrendiğimize göre, ayni 
ağıt, plağa da okunmuştur. 

Gerek kıymetli sanatkar Safiye, 
cerek Şair Yusuf Ziya, gerek beste. 
kir Sadettin kaynak, bu plak üze
rindeki bütün haklannı yine tama. 
ınen "Kwlay,, a terketmişlerdir. Ay. 
rıca, "IColombiya,, müessesesi de, 
plak üzerindeki bütün hukukundan, 
En:ncaıı felaketzedeleri menfaatine 
olarak feragat etmiştir. 

Bu arada, başka plak müessesele. 
ri de, yine Erzincnna dair eserler ha. 
zırlamışlardır. Bir ynnlışlığa mahal 
kalmaması, ve halkımızın, Erzincan 
felaketzedeleri menfantine hazırla. 
han bu değerli eserle, ticaret maksn. 
d:yle çevrilen diğer pliıklan biribiri. 
lle karıştırmamalan için, çok yaktn. 
da satışa çıkarılacak olan "Erzincan 
ağıtı,, pliığı üzerine, Kızılayın remzi, 
Yani kırmızı ve büyük~e bir "Ililal,, 
de ba~ılacaktır. 

Bu isabetli tedbir aycsinde, d!-
lerlerile kanştınlmoldan kurtulaca. 
tını muhakkak saydığuntt bu pliiğın 
l\mlnya temin edeceği gelirin bü. 
)'tiit olma~1nı, --'bu pliiğtn hn-m-lan. 
m~~ında küçük bir role sahip bulun. 
hlanın samim'yetiylc- temenni ey. 
ler, \'e bu vesile• ile, feragatkar ııa. 
natkürlarımıza teşekküz borcumuzu 
da bir Jaha ödeı iz. 

~ 
Eninca.mn Adı Değişmeli -----· -

Diinkü "Tfü"J,, siltunlnrında, "Er. 
ı:incan - Ezercan,, ism'nin "Katar. 
can,, kelimesiyle değ" ştirilmesini 
teklif eden şayanı dikkat bir ya7.ı 
l'nrdı. Yıkılan bedbaht Erzincan şeh. 
linin yeniden nereye kurulacağı he.. 
lliiz mnlum değildir. Faknt, eski y • 
r-:ne kurulmaması ihtimali, çok kuv. 
\tetlidir. Çünkü hemen bütün saldhi. 
)'ettar mütehassıc;lar, Erzincan şch. 
~inin bulunduğu mahallin daima 
~.elzele tehlikesine maruz oldu~'Unda 
taınamen müttefiktirler. Tar'hin 
kaydettiği eski felfıketler de, onları 
teyit eylemektedir. Bunun içind"r ld, 
)'eni şehrin, yapılnınkta olan tetki. 
kat neticesinde emin bir sahaya ku
rıdacaj:;'lnı muhakkak sayabil'riz. Fa. 
kat, biz, bu arada "TAN,, slitunlo. 
tında ortayn atılan o fikrin de naza. 
?t itibare alınmasına taraftarrz: Er. 
dncanın yerini değiştirmek kadar, 
•dını de!işt:irmek tc, lnzımdır. Bu. 
q{in, vatan toprakları üzerinde ba~:ı.. 
tılnıakta olan tetkikntln bir başka 
§eklini de ruhlanmızda yaptığımız 
takdirde, bunu, ruhi bir zaruret sa. 
Yncağırnrz muhakknkhr: "Enin. 
ean == Ezercan,, kelimesini - "Ka
!n_rcan,, la veya bir başka milnasip 
lSırnle-- değiştirmekle biz, son zel. 
~ele felaketini b'ze daima hatırlata. 
!~~ olan vesilelerden hiç değilse bir 
"<YlCSini elı.siltmİ<ı !"ayılırız! 

• ~bligat Zarl'.1 Yok - ·-----
Bir mliddeltenberf, adli tebl'gnt, 

f.;sıa vnsıtasiyle yapılmaktadır. Teb. 
~'nameler, Adliye Vekaleti tarafın. 

an hazırlanmış bulunan hususi 
;arOarla gönderilmcktf>clir. Fnknt. 
~tanbul Adliyesine, Adliye Vekile. 
~1 tarafından göndcr'lmiş bulunan 
r.~ husttsi zarflar, tamamen tiikendi. 
6• •• 

l!;ındir ki, hale:ı, tebliı?at yapıla. 
~~nktndır. Bu basit görünen sehc·p 

ıundcn ınuameli'ıhn sekteye uğra. 
~~Sl, hilhassıı alacaklı mevkiinde 
bt~ Unan vatanda~ln" mufA7.arnr ve 
8Jn~eess:~ ~trnişti;. Dün, adliye bina. 
d a, buybk bir kalabalık teşkil e.. 
"'cnh hu vatandnslnnn halini görmüş, 
le d aklı şikfıyetlerlni dinlemi~ bu. 
~~l' uğurnuz ·içindir ki, bu noktaya 
eh ıye .Vekfıletinin nazarı dikkatini 
li ernınıyetle çekmeyi bir vnz:te bi-

Yoruz. 

. 
\ 

\ 
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EDEBi NESLiN KAVGASI 

Haftan on 

Hindistan Cev • zi Ağacı 
J şte, Okyanusya adalannda.: 

ki bu vahşi adetıni pek 
beğenerek memleketimizde de e.. 
debiyat pirlerine tatbika karar ve. 
ren haklan yenilmiş genç muhar. 
rirler, o maksatla bir kara liste ha
zırladılar. Fakat Babıali cadde
sinde aradıkları ne Hindistan cevizi 
ağacını, ne de gösteri~li ve işe el. 
verişli bir başkasını bulamadıkla. 
n için şaşkın şaşkın dolaşırlar, dü. 
şünürlerken Nurullah Ataca rast. 
ladalar, fikir daruştılnr. Münekkit, 
fırsatı nimet ve mesleğine hizmet 
bilerek şu tavsiyede bulundu: 

- Salkımsöğütte, tramvay ş:olu 
üzerinde cinsini seçemediğim ko
camıın b;r o.ğaç vardır; meşe mid'.r, 
çınar mı, yoksa "şecerei vakvak,, 
veya kavak mı. her ne ise ... Orası 
Babıali sayılabilir; ağaç ta matlıi.. 
ba uygundur. 

Gençler, münekkidin ellerlnf te. 
şekkürle sıkt-Iar ve bağıra çığrışa 
koşuşımık ağacı fırdolayı kuşattı. 
lar. İçlerinden müstakbel Ham. 
dul1ah Suphi olmıya hevesli bir 
natıkaperdaz, camurlu yalaktan 
bir damla su almış sıska ve taze 
horoz gibi başını havaya kaldırdı, 
bir lutabede bulundu: 

EY ulu çınar, halAskAr a.~aç! 
Adsızlığm karanlık bod· 

nımlariyle ıslak sarnıçlarında bJ. 
zi sülükler, solucanlar, kurbağa 
yavrulan ve sivrisinek tohumları 
gibi sürüne sürtüne yaşartmak is. 
t.yenlerin elinden sen kurtaracak. 
sın? Bize can, kan, kanat ve ayak 
sen vereceksin! Ancak senin yar. 
d:nunla biz de yer altından gök yü. 
zune, Sarayburnu Parkından Park 
~.teline çıkacağız. Büyük gazete 
sutunlarının seçme köşelerine kon.. 
muş gösterişli koltuklara geçmek 
bizim hakkımızdır. Senin gölgenin 
altında, artık, hak yer~ni bulacak 
ve hnksıE şöhretler yerin dibini 
boylıyacak. Ey adalet çınarı, ey e. 
debiyat darağacı, edebi yobazlarla 
softalann medrese saltanatına ni. 
hayet verecek ey koca kütük! Ha. 
rem ve hadım ağalariyle cariye ve 
hamam ustası imparatorluğunu 
çö!dürecck ey feyizli kudret! Sen 
edebiyat buğdayını taşından, top
rağından ayıracak bir son sistem 
kalbur, edebiyat pınarını zararlı 
mikroplarından temizliyecek bir 
meharetli süzgeçsin! devrimci nes.. 
lin büyük kurtancısı, ey yeşil tan. 
rı, cennet sensin, sended~r! 
Hıtabe bitince lıazır bulunanlar, 

son edebiyatımızrn yüksek bir nü.. 
munesl olan şu aşağıdaki şiiri, hep 
!bir ağızdan, ağaca bakarak, eskL 
den mektebe başlanma alavındakl 
ilAhici mahalle çocukları ~ibl ma
sum bir eda ile okumıya başladı.. 
lar: 

Bir tas attım ağaca. 
Düşmedi taşım, düşmedi bşml 
Ta~mı altaç yedi, 
Taşuru i6terim, ~mu liııtertml 

B u manzumenin, ağaçla başlı. 
yan şu büyük edebiyat ihti. 

lillnc Marseyyez nev'inden bir 
marş olarak bestelenmesi itti~akla 
kabul edildikten sonra listenin ba. 
flildaki isim okundu •e Yahya Ke-

1 Yazan: Re/ ik Halid 1 

"Bazı Okyanu.41Ya adalannda deli';( anlılar, kendilerine sıkıntı veren yaşlı.. 

lardan kurtulmak için, şöyle bir usule müracaat ederler: he yaramıız fhtl

,.nrları bir iri Hindistan eevlz.1 ağacına çıkarırlıır, ağııcın dallarını vnr ku\•vet• 
lıırlle sarsarlıır, ursarlar ve üstündekllcri dü:,;ürüncc, kebnp §l:,;lerlne geçirip 

çala oynaya. Afiyetle yerleri. 

mal, yakapaça, İstanbul Klübün. 
den bir kamyona tıkılarak meyda.. 
na get.rildi. Büyük şair, yolda, va. 
kanın fecaatine uygun bir beyit 
hazırlamak istemişti; fakat vakit 
dardı, o, ancak bir m:-sraı bir sene.. 
de bitirebil.rdi, vazgeçti, sadece, 
nesren: 

- Dehrin her derdi. her cefa51 
beni bulur. Şiirden şimdiye kadar 
ne fayda gördüm? İşte son cilve
si! d:ye söylendi. Koca şair, öğle 
yemeğinden henüz kalktığı için 
yarım misli ağırlaşmıştı; betleri 
benizleri kül gibi solgun. çelims:z 
ve idmansız çocuklar o azim cüsse 
karşısında -Gullivcr'in dev vü
cudünü hayretle seyreden masal 
cüceleri kadar- şaşırakald:lar; bu 
sırada caddeden tramvay tellerini 
tamir için kullanılan bir merdi. 
venll araba geçmeseydi giranbaha 

(SEYAHAT KfTAPLARI) 

sikleti ağacın tep: sine çıkaramıya. 
caklan muhakkaktı. 
Şimdi da!laıı snllamtya başla

mışlarc!ı. Neticeyi almak uzun sür
medi, zıra şairin bast:ğı dal, sar. 
sıntıdan değil, eşsiz (nazar) nazı. 
mınm ağırlığt altında kırıldı ve 
cüsse, civardaki Ayasofya kubbe
si çöküyormuş J.?ibi bir heybetle 
yere indi. Çocuklar, y:ktıklan bu 
tarihi ab:deye, yine onun bir kL 
tnbesini değiştirip okuyarak. son 
bir kadirşinaslık göstermekten 
kendilerini alamadılar: 

Koptu yerden acı bir vavey!!, 
Her taraf inledi: "Yahya! Yahya!,. 
Nice günler bııkarıık şom çın;:ra, 
Dediler: "U~radı Yahya naz.ıra!,. 

En güç iş, böylece, pek kolay 
ba~anlmca list~nin ikinci 

ismi okundu ve bir kahkahadır 

koptu: Re~at Nuri! Kahkahanm 
sebebi muharrire hürmetsizLk de
ğHdi; kendinden evvelki §Öhretli 
kurbana nazaran devede kulak, fil. 
de göz. armutta sap ve Alınan sof. 
rasmda ter:eyağı kadar cüssesiz, u. 
fak, çerden çöpten oluşu idi. B.na. 
enaleyh zerrece zahmet çekilme
den onu, ağzında sönmez si~arası. 
ağacın en üst dallanna kadar çı.. 
karabildiler ve aşağıdan şöyle bir 
bakınca o derece küçük, çelimsiz 
buldular ki maruf eserini baUrlı
yarak: 

- Ça1ıku~! Ç'alıkuşu! 
D:ye haykınştılar. Haktkatcn 

dalın tepesinden "Cıkcık! Cıkcık!,, 
gibi kuş cıvıltıstna benziyen bir 
ses geliyordu; minimini vücutlu 
büyük romancı, bir taraftan hoş 
geçinme prens'.pini bozmamak, di. 
ğer taraftan da sigarasını düşür. 

memek için dudaklarını fazla aç
madan şöyle diyordu: 

- Me.ktep müdürlerinize se13.. 
mımı söylemeği unutmayın, hepsi 
arkadaşımdır. 

O, ilk sarsıntıda. vunılınuş kuş. 
tüyleri gibi perişan, yumuşak saç. 
lariyle yere düştü; sigarası, bir ba
rut dumanı pibi etrafında hala tü
tüyor ve bir İsa lavhası gibi başı.. 
nın üstünde nurdan bir hale çizi. 
yordu. 

~ (Sonu: Sa: 7 Sil! U 

VİTAMiNiNi NEREDE BULMALI? 
B uııdan önceki yanda. gcbo 

bayanlara 50 gram dana ka· 
raciğcrlnl bir mi~al olarak sö~·lc. 
mi~tim. O kadarcık ciğer yemek 
pek de gilç bir ~ey o1mamakla be
raber, şanlarından biri de aş yer. 
mek olan gebe bayanların ondan 
da çahık bıkacııkları kolayca talı-. 
min edilir. Bereket \'Crs~n ki A 
vitamininin kaynaklan yalnız kıı. 

raciferden ibaret değil(llr, ba~ka 
türlü yemeklerde de bulunur. 

İn!'!an hu vitaminin çocuğa Mi· 
yümek i~in, anf'sine de • gebrfik· 
te kendisine pek kolav mnsall:\t 
olan • mikroplu ha<ıtalıklardan ko. 
nınmak i~in mutlaka lüznınln ol. 
duğunu zihnine koyup da ondan 
gilndc 4200 ölçünün mut1"1ca la· 

zım olduğuna kanaat ıetirince, 

şimdi !'!Öyliyeceğlm yemeklerden 

de • değiştire değiştire • onu temin 
eder. 

llnyvan etlerinde bu dananın kn 
ra ciğerinden ba~ka size aramak 
zahmete değmez. Yalnız .;ığmn i~ 

yağını • mesela börek kızartmak 

için • kul'anı~anız onun yilz p-a

mında 700 ölçü bulununuz. 
Dalıklarda daha kolay. MHelA 

yılan balığı • bizdeki adı köta i~ 
do • yUz gramile 20,000 ölçn A vita 
mini verir, hem de yanı sıra 3000 
ölçü D vitamini, demek ki bundan 
25 gram gebe hayanın ihtiya<'ını 

temin eder. İstanbulda meşhur 

palamut bııhğı da yib: ı.'l'nınında 
A dan 1100, D den de 2500 ölçli 
verir. Bunclan 400 gram yenile
mezse de daha azının gene bu \'İ• 
taminden veren ba~ka vemekforin 
yanında yardımı olur. Uskumru~·u 
sevseniz de 0111,an bu vitamini bu· 
lama7sını7.. Fakat ku~a ~nr(lah·ası 
her vakit, her yerde lıu(unı,r. 
Onun da yiiz gramında 300 va,.dır, 
o koda,. '·er.i'enıese hile ~·arclırnı 
otur ... İstiridyenin yiiz gramında 
420 ölçü. Onu sevenler Jüzlineylo 
yerler. 

Yumurtadaki A vitamini hayli· 

ce kanşıktır. Ta\·uk yumurtlama
ya başlayınca yumurtanın ·arısın· 

da yüzde 4000 öl~ü, yTimurta hiiıı· 
bütün çıkınca 1000 ölçüye düşer 

Şu halde taze yumurta sarı ından 

dört, beş tane yiyemmıeniz hile da· 
ha azı gene işe yarar... Siitlerin 
arasında en bereketlisi emzikli 
kara bayanın sütüdilr. Fnknt onu 
çocuk doğduktan sonra slitnine o· 
)arak bile bulmak güç oldu~mdan 
inek siitiiniln ylizde, yazın 200, 
kı~ın 100 ölçil A vitamini ile ka· 
naat etmek zaruridir. TereyAğının 
A vitaminlf'ri de ya7!, kı~ değişir; 
yüz pamında yazın 4000, kı~ın ya
rısı, fakat mutbak yaflarımla dur
dukça artar .•• 

Yoğurtla neynirlerde A vitamini 
biraz karışık iştir. Onlar başka d1 
taminler için işe yararlar ... 

Sebzl'ler, yukanda 11öy'ediğtm 
sebepten dolayı, A vitamini lıakı· 
nundan pa~·elerini kaybetm!~ler · 
dir. Bununla beraber ~okı;a sebzo 
yeyinl'e onlarla da ihtiyacı temin 
etmek milmkiin o'ur. yü:ıde mü· 
rcttcbntından 12000 öl!:iİ bulundu· 
§unu bilirsiniz. Dt'mek ki, o karları 
bile - ve bir mürekkep vitaminle 
başlangıcı olsa da - 42Ut) ölçil 
tam ,·ltaminl ıretirmiye yetişir. 
Liilınanın kıvırcık cinsi olur.;a yiiz 
gramında 6000 ölçilye kndl'r \'e
rir. Şa1(am pek iyi 10000, halka· 
bağı 2800. 

En yükseği maydano~ yil,,; 21'8· 
mında yüz bin öl(ü. Onun on gra· 
mı bile gebe bayanın ihti;vacını 

temin f'der •.• Yeşil salata da iyi, 
belki de domates sal!:ası... Pancar 
turşusu da pek bereketli, havuçta 
haylıca. 

Yemişlerde ta%e l<ayısı ile ~efta 
)iden ~onra~ına, ihtiyaca nisbetle 
devede kulal( knbi1inden. rakat kn· 
ru erik hoo:afı her mevsimde hah· 
n sayılacak kadar A vitamini ve
rir. Bu mevsimin vaş ve kuru ye
mişlerinde aramaya dei:mel'., efmayı 
kabuklarile yeseniz de yüz gramın 
da ancak 100 ölçü huJallihrsiniz. 
Günde dört bu(uk kilo elma dof'a· 
cak çocu~un hatın için bile yenJ. 
lem ez. 

Onun fçin yemeklerinize doma· 
tes salçası kattınp üzerine mayo· 
nez koydurmayı unutmamahsınız, 
bayanlar-

Bir Devlet Hastanesine 

Kabul Ed3!me!< için 
Hastanın Ölüm Halinde 

Olması mı Lazm:d .. r? 
Yazan: Sabilıa Zekeriya Sertel 

V . kı' d '2-r. ' . '-'\ o a a ıu ur: 
Sandalcı ( .... ) m kansı ho.s

tadır. Cç çocu~u ile tek b.r odada 
yaşıyan bu ailenin geliri ancak yal. 
nız yaz aylarına mahsustur. Karınca 
gibi yaz aylarında biriktirdiği üç beş 
kuruşu, kış aylarında başka b'.r iş 

bulamadığı için sarfetmek mecbu. 
riyetindedir. Fakat bu para, azgın 
kışın karşısında ailenin kömür, gı· 
da, giyim ve sair masraflarına yet. 
mediği :çin, bir çok günler ailenin 
açlığı da vardır. Fakat hastalık, bu 
hayat mücadelesine Hzdan bir ka. 
mışla çıkan aileyi perişan etmiştir. 
Doktor için para yoktur, ilnç lçin pa. 
ra yoktur. Ananın hastalanmasiylo 
pislik ve sefalet içinde kalan çocuk
lann hali bir gönül acıMdır. Havasız, 
nefessiz, pisi k içinde olan bu odada 
hastanın iyileşmesi değil, sağlamla• 
rın da hastaJanma.51 tabiat kanunla. 
nna daha uygun bir hadisedir. San. 
::lalcının sıhhat bilgisi hastanın ba.. 
kımına bire bir devadır. Bu ana ö.. 
lilne bo çocuklann felaketi de ıös 
linfh•e getirilince akla gelen lçtimal 
vazife bu kadını bir hastaneye gön. 
Jermekt:r. 

o 
(_ .. ) ha~taneye tclcton ediynna. 

nuz. Eğer hasta sokakta ölmek teh. 
likesine maruz değilse, hutayı gön. 
deriniz muayene edelim diyorlar. 
Sandalcı yerinden lmnıldıyamıyan 

hastayı bütün r;anıretine rağmen 

hastaneye bir otomohi1le götürilyor. 
Muayene ed'yorl:ır. Aldığı ce\'ap ~n.. 
dur: 

- llastalık çok vnhim ~eğildir. 
E.!.de de tedavi edilebilir. Bu sebep.. 
!e hastanede yatıramayız. 

Sandalcı, boş kesesini bir dahı sn. 
kerek hastasını tekrar otomobile 
b'ndirlyor ve evine getiriyor. Bun. 

dan sonra hasta talie havale edil. 
mlştir. 

• 
Şimdi düşilnUyorum. Ha~ta efer 

sokakta ölecek kadar mühim bir 
hastalığa yakalanmı,sa hastane ka. 
bul etmez. Eğer çok hbta değilse., 
yine hastane kabul etmez. Bir fakir 
hastanın hastaneye kabul cd'lmesi 
için icap eden şartlar nedir? Bunu 
l>ilmiyor, ve bulamıyorum. 

Burada biitün acılığı ile beliren· 
bir hadise vardır. Fakirler if n açı. 
lan de,·let has.tanelerinde, hastanın, 
hastaneye kabulünde içtimai şartlar 
bahis mevzuu değildir. Ancak hasta. 
lığın ehemmiyeti hah' - mevı:uudur. 
Fakat devlet hastaneı-;inin gaye ve 
mnnası bu değildir. Bakımsızlık. e
ralet yüzünden ölmesi ihtimali olan 
ftastalan kurtarmaktır. Bunun için 
-le gelen hastanın yalnız doktor tara. 
!mdan muayf'nes: ve bu doktorun 
kararı kili d~ğildir. Hastanın evin. 
deki bakım şartlarını, yoksuzluğunu 
-'a hesaba katmak liıznn. Bugün has-· 
•ane:ve kabul için lazım olan va51fla
-a 'lahtp olmıyan bu hasta. yathi; o. 
-ıada ve bu şal'tlar içinde ağırla~a. 
hilir. f"'leşmesinıien ziyade aıırırlaş.. 
ması daha varittir. O ıı:amnn ha'lta. 
'leye s:iderken ölmesi tehlike!;I kar. 
-.mntfa yine ıridemi~·ecrktl,.. O hal. 
ie bu kadını bırakalım da ölsün mü? 

o 
AVTUpada içtimai muaveneti itmt 

e ·aıilarla idare eden hastanelerin, 
ayrıca bir de içtimai muavenet şu. 
besi vardır. Bir hasta için müracaat 
vaki olduğu zaman, hastanenin ziya. 
retç: hemşiresi hastanın e\'ine gider. 
Hastalığın derecesini, e\'in baktm 
~artlarını, sefaletini tesbit ettikten 
5onra hastanın hastaneye kabul edi. 
lip edilemiyeceği karanru ver'r. Bir 
fakir hastanın basta:ıeye kabulünde 
esas sadece hastalık değil, hastanın 
içtimai şartlandır. BugUn tıp alemi. 
nin de kabul ettiği b'r esas vardır. 
insanı hastalanmadan, ölümle karşı 
kat'}lya gelmeden evvel kurtnrmak
Bu hadfse gösteriyor ki, bizim has. 
tanelerde de içtimai yardım ubesi 
kurmak, hastayı ginne'lden eV\·el, 
ve çıkt·ktan sonra ev'nde takip ede
cek ziyaretçi hemşlrt'ler te11kiH'itı 
vapmak lanmdrr. Ani hastane. val. 
nız binası sıhhi bakımlara göre ~sta 
'tir mimar tarafından yapılmı<ı. en 
mükemmel te('hizata sahip. liıbora. 
hıvarlarla, ameliyat salnnlan mo. 
.fem hastane dt-mek df'tldir. nevle. 
•in kuracağı modem ha tane. ha'lta. 
11~a karcı, lçtimlli. sıhhi. mali bakım. 
-tan mukavemet!"lz o1Rn hftdnvı kur. 
taran ve ona 1aşamak imkanlan ve
"C,.dir. 

Sandalcı (,_) rn kanq bu muknve
metsizlerden bir tanesidir. 



Balkanlara 
.H .AR P 

F e18ketzedelere Acel 
Kereste Verilmesi lci 
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Geliyor mu ? 

Berlin, Bütün Rumen 
Faaliyet Şubelerini 
Eline Almak istiyor 

iLAÇ 
l<ıtlıqı 

.. Yoktur Hükiimet Tertibat Ald 
' (Başı 1 incide) 

bolşevik siyaset takip etmesinin hik
meti budur. 

Keza Macarlarla Rumen ve Yugos
lavların arasını bulmıya çalışması. 
nın sebebi yine budur. 

Ballcanlarda bir Sovyct ve Alman 
istilasının başlamka üzere olduğu hak 
kında rivayetler çıkarılm3sının v\? 
İtalyanın bolşevizmin Balkanlara in
mesine cevaz vermiyeceğinin işaa P. 

dilmesinin sebebi de bu fasliyetlerin 
Belgratta Balkan antantı konseyinin 
toplanması arifesiae tesad.i.if etmiş 
olmasındaki garabeti de gözden ka
çırmamak lazımdır. 

J ngiliz matbu1tı, İtalyanın bu 
faaliyetini tasvip, hatta teşvik 

eder gibidir. Çünkü İngillere öteden. 
beri Balkanlarda ..ulhün devamına 
taraftardır. Burada sulhü idame ede
cek her teşebbüse yardım etmeği fsy. 
dalı bulur. Bu sebeple Balkan antcın

' ,; . it ! 2 Şii.< ' ' ' 
Eczacılar Cemiyeti dün sene

• lik kongresini yapmıştır. Baş-
, tanbaşa münakaşalı geçen kon

grede evvela Eczacı Mektebinin 
pek acıklı bir halde olduğu id

• 1 dia edilmiştir. 
.~ 1 Azanın biri, mektebin yedi sene. 

~· denberi profesör bulamadığını, ha
len bir kaç asistanla bir doçent tara
fmdan idare edJldiğini, talebenin 

1 staj yapmadığını söylemi~tir. Bir di
.~,..,,.,a'!b ğeri, kendilerini yetiştiren hocaların 

tına müzahirdir. Ayni zamanda Tu- ~-.,..iiıiiılııllllı._ıiiii 

na boyunda Sovyet - Alman ileri ha. •••--ııııiil• 
reketini durduracak herhangi bir • 
blokun teşekkülünü de hoş görür. Bu 
bloku kim teşkil edarse etsin, İngıl
tere için o kadar ehemmiyeti haiz de. 

tekrar vaz;fe başına ça~nlması lü. 
zumuna işaret ederek, mutlaka ya.. 
hancı profesör getirtilmesindeki za
ruretin neden ileri geldiğini sormuş
tur. İdare heyeti, Eczacı Mektebi 
için Avrupad:ın profesör gctirtil _ 
mesine çalışıldığını tekrarlamtş, bir 
çok ıfıza, yedi sencdenberi basanla. 
mryan bu iı;in harp vn:dyeti dolayı. 
sile daha da uzayacağı gözöniinde 
tutularak tekrar teşebbüslere girL 
~ilmesini teklif etmiştir. Bir eczacı 
da dcmistir ki: 

' 

"- Bir dostumun iki oğlunu staj 
için eczaneme almıştım. Bir senede 
ancak iki defa u.ğradrlar. Sonra ben

ğildir. 

Almanya da, MussolinJyi bütün 
bütün elinden kaçırmamak için, İtal. 
yanın bu faaliyetine karşı ses çıkar
mıyor. Zaten İtalyanın Tuna ve Bal
kanlarda gerek ekonomi, gerek siya. 
set bakımından büyük bir rol oyna. 
yamıyacağına da kani oulunuyor. Bi
naenaleyh Romanın Tuna ve Balkan 
memleketleri arasında bir birlik te
sis etmesine açıktan açtf;a muhalefete 
lüzum görmüyor. 

İşte Roma, bu müsait vaziyetten 
istifade ederek Tuna ve Balkanları 
elde etmiyc çalışıyor. 

Kullandığı en büyük si!Bh ta harp 
korkusudur. Balkan ve Tuna mem. 
lcketlerine harp teh1ikesini yakın 
göstermek, ve bu tehlike karşısında 
onlara yardım elini uu;tarak halas. 
kar rolü oynamak istiyor. 
Balkanları kaplayan harp havası

nın sebeplerinden l.lıri ve en ?1Ühim
mi de budur. 

Yoksa, evvelki y;•Z!1arımızda da 
hah ettiğimiz gibi, ~imdilik ne bir 
Sovyet ve ne de bir Alman istilası 
tehlikesi varit değild1r. 

* M aamafih Balkanlar h3rp tehli. 
. kesinden tamamen uzak sayı. 
lamaz. İlkbahara doğrn harbin Bal
kanlara inmesi tehlikesi yok değildir. 
Fakat bu tehlike btisbütün başka se
beplerle ve başka j<.>killerde kendini 
göstermektedir. 

Bunu da yannki yazımızda izaha 
çalışacağız. 

A!maD'!ların 

Almanya • /ngiltere • Romanya arasında mühim bir 
mesele teşkil eden Rumen petrol kuyuları 

(Ba~ 1 incide) 
Romanya istihsalatını tanzim etmek 
ve Rumen iktısadiyatını mümkünse 
Almanya lehinde seferbe:.- hale getir
mek vazifesile 1oğrudatı doğruya Ru
men hükumetiİe temasta bulunacak. 
tır. Fakat şimdive kadar Btikreşte 
bu şekilde bir teşebbiiste bulunuldu. 
ğu zannedilmemektedir. 

Söylendiğine göre, Berlin hükıl

meti, bu tekliflerP., Rumen efkarı u
mumiy~since daha kohy kabul edile
bileeek ve Sovyet tehlikesine karşı 

memlekete emniyet ve~ecck bazı te. 
minatı ilave etmek istemektedir. Bu 
hususta alınan haberlere göre, şim
diki halde bu proje iki kısımdan i
barettir: 

1 - Siyasi kısım: Almanyanın ga. 
rantisi altında bir Rumen - Rus a. 
demi tecavüz paktı imzası, 

2 - Askeri ve ikt•sad! kmm: Ro
manyada ordunun terhisi ve meınle .. 
ket istilisalatının, istihlakinin ve şi
mendifer nakllyatının Alman kon. 
trolü altına girmesi, şimendi
fer nakliyatının kontrolii altına alın
mak istenmesinden maksat, mahalli 
ihtiyat;lar nazarı itibara alınmak şar .. 
tile, Almanyaya çok miktarda n3kJi
yat ya!>ılması için azami randıman 
teminidir. 

Fransız gazetelerine göre 
Faris, 27 (A.A.) - Havas: Pari§ 

matbuatı bugün de Ro"lıanya _petrol
lari mf'seleslle me~~ldür. 

Pertinax diyor ki: 
Fransa Funıen petrolünil, ~1mdl. 

ye kadar iki akid tarafından tama
men tatbik edilmiş olan anla~ma mu
cibince ithal etmiştir. Ve BükrE'Ş hü
kumetinden teahhütlerini tutacağın
dan şüphe etmeğe mahal yoktur. 
Bundan ba~ka, Romanvanm bulun
duğu tehlikeli vaziyetin de hesaba 

nazın da ayni istikamette So!yayı 
ikna etmiştir. 

Peti Parisien diyor ki: Abloka fle 
mücadele için seyyar memur olan 
Doktor Olodius Romaya gitmektedir 
ve orada da petrol mevzuu bahsolu
nacaktır. Zira İtalva Romanva net. 
rollerinin mühim bir müşterisidir ve 
~e Alman mutalebcleri, ne de Rus 
tuzaklan yüzünden kendisin1n bu 
maddeden mahnım b'rakılmasma 
müsaade etmivecektir. Filhakika bu 
meselede de Berlin ve Moskova bu 
vazüeyi taksim etmektedirler: Bir 
taraftan Bcrlin taahhütler istihsaJine 
çalışırken diğer taraftan Moskova. 
manevrenin muvaffak olma~ını te
min için istila ile tehdit etmektedir. 

* Bükreş, 27 (AA.) - (Parls yolu 
ile) 

Resmi Leh Ajansı, Polonya üze. 
rinden transit mün:ıkalfttının miin
katı olduğu hakkındaki savialara r~ 
men. Almanyoya ait Rumen eşyas1-
nın Sovyet1erin işgali altındaki Po
lonya arazisindE'n gccmekte devam 
ettiğini, bttnl'T"la beraber hu yo!d:m 
Rumen petrolü ihraç edilmiş olma
dığını bildirmektedir. 

Romanın noldai nazarı 
Roma, 27 (A.A.) - Reuter: Alman 

ticaret nezaretinin rnütchass1s1 Clo
dius'un ziyaretine İtalyan ticaret 
mahfillerinde hiÇ'blr ehemm;yet at • 
fedilmemekted•r. Clodius'un Tioma. 
ya umumiyet itibarile iki ınemleket 
arasndaki ticaret mübadelesinin va. 
ziyetini müzakere için geldiği söy. 
lenmektedir. 

(Başı 1 incide} katılmak kap edeceği kanaatindeyiz. 

Görünüşe bakılırsa, f talya şimdiki 
ticaret muahedesinin herhangi bir 
tadiline, bu tadil kendis'ne bugün 
bir fayda temin etmı:-diği takd~rde, 
muvafakat edemiyccektir. 

Almanyanın bir tel~zibi So!ya, 27 (A.A.) - Bulgar ajansı Sovyet tehdidi ve Alınan tehlikesi bu 
bildiriyor: Slovo gazetesi dWı akşam. m~mleketin üzerine çökmektedir. 
ki başmakalesind~ Türk - Bulgar mü. Bereket versin ki Kont Ciano Ma
nasebetlerile me:jgul olmaktadır. Ga- caristanın farlil emellerini muvakka
zete d iyor ki: ten v~tl.;tJrdığı gibi Türkiye hariciye 

Berlin. 27 (A.A.) - Alman kuv
vetleri Başkumandan lığı Galiçyada 
Alman kuvvetlerinin bulunduğunu 
tekzip etmiştir. 

"Türk~e ile Bulgarls~n arasında -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

yalnız en iyi anlaşm:ı şartları değil. Adrı·yatı~k Blolru ayni zamanda samımi ve faydalı iş ~ 
beraberliği şartları da mevcut c·ldu. 
ğunu bir çok defalar kaydettik." 
Müşterek hud • .ı.ttan kıtaatın geri 

alınması ve Mcnemencıo~lunun Sof. 
yadaki ikameti esnasınd:ı vukubulan 
son Türk - Bulgar tez::ıhürleri, Sofya 
ile Ankara arasında yolun yalnız iki 
devlet üzerinde değil. ayni zamanda 
Balkanların umumi vaziyeti üzerin
de de bayırlı bir tesir yapabilecek 
faydalı işlere açu bulunduğunu gös
teren bir delildır . ., 

Gazete müteakti.>en, barış muahe. 
delerindeki bazı •ıaksızlıklardan oah 
setmekte ve, mütaleasına şu suretle 
devam etmektedir: 

maşı, 1 incide) 
hasını her mütecaviz devlete karşı 
korumak için müttehit bir Balkanın 
teessüs edip etmiyeceğini göstere.. 
cektir. 

l tal, yanın mevkii 
İtalyanın Balkanlardaki menfaat. 

!erini tehdit edecek her teşebbüse 
mukavemet hususunda gösterdiği e.. 
nerji ve azim, Balkanların siyasi dü. 
şünüşi.inde yeni bir veçhe viicude ge
tirmeğe saik olmuştur. "Bir kardeşi 
tanımıyanlar, yabancının hakimiye. 
tini davet ederler,, tarzındaki ata sö. 
zü, 1939 eylulünden önceki sıralar. 

leket arasmdaki dostane münasebet

dan daha fazla düşünülmekte ve es
ki mevkilni almaktadır. 

Bulgaristanın vaziyeti 
HattA Bulgaristanın Balkan an

tantı konferansına bir müşahit gön
dermeğe muvafakat etmesine inanı. 
lıyor ve müşahidin, Bulgaristanın 
d.ğerMöxşceyklşahitlerinicm m ffah 
diğer Balkan devletlerile iş birliği 
imkanlanqa dair raporlar vereceği 
bildiriliyor. Bulgaristan Başvekili 
doktor Köseivanof ta, Bul,qaristanın 
yeni maceralara atılmaktan fazla 
statükoyu muhafazayı düşündüğüne 
işaret etmiştir. 

Alman elçilerinin içtimaı 
leri daha ziyade aydınlatmak için is- Beme, 27 (A.A.) - Rapor vermek 
tikbalde de devam edeceğini ümit et- üzere Berline çağnlan Almanyanın 

den, devam ettiklerine dair vesika 
istediler. Vermedim, çünkü daha re
çete o~rnmasmı bilmiyorlardı. Bu
gün bu arkadaşlar hayata atılmış. 
!ardır. Kend lerine muvaffakıyet te
menni ederim.,, 

Bir bafka aza, her nE'dense kıy -
metli arkadaşların Üniversiteden, 
Eczacı Mektebinden uzaklaştıklarını 
teeessüfle söylemiştir. 
Kon~e. bu şerait dahi1inde Ec _ 

zacı Mektebinden çok iyi t:ı lehe ye
tiştirmemesi ihtimali olduğu neti.ce. 
sine vararak, yeniden teschbüsl'!rrle 
bulunması için idare heyetine sala
hiyet verrrdştir. 

Eczacıların ismi 
Bu'1dan sonra, eczacılcırrn ismi 

mesleğe verilecek isim meselesi mü
nakaşa edilmis. Fransızca ec;ı1ane ma 
nasmq gelen "Farmacie., kelimesi ü. 
zerinde durulmuş ve ec?2cıya cfa 
"Farmaciene .. denilmec:i teklif edil. 
miş, bu hususln dn rnes~n1 oJm:ıc;r 
ic;i~ id.,,.. hc~lne t'lı:ıltL'1ıyeı ~rn

mietir. 

Miiteakıbcn ecz;ı('ıların ku1la"d1k
Jarı h~ssas ter:ız'l .. rin ölcü ve ayar 
daircc;ince kontrol <"dilmesine lüzum 
nlmadığma, cünkü bir hata yaparlar
<-.a esnc:en mesul bulunıfokhırına işa. 
ret eden ec7acılar, bu rihetle de mes 
qul oJn:ııva idare heyetini memur et. 
mişlerrlir. 

ilaçlar pa!uılllanaca!c 
. AKongrcde, harp vaziyeti dolayısile 
ılaç meselesi de mcvzuubahs olmuş. 
tur. Bu mevzu üzerinde hass~ dav
ranan Sıhhat Vekaleti, birkaç ay ev
vel Ankarada bir komisyon teşkil 
etmişti. Bu komisyon, cczacr1ar ce
miyetinin de mütalaasını almıştır. 
Bundan başka cemiyet reisiyle ida
re heyeti azasından bir kaçı heyet 
halinde Ankaraya gitmiş, Avrupa. 
dan ilaç temini husıısunda bazı · te
mennilerde bulunmuşlardır. Harpten 
evvel, gerek hazır ilaçlar, gerek ip
tidai madde, kliring yoluyla Alman
yadan getiriliyordu. Harp dolayısile 
vaziyet deği~miş ve bir buhran ile 
karşılaşılmaması için tedbirler alın. 
ması lüzumu hasıl olmuştur. 

Bugün ilaçların İngiltere, Frı:msa 
ve Belçika gibi aramızdaki ticaret 
işleri takas esasına dayanan memle. 
ketlcrden getirtilmcSl icap etmekte
dir. Münakaşalarden anlaşı!dığına 
göre, takas primleri çok yüksektir, 
ve btı itibarla ş~hi:dc ilaç fiyatları 
oa yiızde 70 ile yuzd<.? 100 ar:ı.sında 
yükselecektir. Bugün iki liraya te
ıntn ettiğimiz bir ilacı da yarın :ı.aru. 
ri olarak dört liray3 almak mecburi. 
ycti.ade kalacağız. 

Bal ilaç var 
Eczacılar, hükumetten takas temi

nini ve gümrüğe ge1dıği halde kon
şimentoları Alman bankaları ts.ra • 
tından verilmiyen Alman mallarının 
('ıkarılmasını rica etmişlerdir. Ay. 
nca Amerikaya scrbe~t dövizle mü
him mıktarda gaz idrofil sipariş edil
miştir İngiltere, Fransa ve Belçi. 
kaya ilaç ısmarlanmıştır. İtalyadan 
da bir kısım ilaç gek•cektir. 

"Dahi Atatürklin, Osmanlı impa· 
ratorluğunun narabeleri üzerinde, 
bütün dünyanın haklı hayranlığını 
celbeden yeni bır devlet kurması i
çin, bir çok kahr:unan Türk çocu~ru .. 
nun kanı pahasın-ı bu haksızlık de
ın.i.rlcrini kırması icap etmiştir ... 

Gazete, makale.:;iııi §11 suretle bi

mekteyiz." Budapeşte, Bükreş Belgrat ve Sofya 
Saracoğlu bekleniyor elçilerinin konferansı dün nihayet Eczacılar, halen hiçbir ilaç kıtlığ1 

tirmektedir: 
Sofya, 27 (Hususi) - Saracoğlu. bulmuştur. mevcut olmadığını ve her ilacın ınev 

cut oulunduğunu da söylemektedir. 
ler .... 

) Yeni idare heyeti 

. .. 

EYzincan f eliıkelzedeleri başka vilayete sevkedilmek üzere 
eşyalarile beraber sıralarını bekliyor . 

fBa~ı ı fnddeJ ı sun kazasına bağiı olan Karacaşat 
sar, Mesudiye Reşadiye ve Kelkit ci. köyünde zelzele olın ·ı~tur. Bir ev yı. 
varı ormanlarında t.etkikatta bulu- kılmış, altında kalan biri üç, diğeri 
nacak ve Kellcit çayı üzerinden To. on iki yaşında iki erkelt çocuk baş ~ 
kada kadar olan ınıntakada çalışa- e!lerinden yaralanmı~tır. Arapsu.n bll 
caktır. Heyetlerin yar.ında her türlü kumet tabibince ıedavi.edilmektedit• 
asri teçhizat ve malzeme vardır. 1-5 
metre kalınlığ'ında karlarla örtülü o. 
lan ve atla bile gezi~mesi mümkün ol 
mıyan o mıntakalarda mühendisler 
icabında kayaklar i..ın istifade ede
ceY..lerdir. 

Felaketzedelere de?rbal kerestelik 
ağaç verm(;!k için ÇinP, Zonguldak ve 
f~ aştan yardımcı miihendisler de gön 
clerilmiştir. Bunlar felaket mıntaka
larında keşfiyat ile ve ağaçlara nam. 
ga vurmakla meşguldür. Felaket mm 
takasındaki bütün orm:m teknik me. 
murları seferber blC l'.ale konulmuş
tur. 

İstanbuldan son pattı olarak gön
derilen 310 metre mi.kabı kereste Gi
re!:una çıkarılmışi:ır. O civardaki fe. 
l:lketzedelerin ihtıyacı için kullanı-
1<TC'8Ktil'. 

Yalnız evvelki ~ün Kızılay u'tlumi 
merkezine hariçtP.n vt: dahilden yatı
rılan iane miktarı 311034 lirayı geç
miş ve umumi yekun J03G927 lira 
96 kuruşu bulmuş~ut'". 

Hariçten gelen yardımlar 
Rangon yardım cemiyeti reisliği 

1800, Amerikada Detre İtten 1336 
küsur İngiliz lirası, İng iliz büyük P.1-
çiliği vasıtasile Ingiltere hükumeti 
tarafından 25 bin İnbilizle 195 bin 
fürk lirası, Şarki Erdün Emiri Fa
harnetlu Abdullahın riyasetindeki ko 
mıte tarafından, ınil'.i yardım komi
tesine 500 İngiliz lirası gönclerilmış
tir. Kalkutada teşekkül eden yardım 
cemiyeti katibi Azızulhuk tarafından 
Reisicümhurumuza gönderilen bir 
tPlgrafta, 110 İngiliz lirası yollandığı 
bildirilmiştir. 

Hayfa ve Kudüs belediyeleri tara. 
Cından 100 İng'.liz lirası, Kudüs Mec
lisi İslamı ile Nabhis halkı namına 
ellişer İngiliz lirası teberrti edilmiş
tir Kudüs Rum patriği ?.5, Filistin-le 
bazı zevat 70, Samuel Levi admda 
bir; de 10 İngiliz liraşı vermbıtır. Te. 
livivli Musevi bir t:ıC'ir bir miktar 
battaniye, Hayfa tima;ı amelesi üç 
büyük çadır, Fifüt.n Musevi ajansı 
ve Hadesah müess<?seleri 600 tngiliz 
.irası kıymetinde ilaç ve sıhhi malze. 
me teberrü etmiştir 

Dost !randan gonc:!erilen e~yanın 
i.lk partisi Ağrıya ı:-etırilmiştir. 

Zelzele devam ediyor ,. 
Ankara, 27 (Tan M:uhabirinden)

Dün gece memlek\!t.ı.:nizin ' ıAzı yer
lerinde yeniden zelz~leler olmuştur. 
Gümüşhanede cıa;ı': 23 te çok şid

detli ve amudi bir ~elzale, bunu mii
teaıup fasılalarla tlti hafü, saat beş. 
t.e de şiddetli bir zelz~le daha ol
muştur Halk gecayi evlerinden ve 
barakalardan dışarda JCÇirmiş, uyu· 
mamıştır. Merkezde hasar yoktur. 
Yalnız binalardaki çatlaklıklar mü. 
him surette fazlabışmıştır. Köyler. 
den maJOmat alınamamıştır. 

ıer. ,,.. 
Develi, 27 (TAN) = Burada .,_, 

civarımızda da zelzele olmaktadır• 

Yahyalı nahiyesinde ve bu nahiyeniı' 
Kirazlı köyünde evvelkt gece olduk· 
ça ş;ddetli, gündüzün iki hafif zelze-' 
le o~ır.uştur. Yahyalıd.ı bir ev ve bit 
samanlık yıkılmıştır. Aladağda bit 
kısım toprak kayn11~tır Halk epe'j 
koıYu geçirmektedir. Hafif zelzele
ler devam ediyor. 

H ayf ada da zelzele oldu 
Jfayfa, 27 (A.A.) - Burad~ bu sa• 

bah saat 7.20 de iki c;aniye süren bit 
zelzele hissedilmiştır. Has.ır yoktur• 
Bn zelzele on senedenbcrı koydedi· 
len ilk zelzeledir. 

---0----.. 

Çindeki İmtiyazlı 
Mıntakaların Ablokası • 

Londra, 27 (A.A.) - İngiliz ve 
Fransız imtiyaz mınt::ık:ı.larma Japon
lar tarafından yapılan ablokanm bu• 
günden itibarm tai<viy~ edi!eceği 'I'i· 
entsindeki İngiliz kousolosluğuna res• 
men bildirilmiştir. Y~nndan itihare~ 
imtiyaz mıntakala rının ınethallerı 
daha sıkı bir kontr0l'? tabi tutulacal< 
ve tel örgülerine yeniden elcktril' 
cereyanı verilecekhr. 

Filistine İltica Edenler 
Londra, 27 (A.A.J - Hayfadart 

bildirildiğine göre, son iki gün için• 
cıe büyük bir kısmı Aımau olmak Ü" 
zere 700 den fazla e•ül'"e~i bir Yunan 
vapuru tarafından gizlice Filistine 
çıkarılmıştır. 

--0--

İsviçrede Bir Eski. 
Askerin Casusluğu 

Bern, 27 (A.A.) - Bund gazetes!
rıin bildirdiğine göre sabık mirala1 
:t'enjallaz, muharip devletlerden biri 
hesabına casusluk yapmak cürmile 
bir ecnebi ile bir\ilde tevkif edilmi~ 
tır. Sabık miralay bır seneye yakın 
bir zamandanberi odt~da vazife gör
mekte idi. 

-<)---. 

Danimarkada Alman 'Casusu 
Kazablanka, 27 (AA.) - Ağır ca" 

susluk suçundan müttehem Schu
bert isminde bir Alman müebbet kü
reğe mahkum olmuştur, 

-o---

Macaristanla ~ Bulgaristan 
Arasında 

Scfya. 27 ( A A.} - ~rıcaris+anb, 

Ilu]!_>aristan aras.nda hava nnb5m:lsl 
y=ı?rr:ak üzere hir M::ıcar bı?ycti bu' 
güıı Sofyaya gelmiştir. 

---o--

Genç Şairlerin Diin 
Geceki Toplantısı 

Dün gece Eminönü Halkevinde 
bir sanat toplantısı yap1lmış ve bt.1 

"Birkaç gündenberi Bulgaristanda 
bulunan mümtaz Türk gazetecisi A
ka Gündüzün de memleketine, Türki
ye ile Bulgaristan arasınd~ ~k ~ıy: 
metli olan bu teşriki mesaıyı samımı 
olarak arzu ettiğımiz ve bunun ta. 
hakkukuna çalıştı~ımız intıbaını hi
Jnil olarak, döneceğınden emin b~u
llUyoruz. Keza, Türk ve Bulgar rıca. 
ı arasındaki phsi temasın, iki mem-

unn buradan geçmesi hararetle bek. Basler Nachrlchten gazetesinin bu 
leniyor. İstasyonda şayanı dikkat ko- konferansa iştirak eden bir şahsiyeL 
nuşmalar olacağı zannolunuyor. ten öğrendiğine göre, konferansın 
Ankara radg08U lJe Balkan!!!!_ evvelden tesbit edilmiş hiçbir pro-

Sofya, 27 (Hususi) - Ankara raci- gramı yoktur. Atinadaki Alman eL 
"""""''• Balkanlardan hiç işitilmiyor, çisi ancak cuma günü BPrline mU
bÔyle mü'him bir zamanda radyonun vas~lat etmiş ve ;apo~~ ve!d~ktcn 
ince sazı bırakıp harici difüeyonu sonra, hemen Atmaya donmuştur. 

Kongrede son olarak yeni idare 
heyeti intihabı yapılmtştır. Ekseri
yet kazananlar şunlın-dır: 

Ayvalıkta müt~addıt, Sıvasta beş 

saniye süren, Tra!:ız mda §iddetlice 
olarak 2 saniye !IÜr~ Şarki Karahi
,.;nrda iki, Giresund~ ~vvel8 hafif, i
ki dakika sonra old•ıkça ~iddetli. Ö
c,emişte hafif, Birgi "\nhiye5lnde gü. 
rühü ile karışık ve altı ~aniye süren 
:-;el7P.IE>ler olmuştur. Şuralarda hasa
Tat yoktur. 

\ * 

toplantıda amatör ve genç şairler 
hazıruna miintehap şiirlerini dinlet 
mişlerdir. Çok kalabalık bir dinle .. 
yici kütlesini içine toplıyan sa lonıJtı 
memleketin savılı edip ve şairleri de 
ha.zır bulunmuştur. 

Yakında yeni bir gece hazırfon11• 

cak, nlÜteaddit amatörler mUntchRI' 
hikaye ve eserl:.:ıriru okuyaeaklardıf• tanzim etmeğe çalışması daha lyl o.. Von Papen ise ça~rılmamıştır ve 

tur.. · Ankaradadır. 

RUseyin Hüsnü . .Nizamettin, Ah
mr:.\ Cevat, İsmet, L:iya, Nuri, Mus
tafa. Hulki, Nezih. Cıyas<~ttin, 1 lasan. 

Nevşehir, 27 ('fan Muhabirinden) 
- Buradan üç saat uzakta ve Arap-
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Talebe Yurdunun Cenbı 
Muhterem cazet.enlzin 28 - 1 - 940 ta

rihli nüshasının .kan mektuplan sütunun.. 
da (Talebe 7Urdunda kahvehane) batlitı 

ve Tlmur Kö7er bnzasile serde.iUen fikir
lere verdllfmh cevabın ayni .Otunda ne

Keşif bedeli 5000 lira olan Bakırköy taş iskelesi tamiratı, 2490 numaralı ka
nunun 43 Qncü maddesinin son fıkrasına göre pazarlıkla yaptınlacakUr. İlk te
minat mıktan 3'75 liradır. Şartname Zabıt ve Muameltıt kaleminde görulecektır. 
!hale 31 _ 1 - HO Çarpmba günil saat 14 <le Daimi Encllmende yapılacaktır. 
Taliplerin ihale tarihınden ı giln evvel Fen İsleri mOdürlüğune milracaaUıı ala
eaklan fenni ehll7et vesikası ve ilk teminat makbuz veya mektuplarını htımllen 

(Bnp 5 incide) 

N e olsa bu hazin avcı tablo. 
sundan teessüre kapılan 

muharrir çocuklar, sahneyi değiş.. 
tirmek için lıstcnin uçuncu .ism.ni 
bağırdılar: Fazıl Ahmet! Herhan
gi nesle mensup olsa adı iftiharla 
anılması lazım gelen o eşsiz miite. 
!ekkir, bi.ıtun alimler g.bi başına 
gelecekten habersiz, yanındakilc. 
ri dost sayarak dert yanı) ordu: 

- Dün gece yine uyuyamadım, 
bfr ıhlamur içtim, mid me dokun. 
du . .Majino hattını gezrniye g den 
heyete dahil buluı ) dım kendinıi 
Pariste bir prof sore muayene et
tirecektim... Bılmem ki, harp za
manı parlamentolar arası kongre.. 
si toplanır mı? 

Gençler bu sam·mi hasbihale 
kulak asmadılar; yalnız, çelimsiz. 
liğine ve rahatsızlığına bakarak 
fazla yorgunluk olmasın diye onu 
ağacın en aşağı dalına oturttular. 
Burada, Fransız şatolarının siyah 
somaki mermerden şomineleri us. 

·tünde duran bir Voltaire büstüne 
benzemisti; yuztinde onun kadar 
müstehzi, diışi.ınen ve dusündtirü
cü bir miina vardı. Dal sallanınca, 
salıncak gıôi tesir etti, gözlerini 
yumdu, uykuya kavuşmak ümi
dinin verd.ği keyifle ve sinemalar
daki Lorel ve Hardi'nin İngiliz 
Türkçesini andıran o hoş şivesiy. 
le eski mizahi şiirlerinden, kendisi 
farkında olmamakla beraber bu. 
günkü edebiyat zemin ve zamanı.. 
na uygun düşen birini, "danalar 
girmiş bostana, kov bostancı da. 
nayı., ninnisi yerine mırıldanmıya · 
koyuldu: 

ClfWkte katmam1s 51fırta manda, 
Meradan kaldırmıı kurtlar buzağı. 
Kurnalar boş n ıı yı ık h mamda, 
Ustalar toplam11 tası, tarağı! 

J nsafsrz çocuklar bu zeka ve 
irfan şaheserıni de ortadan 

,olı: ettikten sonra yeni bir cürüm 
daha işled"ler; romancılı0ımıza hiç 
şüphesiz ki en fazla yerl.lik, rea. 
lizme karışmış bir şiir, müstesna 
örnekler veren Mahmut Yesariyi 
de, vücutça zayıflar ve dermansız. 
Jar grupuna dahil olduğu için ko. 
layca_harcadılar. M.aamafih mu
harrir büyük bir metanet göster. 
miş ve dallar sarsılmıya başlayın. 
ca gülümsiyerek "ben sallanmıya 
baş dönmesine alış1tmım!., demişti. 
Sıra şiirleri ikadar kelli ferli, gös
ter" şli, sert ve keskin olan Mithat 
Cemale gelince, gençler bu vakar 
ve heybet karşıs nda bir müddet 
duraksadılar. Kıymeti üzerinde 
şiddetle ısrar etmemiz lazım gelen 
(Üç İstanbul) romanının -iyi eser 
ve iyi yemek düşkünü olmakla 
beraber hoppalık ve riayetsiz! k 
hazmebviyen- güzide muharriri, 
etrafını çevirenleri hiçe saydı, gör. 
memezlikten geldi; kasten coluk 
çocuğu yok ve meydanı boş f nrzet
ti; asırlar yaşamış, nesiller seyret. 
miJ, bin bir tarihi vakaya şahit ol
muş, kendl.sf gibi azametli a~acı 
seyre daldı; vecde geldi, Akif'in 
huzurundaki minder imi' gibi he. 
men yaya kaldırnnma edeple di 
çöktü, hürmetle oturdu ve kendi 
eserinden bir !kaç mısra okudu: 

Kim derdi 7arılsuı da nihayet yerin 
al : 

mm derdi dtrlllhı de fil milyonlar a 
karııltı· 

kini derdi ~ da ufuklardaki 
z!ndıın; 

Nurun çteet açmq dah y{lksf"lsln u
fuktan! 

Anız ve kafiyeden anlamıyan 
Cençler, manzumenin son beyitin
dck.i "zindan., ve "ufuktan., ahen
gine kızdılar ve mahalle arasında 
Ramazan fe!lliği yaparcasına "dan 
da da dandan,, diye ağızlarile tak
lit davul sesleri çıkarmıya başla. 
dılar. Bu yaygara arasında da e. 
debi sünnet işlenmiş oldu. 

Kara listenin altmcm Peyami 
Safa, daha uzaktan görü

ll\ir görünmez gençler öyle bir çığ
lık kopardılar hem meserret, hem 
hiddet öyle hlr coşkunluğa kapıl
dılar ki eski saray duvarları üze. 
rinde plnekliyen kumrular ve giı. 
Vercinler canhevliyle yerlerinden 
fırladılar, kanat çırparak havada 
kannakanşık zikzaklar çevirmiye 
başladılar. Bu çalış'kan, emektar 
ırn.ıharrtr bir anda karga tulumba 
edildi; ona karşı ldn o kadar müt. 
:iŞti ki, bir aralı'k, ağacı boylama
b an, Yarı yolda linç edilmesinden 

1 
ihalrlcın korkuldu. Yükselen ses.. 

.;~ 8rastnda mütemadiyen bir 
80zde,, kelimesi tekrarlanıyordu: 

H - ~zde romancı. sözde sosya. 
st, 9özdc fast~t sözde Alim sözde 

cin - ·· ' • t llöz, ıozdc Server Bedi! 
l'fan kurbanım itiyorlar, kaln-

10rlar, çekiştirip tımaklıyorlardı. 

Şair Salanın ruhu, manmm ola
rak, hassas pir HOseyiıı Siyret'in 
şaheserinden bir mısra alarak: 

- "Sakın dokunmayınız yavru. 
mun sakat koluna!., 

D.yordu amma kim dinler! (Söz. 
de kızlar) ve (Dokuzuncu hariciye 
koğuşu) romanlarının değerli mu
harriri yara, bere içinde idi; her
hangi bir hastanede, haric:ye ko.. 
ğuşlanndan herhangi birine bek
letilmeden yat:rılabilirdi. Yatırma.. 
dılar, o halinde agaca çektiler. Kan 
sızmış yiızü ıle dalda bir Hilaliah
mcr ~adırı bayra"'ı gibi epeyce a
sılı kaldı. Sonra di.ı1Jürdüler ve ÜS
tüne ü üştülcr. Son sözü, kahra. 
manca bir inatla şu oldu: 

- Arapça elifi görse direk sa. 
nan cahil nesil! 

U•• stat Aka Gündüzün getirilişi 
meydanlığa Fransız İhtil&. 

linin bir kiyotin ve terör manzara
s nı verdi; korkunç ve azametli idi. 
Yurt sevgisi cigerine islenıiş. yele. 
siz aslan yüzlti ve yeleli aslan yü. 
rekli koca cd.bin vücudünde Dan. 
ton heybeti, ruhunda ise Andre 
Chenier rikkati vardı; hem kükre. 
yor, hem sızlanıyordu: Ağzında 
gök gürlüyor, J?Özlerinden sağnak 
boşanıyordu. Fakat kendisi için 
değil, haşa, memleket namına hay
kırıyor ve ağlıyordu. O esnada gö. 
züne eski sarayın kubbeleri ilisti, 
can kay~sunu unuttu ve "istibda. 
dın yıkıldığını gördüm va, yeter 
bana bu saadet! .. diye düşündü. ra. 
hat bir nefes aldı. Sonra ağaca 
baktı, seslendi: 

- Çınar, çınarım, vatanrmm Çl
nan, çmarJ.ar güzeli, sen yap! 

Yan taraftaki kavuklu mezar 
ta<e:ları arasında otlıyan şeytan 
yüzlü bir keçi gördü: 

- Keçi, keçim, yurdumun keçL 
si. keçiler güzeli, sen sağ ol! 

Daha sonra, coŞkunluk ve dal
gınlıkla önünde bir şev aradı, bu. 
lamaymca, etrafına bakındı. De
gustasyon 'un ~arsonunu araştırdı 
ve bird,,.nbire kızdı, gürledi: 

- Edebiyat, lleD1n namına ne 
herzeler yenfyorf 

Daldan düştüıtil zaman gözleri, 
göıkte (Dikmen Yıldızı) nın doğa. 

cağı yere dikilmişti; vekarlı. kor
kutucu. ayni zamanda da hürmet 
verici bir inkılap tablosu .•• 

F akat üstat yukardaki yan ta
rihi sözü o kadar §iddetle 

haykırmıştı ki demindenberi taf. 
silatiyle yazdığımız bu rüyayı J?(>r
mekte olan Halit Fahri zade, bir. 
denbire yatağından Slçradı, "ede
bivat namına ben daha neler ya. 
p~nm. babamı bile asanm! .. divc 
mınldanarak mnkahf'lede bulun. 
duktan sonra tatlı rüyasının sonu
na kavusmak için yeniden gözle
rini kapadı. 

G. Vautel'tn btr yaZ't~dan fikir 
alarak uvdurdu/tlım bu riivanın 
alt tararını. kısmets"' biz de, ba§ita 
hlr P.iin crömıtve calmr17.. 

lngiltere ile Japonya 
Anlaıamaddar 

Tokyo, 27 (A.A.) - İngiliz büyük 
elçisile Japon Hariciye Nazın ara. 
sında bugün iki saat süren bir müli
kattan sonra aşağıdaki tebliğ neşre
dilmiştir: 

İngiliz büyük elçisi Asama Maru, 
hadisesi hakkındaki Japon notasına 
İngiliz cevabını tevdi etmiş ve mP
sele yeniden müzakere edilmişse de 
iki taraf noktai nazarlarında ısrar 
etmişlerdir. İki tarnf gelecek hafta 
yeni bir noktai nazar teatisi yapıl
ması ve İngiliz notası metninin 29 
kanunusanide Londra ve Tokyoda 
ayni zamanda neşredi:ınesı hakkıncb 
mutabık kalmışlardır. ( 

Amerika Ordusu 
Nevyork, 27 (A.A.> - Amerika 

ordusuna asker yazmak için giriplen 
geniş teşebbüs neti~inde ordu mev. 
cudu 227 bin kişi kadar artmıştır. 

Soğuktan Ölenler 
Nevyork, 27 (A.A.) - Amerl!ta:b 

soğuk dalgası şimdiye kadar 324 ki
ş>nin ölümüne sebep 01.n.:uştur. 

T. A. P. 11.T m. Mel K-. 20 ıtw. 
1848 m. 182 ltcs. 120 Jtw 

Pazar, 28. 1. 1940 

şir bu)'U?Ulmasını rica ederi&. 
Talebelerin lı:ahvehanelerdea menedn.

cetı su aralarda )'Urdumuzda bir kahve
hane açılchtı ve bu kahvehanen\n de ta-

12.30 Program ft Memleket eaat ayan, lebenln çahpnalanna enael olduğu mü.. 
12.JI Ajana ft Meteoroloji haberleri, taleası hl('blr tetkik netlcm 01ma71p. mf 
12.50 TGrk Müziği: Sa7. eserleri. Ç.ılanlar: kendi kanaallerl mabrulü olarak ileri aO
Kanun, Vecihe; Kemençe, Fahire Fe~n; 1 rülen bir isnattan ibarettir. tmza 1ahibl
Kemençe, Ruşen Kam; Tanbur, İzzettin nin kahvehane, cli.1• taavlr etmek tstedlii 
Ökte. 13.10 Türk Milziği: Seçilmi~ piymıa yer: Mevcudu (200) kadar talebesi bulu
şarkılan. Çalanlar: Kemal N. Seyhun, nan yurdumuzun ancak 20 - 25 kişi kadar 
Cevdet Çalla, Şerif 1ı;ll, Haaao Gür. O- alabilecek kOçilk bir faUrahat odasından 
kU71U1: Milze'77en Senar. 1 - SalAhattin 1,.,,..,. .. tt•r T1tlc-htolerfn e1Vll1' mahalle kah
Pınar - Hüzzam şarla: (Gecenin matemi. nlerine de\-amııu men lçlıı idaremizce ta. 
ni), 2 - SalAhattln Pınar - Hü7.zam şar- ı.:~ye kartı ihtar, ı.enbüı. takip ve en nl
kı: (Aşkınla sü.·ünsern), 3 - Şükrü Tu- hayet yurtla olan alAkasını keıımek cibl 
nalı - Hüzzam şarkı: (Ay öperken), 4 - yapılan tedbırlerln maUüp derecede netl
Haaan GQr: Kanun takalınl, 5 - Sadettin ce vermemesi, yurdumuz lokan~ası lçin
Kaynak • Hüzzam sarkı: (LeylA), 6 - deki ve esasen talebenin sabah çaylarını 
Karcsjar türkü: (Benll7i aldım kaçak- içtikleri bu küçük odanın tanz.imınde b:ış-
tan). bca Amil olmuştur. 

13.30 - H .30 Mü:r.lk: Küçük orkestra Bu itibarla ıene bir taraftan \alebenfn 
(Şef: Necip Aşlan), l - Alola Pacher- ahlAk ve siretlerinl kontrol etmek, ders 
negg: Hazin vals, 2 - Pucclni: Madame ve mütalea zamanlan haricinde de bedil 
ButterOy, 3 - Frlt:r. Köpp: Yaz al:şamı zevklerini bir dereceye kadar temin e1e
Suitı, 4 - Rich. Heubergcr: Şarkta isimli bilmek maksadile kumar mahiyetinde ol. 
Sulttcn Çeşmede parçası, 5 - Adull mıyan ve gözonünde oynanmasındıı mah
Grunow: Berlin - Viyana valsı. 6 - zur bulunmadılına kani olduğumuz blr
Brahms: Macar dansı, No. 17. kaç oyuna da, bu ~ekilde müsaade edil-

18.00 Program ve Memleket saat arcın, miştir. Binaenaleyh (kahvehanede otura-
18.05 Mü:r.ik: Radyo caz orkestrası, 18.30 cak yer olmadılı halde mü\alea odasının 
Çocuk saati, 18.55 Serbest saat. 19.10 boş kalması) glbl. 7azılan :razılar yersiz 
Memleket saat ayan, Ajans ve Meteoro- ve gare:r.klr bir kalem mahsulüdilr. Ve 
lojl haberleri, 19.30 Tilrk Müzıği. Çalan. belki de bu yüzden m(lşterilerint kaybe
lar: Fahire Fersan, Reşat Erer, Refik den civar mahalle kahvelerinin parmağile 
Fenıan, Cevdet Ko:r.an. yazılmışbr. 

ı - Okuyan: Neeml Rızı Ahıskan. Çünkü talebe, mütalea odalnnnda ta. 
1 - JCOrdlllhlcazUr peşrevi, 2 - Arif- lebe mümessillerinin murakebelerl altında 

Kilrdlllhk:azklr prkı: (Niçin terkeyleylp tam bir silkt'.in ve huzurla derslerine ça
(ittln), 3 - Arif - KOrdlllhicazkAr şarkı: lışmaktadırlar. İçlerinden bir kaçı da, 
(Balıı tipnı naleme aık lptillıııdır), 4 - yorulan kafasını dinlendirmek lçın, kah
Kürdlllhica:r.ktır prkı: (Sırma saçlı ytıre vebalı• aQaü verilen iaUrabat odaaına ıe
klın haber venin), 5 - Rakım Et •• Kür- ıerck bir ca7 Selp, eiJ,eDm.t de pek ta
dilihicuklr prkı: (Demedim biç ona kim- bildir. 
sin), 8 - Arif Bey - KürdllihlcazkAr pr- Milsamere meselesine teline« Uç sene 
kı: (Dü~er ml sanına). evvel verilen müsamerelerin itiyat haline 

11 - Okuyan: Semah;ıt Öıdenıeı. gelerek, bu itlerle meşıul talebenin ekse-
l - Şevki Be:r - Hicaz şarla: (Demem risinln anıtta kaldlklart lfGrülmill Te 

cana beni ytıdet), 2 - Blmen Sen - Ye. bundan öt.Ortl mOnmere ftrilmell lcltı de 
gAh şarkı: (Ne J'(lUln rengini wvdim), idaremizce talebeye bir tepik ~palına. 
3 - Blmen Şen - KOrdilihlcazkAr ~arkı: mıştır. Hakikat bö7le Uten. tamamen ~
(Gözümde aevdif.m nuru emelsin), 4 - kın olarak nefNdllnıek i9tenım bu :ruı
Nlkrb tilrkil: (Andım Cf'Cft J'(lndüz seni ıann ne ıtbt hllllli~t n ne mRbada bl
her yerde), 20.15 Konuşma (TOrlı: tarl- naen 7azııdıtını kestirmek pek kola7 ola
hinden .. ,.ıalar), J0.30 Türk Milziı)l: Halk caktır, kanaatindeyiz. Bu vesile ile ~
türküleri ve katık bavalAn. İnebolulu Sa- cııanmw 1JUnanz. 
n Recep w Ali Krbaı. 2U5 Türk Milzl- T. M. C. Kadlrıa Talebe Yurdu 
lf: Klll"lfllı: proıram. Çalanlar: Hakkı iDARESi 
Derman, Şerif İçli, Hasan Gnr, Hamdi 
Tokay, Bam üner, Zühtn BRr:iakoğlu. ~ 
Okuyanlar: Safiye Tokay, Mefharet Sağ. T 1 Y AT R O LA R 
nak, Tahsin Karakuı, Celtıl Tokses. 

21.15 Müzik: Şan Resitali. Vahdet Nuri 
tarafından. 21.45 Müzik: Cazband (Pl), Şehir Tiyatrom 
22.15 Memleket saat ayan, Ajans habeT'- J 
lerl, Ziraat, Esham - TahvllAt, Kambiyo- Sehtr ttyatroırunun btıtOn buılltnn fe-
Nukut Borsuı (Fl71t), 22.30 Ajanı spor IAket.zedeler• tahaia ettW b~ milaa· 
servisi. 22.40 Müzik: Cazband (Pl.), 23.25- mertll 1 1Ubat pa:r.aı1eSi alqamı ilk defa 
23.30 Yannkl proıram ve kaparJS olarak 

Konferans 
OskDdar H•lkevlnden: :auıtın saat 

15,30 da prevantol'7\Un clahl1l79 mQtehas-
1111 Doktor Zeki K6rollu tarafından (Ço
cuklarda vereme kal"fl korunma ıedablri) 
mevzulu bir konlerana verilacekt4.r. Her
k• ıeleblllr. 

PIN•I IOKAK 41N .. 
TIPEaA91 • CI R A M ,. Kl8MINO• 

BuJ'(ln saat 11,10 da. aksam 20,30 da 
O KADIN 

ltomedl Kı919ı lettkJll cadd.....m4'f. 
Buıtın saat 15,30 da. aks.·m 20,30 da 

AMCALAR IGLINIYOR 

Malk e>p.retl 
Bugftn l'(lndUz ıaat 18 da ve akıam 1 da 

ihale l(lnQ mu.,.,.en saatte Daimi .Encümende bulunmalan. (431) 

İstanbul Orman Müdürlüğünden : 
ı - Kartal K11:r.aııında huıiuUan şartnamede ~rıh Cnklr o;tlu tundalıfl Dev

let ormanındnn 8i20 kental :tunda çalısının 6 a7 içinde keslhp ormand n çıka
nhnak üzere 15 gün müddetle açık arttırmRya konulmuıtur. 

2 _ Arttımıa 10 - 2 _ 940 tuihine müaadlf Cumartesi l{lnO saat 10 da ya-
pılacaktır. 

ı - Funda ealısının beher kentalı muhammen bedeli 15 Jı:uruııtur. 
4 - Muvakkat temınat 25 lıra 20 kuruştur. 
15 - Şartname ve mu ku elr.name pro Jelerlnl görmek isteyenler bu mnrtcıet 

içinde İstanbul Orman Çevlr8e Mudurlilğüne mürac at edebıllrlcr. (689) 

\ . • "ı) ,,, ... ft. . ..,,.. ,, , ' 

TURl<iYE CUMHURİYETİ 
ZiRAAT BANKASI 

Kurulut Tarihi: 1888. 

Sermayesi : 100,000,000 Türk 
Şube ve Ajanı adedi: 265 

Llrast 

Ziral we ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 lira 

IKRAM1YE VER1YOR 
ıtnat Bankamıda kambanb " thbann taıanaf beaaptannda .. 
a 61 üra11 ltul ... •l•n eeaede 4 defa pldleeek kur'a ile •Nıtlald 

• 
' • 41 

\det 

• ' • 

pllna Sin tkrallll)'e datttıla~aktır ., 
J 8ct1J Unhk 4,009 Lira 

iM • l.tOI • 
ZH i. 1,IOO ; 

• lff • '·'°' .; 
ıoo • -.. • ı.too • 
121 • •• • 4,890 • 
•• • .. ,,; 1.200 ; 

onatAT: Keıuıplanndald paralaT bir sen~ l~nde 60 liradan aşall 
düG?Diyenlere Uuamıye çıktılı takdirde ., 20 tazlaslyle verileceJrtir. 
Kanl~r eenede t defa, 1 EyhU, 1 Birincilinwa. 1 Mart ve 1 O..m .. 
tafftılertnde eelı.Dwektlr. 

J:OZO DALMA8LA ....................................... . 
KEDiYi PEYNiR 

Resim Sergisi Açılıyor 
Kadıkly Halkevhtden: Halkevtmlzde 

R•lm aerctst açılacaktır. iştirak etmek 
lstlyenlerfn İdare memurlutundan ıeraltl 
öğrenmeleri. 

Amatör Fotoğraf Sergisi 
EmiOOnü Halkevlnd• 19 Şubat pa

zar günü bir fotograf aerlisl l\çı1acaktır. 
Yalnız amatörlere mahsus ve müsabaka 
mahiyetinde olan bu sergl,-e lıtlrak ede.. 
cekler ara11nda btrinet, lktnet ve ~ncü
ye münasip hedi~ler verilecek ve eser
leri Ankarada açılacak (Halkevlert umu
m! fotograf sergisi) ne de gönderilecektir· 

.TORKIYE 
1 

COMHURIYET 
19 SONKANUN 

MERKEZ BANKASI 
1940 V AZIYETI 

İftlrak prtlan Ev müdürlillilnden oı
renlleblllr. 

AKTiF. 
KASA: 

ALT. ~AFi. :ıa.n. ıe.l'18.'1S2 
BANKNOT 
Ul'AıtLIK 

DahUdeld Multa1tlr1'ıa 
Albn ~ 1tlloıram 

Türk Uran 
İstanbul ikinci tnls memurluğun- Hariçteki Muhabirler. 

dan: Müflis Niko ve Koço Canbez- Albn: Safi ~ ıo.oıute 
diye ait olup 1400 Ura bedelle Meh- Albna tah\111 kaJ>11 ..mest 
met Bayraksana kati ihalesi yapılan dlMzlt!I' 
İstanbulda Kazlı çeşmede Faüh Sul- Dit• d69l&Jer ve borCbl kllrfnl 
tan Mehmet mahallesinde birinci baldnlert 
caddede kiln eski 13/ 17 yeni 13/1 Hazine Tahvil1erl:t 
13 sayılı hududu Şişman Ahmet ve 
zevcesi ve Kayaerili Ahmet ve ııev- De!'uht.e ecm. ~ nakdl7e 
cesi Fatma Melek ve Vitali ve şüre- karsalıtı 
kAsı ve birinci cadde ile mahdut kay Kanunun 1 • 1 tncl maddeleri• 

ne tevfikan bulne • tarafmdan den 1185 zira içinde duvan ve yan-
mış müteaddit tekneler ve deri ha- vAkl tedl:yat 
wzlan ve beton ayaklar ve iki ku- Senedat cwam 

TfCAR! SENEDAT 

2!.'TSll 751,08 
11.182.112,-
U\105'1,TI 

211 "19.M 

H.Olll.lH,90 

11.812,84 

ıo '"'8 sa.eı 

158.'IU.sas,-

~ 

1' ft"'7 t'TR.-

'" m 21n.:ıt2 

/ 

Ura 

fU52.830,'79 

2'7t.1!9,02 

24.'llS.538.JS 

PAS 1 F 
Sermayi: -r 

bıtıyat Alrcesh 
Adt n tevkalide 
HUIUll 

Tedavflldekl Banknotlar: 

Deruhte edDen ewatn nakdiye 
Kanunun 1 - 11 lncf mııddelerlne 
tevnkan hazine tarafuıdan vAld 
tedlyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
bııldyesl 
Kanılılı tamamen altın olarak 
nıveten t.edavftle vandflen 
Reeııkont mukablll Ulveıen teda 
•ued. 

140 '781.385,-
TBn 0Ta!l1 Mevftuatı: 
Döviz Taahhüdatıe · .. 

4 2t71,4,2S 
8.000.000.-

158.7'8.583,-

iT 9ır7 17".-

140.781.385,-

17.000.000,-

t4o onn ooo.-

2.868.11 

214.823.270,32 

A1tma bıhvflf kabn 11M?:1Pt 
Diğer dl\vlzler ve alacaklı kllrfn~ 
bakiyeleri 45.~sn 1.,,. 66 

lılubtelif. 

15.000.000.-

10.217.134,25 

297.'T8U85,-

36.181.584 71 

45 382.989 7T 

113.096.'1'16 "0 

yuyu havi evvelce daba~hane fabri
kası halen yanmış fabrika arsasına 
alt bedeli müzayede vakt tebligata 
rağmen müşteri Mehmet Bayraksan 
tarafından getirilmediğinden tera ve 

Ayşe Malıkam Oldu ınas kanununun 133 üncü maddesi 

Ba1wn " Tü.nlt CW•• 
(Dlrahte ecnten evrakı nak 

A - c cttyentn klllllılı Esham " 
Tallvtllt ('ttlbert 1a7metle) IO.ttJaa,18 

Dava etüği Ali ismindeki hasmını mucibince ihale tf1h ldarestnc:e fesh 
mahkeme kapısında yaralayan, Aliyi olunarak müşteri mumaileyhten w 9 - lerbed eüam " tahvDlt 

kurtarmak istiyen bmigüliı de arka- vel en yüksek teklifte bulune:ı alıcı- AYllllllU: 
sından vuran Ayşe dün iki ay l '1 ya bildirflditl halde talip olmamış 
gün hapse mahkum olmu§tur. Yedi ve if1h ldarıest mezklir madde hük
aydanberi mevkuf ı>ulunan Ay,e ye- müne tevfikan on beş gün müddet
diği cezadan daha trızla mahpuı kal- le arttırmaya çıkanlmasına karar wır 

Rulne7e ima .tde1' .,,... 
Albn ... D6vts QudDe 
TahYIJ&t azertna 

dığı için dün tahliye edilmiştir. nrl~fr. Binaenaleyh yukanda Rıiste- ..._..aTIUlr· 
Ayşenin kocası da kenillsile bera. rilen gayri menkul 13/ 2/940 ıah gü Ma.btelib 

ber mevkuftu. Fakat mahkeme ko- nü saat 16/17 de talibine ihalesi ya
casının bu lşte hlçb1r alakasını gör- pılacaktır. lstiyenlerin 938/44 No. 
memiş, onun hakkında beraet karan ile ınAs idaresine müracaatlan l1An , 
verDJ.btir. olunur. 

-
Utt.5".91) D.OUl.tn,H 

7.Dt.000.-
11.711.'11 

'UM.721,- 15.080.43'7,'19 

c.aoo.080.-
1'1.lflft !Hl3.49 

Yeklla s 1 '1.639.870,21 Vek6n _, 
1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: lakonlo ı 

laaddi •/. 4. albn berine an.na °I .. 3. 

' 5ı7 6:4!1 H7l 'lf 
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BDU-RL-A 

'l'UNGSRAM KRiPTON ampallawı 
. 

ha asri fabrikada 
imal edilmektedir. 

TUNGSRAM ICRIPJON lambalarını 

temaruz ettiren parlalc ve fJeraz ısılf 

IJurada vazedilen sOlaefı randımanlı 
llususr malclneler ve aıaıı dalcllce ile 
ısıı11saıı l<abll oımustur. · 

• 

Biff ADfff LEfl iST AN BUL - ANKARA - iZMiR - . 

~IIll111JJll1JlllJJJIIllilfllllllllllllJJIIllJIJJIIlllllJJlllllJlililllJIJillJJlllJIJJlllllllJ1llllllJJJilllIIJJJJJlllJJlllllJJJIIll11JJJllllllJllllllllllllllllllllllJllllllllllJllllllllllllllllllllll1111Jlllllllllllllllll lllllllllll l lll llll llllllJll lllll~ 
= $ F O S F A R S O L, Kanın en bayatı kısmı olan Lırmm 1uvarlacıklan tazellyerek (ofalhr. Tath iştah te- ~ 

. mln eder. Vficude devamh genelik. dindik verir. Sinirleri canlandırarak asabf bohranlan. uykusuzluğu ırL 

derlr. Muannid lnkıbazlarda . banak tembelliğinde. T ifo. Grip. ZatOrrieye, Sıtma ne kahat lerinde, Bel gevşek· _ 
ve ademi iktidarda ve kilo aJma kta $8Y&Di hayut fafdeler temin edf' r. a 
S F A R S O L'ün : Oit Ar biltün kuvvet şurublanndan UstUnlilğü DE VAMLI BİR SURETTE KAN, KUV. -

VET, lŞTiılA TEMİN ETMF.St ff ilk kullananlarda hile t esirini derhal göstermesidir ... 5 K A N 
1 

K U V V E J 
1 

1 S J 1 H A SlJ R U B. U Sıhhat VekafetiDln resm mUsadf!sinl hıliifir. Der eczanede bulun~r. § 
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HER AYIN 

DE 
(EKİLİRDİ 

Üsküdar hukuk hakimliğinden: İs
met tarafından kocası Çengelköyün
de Kuleli mektep sokağında 22 No. 
lu evde sakin olup lkametghlıı meç· 
hul Mustafa aleyhine açılan dava 
neticesinde mahkemece medeni ka
nunun 132 inci maddesi mucibince 
müddeialeyhin bir ay zarfında evine 
avdetle evlilik vazifelerini üa etme
si lüzumunun ihtarına karar verlldi
ğinden ve iknmetgiıhının meçh"ul bu· 
lunmnsı itibarıle de bu hükmün ken
disine tebliği kabil olmadığından 
ilamın bir nüshası mahkeme divan
hnnesine asıldığı gibi keyfiyet teb
liğ makamına ka1.m olmak üzere ay
rıca gazete He de ilan olunur. 

KAYIP - 938 _ 939 senesinde 
Edirnede açılan 1--üçük ziraat sanat
lar kursundan almış olduğum ehliyet 
nameyi kaybettim. Yenisini çıkara
çağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
Babaeskinin Kara Halil köyünden 
Halil oğlu Mehmet 

KAYIP - Nüfus cüzdanımı kay
bettim. Yenisini çıkaracağımdan eS
kisinin hükmü yoktur. Samatya İzci 
Türk sokağı No. 4 de Recep Ozçetln 

As!an Kuvve 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONi M ŞiRKETi 

TESiS TARtHI '186~ 
Statültm' Vl' T ürkipl' Cümhuripl'Iİ ile münakil mufavl'll'namt>sl 
2292 Numarah 10/611933 tarihli kanunla tudik ~di/mıŞtir 

( 24/6/ /933 larthli 2435 Numaralı Resmi (jazete) 

Sermayesi : 10.000.000 lnclllz Lirası 

ihtiyat akçesi: • 1.250.000 lnclllz Lirası 

f Qrkiyenin başlıca Şehirlerinde 

İştahı açar. bna. strurl«re kuvvet ve PARfS. MARSILVA ve NIS'de 
an verir. Yüze ~nk ve tazelik verdltl ilk lONDRA ve MANÇESTER'de .. 
tsede belli olur. Her ecuıbanede bulunur MISI R. f<lBRIS, VUNAN1STAN, IRAN, IRA K. f ftlSTlN 

~f ve MAVERAVI ERDÜN'de • ~ l N DE l>r. SUPHI SENSE!" Merkez ve Şubeleri 

ÇEK LECEK l ·rt n "lif ,"'' nt tı"' 1 VUOOSLAVVA, RUMANYA, YUNANİSTAN, SURiYE. LÜBNAN 

1 q;;~ğ~ ;.~ız :ı:e~e~k:rst; ;an:. 1 
V'll• """"~ ~kler .... o .... "'ıo"' 11 . , • filya era ve bütün DQnyada A centa ve Muhabirleri 

t ~eı • 4~" ---· 

İstanbul Limanı Sa.'ıil Sıhhiye Merkezi Satınalma 
Komisyonundan : 

Merkezimiz ve mülhııkab ne Canakkale Sahn sıhhiye merkezi ambarlanna tes
lim şartile (450) toı:ı krlble maden k/SmurQ ile (25) ton sömikok kGmOrü açık ek· 
siltme ırureUte satın alınacaktır. 

1 - Krlble mnden kömOrQnOn beher tonu (17 Ura 20 kuruı), roml'kok ~mQrQ
nQn beher tonu (24) Ura mUhammen bedel Oıerlndeı:ı :mecmu tutan (8340) liradır 

2 - Bu eksiltmeye o.it ~truune merkezimiz lev:ııım memurlu~ndan parasıı 
alınır. 

3 - Eksiltme 2 Şubat 1940 Cumıı cQnfi uat 14 de Galııtnda Kara Mustafa paşa 
soka#mda mezkOr merkez ekslltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu l~e ait muvakkat teminat bedeli (825 Ura SO kuruş) tur. 
5 - Ekıdltmcye gireceklerin klimOr tüccarı olduklarına dair 19.&0 711ı Ttcaret 

Odası vesikasını göstermeleri oarttır. (483) 

Erzincan Maarif Müdürlüğünden: 
Yer sarsıntısı dolayıslle Enlncan'dan aynlan Erzincan tıJı:okuJ ötretmenle. 

rlnJn yeniden vazifeye başlayıncaya kadar veya ba~ka vilAyetlere tayin edilinceye 
kadar mezun sayıldı klan Veklllık'ten bil d.lrilmlştlr. Erz.inaı.n İlkokul ÖğrC"tmen
leri. bulunduklan vUAyctln en yüksek .Manrif Amirine mOracaatıa.' açıJt adres
lerini ve maqlanru muntazaman ıılabllm elerl tein de Vlllıyet Merkezinde bir mu
temet g5stermeleri ve açık adreslerin! Dairemize bildirmeleri rica olunur. (559) 

, ______ _ 
Y PSALTI 

Hastalarını akşama kadar Sirkecide 1 
• Dr. HORHORUNİ 'ı · 
Viyana oteli ynnıı:ıdakJ muayeneha
.,"'""d"' tl"dııvt ,.,,,.,. "''"lefon : 24131 

Her nevi Banka Muamele leri yapar 

Ht'~hı cart ve mPvıtuaf hesaplan lcüsadı. 
Tıcari kredill'f v~ ves;ııldı lcrPdiler kuşadt 
Turkiye ve Ecnebi m~mlt!ketler üzenne keşide senedar iskontosu. 
Bıırı;~ eınırleri. · 
Esh.ım vP tah vil.11, ahın ve emtaa üzerıne avans. 
Scnedaı lahsilaıı ve sair~ 

.. 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kıralık 
Kasalar Scrvisı \TC1rdır. 

Piyasanın en milsait fartlarile ( kumbarah veya 
kumbaresız) tasarruf heuplara açıhr. 

· Öeylet · Demityolları ve .. limanlardştetme_,UAdaFesLJ~riJaü 
fon başına 50 kuruş nakliyesi de dahil olmak üzere dokuzuncu ısletmenın her 
'langl bir istasyonunda ve vagon lçlnde teslimi şnrtile beher tonu 15,5 llrıı muham
men bedelle 500 ton normal sun'ı p<>rtlant <:Jmentosu kapalı zarf usullle satın alı

J nacaktır. Münakasa 3-2-940 Cumartesi günO saat 11 de Sirkecide 9 İşte•me bina-
KAYIP _ H8kimtyetl Milliye VA_ ıında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. lst.eklilertn ayni ırlln saat ıo 8 ka-

J~ dar Ml.25 Un muvakkat teminat. teklif ve sair kanun! veslkllannı ihtiva edecek 
tı mektebinden 1929 - 1930 senesin- olan kapalı zarflannı komisyona vermeleri lhımdır. Şartnameler paraı;ı1 olarak 

ııomlsvondan verilmektedir. f5:J!'il 

de aldığım şahadetnameml kaybet- -----------------------
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 329 numaralı Hasan 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü ualll Lutfü DÖRDÜNCÜ Gaze•~cılik ve 
Nesrivat T L. S . Ra!!1ldıts :ver. T A N \fafhaa"• 


