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SON TAZYiKLERDEN SONRA 
Berlin, Balkanlarda Biikreşte Bir Al 
Siyasi Bir Taarruz K~mis~ .. rli~i ihd~s 
için Hazırlanıyor Ed_!ecegı Soylenıyor 

ROMANYA 

Rumen Kralı Jla}eıte Karol blr meraJm eanaaında Romanya Vellalıdi Ue birarada 

Balkanlara 
Harp Nereden 

Ye Nasıl 
Gelebilir? 

İngiltere Balkanlarda Al
nıanyaya karşı iktısadi bir 
harp açmak üzeredir. Bu har
bin muvaffakıyetle neticelen
mesi Almanyayı bu sahadaki 
iktısadi ka~anndan mah
rum edebilir. Balkanlarda 
başlıyacak Alman - İngiliz ik
tısadi harbi nihayet bir askerl 
harbe müncer olabilir. En 
büyük tehlike buradadır. 

. Yazan: 1'İ. Zekeriya SERTEL 

A lrnany~. Tuna ~ B~lkan meml~ 
le . ~etlerıle olan tican münasebet
. b rllli bozmamak ve bu sahadan ik
b ~aden azami dereced"? istifade ede. 

.ilnıek için harb!:l bu mıntakaya 
ltrayetini istemez. 
da Sovyet Rusya. şimdilik Finlanda
lb .. m~şguldür. . Balkanlara tnen:k 
L Uttefiklerle bır harbe girmekten 
«açınır. 

il İtalya, Bal.kantara harbin lnmesi
e tnuhaliftir. 
İngiltere, Tuna ve Balkanlarda 

IU!h"' un devamına taraftardır. 
Balkan devletleri sulh ıçinde ya. 

§atnak isterler. 
te~ı~ ha~de Balkarılar için h!çbir harp 

kesı olmamak liızım gl!lir. 
likli~Ibuki Balkanların böyle t>iT teh. 
rn e en masun olduğu iddia edile· 
h:.r2 · O halde fıı;ın ve BalkanlaJ a 

P nereden ve nasıl gelebilir? 
ç· Bu sualin eevabın. verebilmek i· 
'Yın muhariplerin yalnız Balkan si
... ~se:ı~~' ni değil, umumi siyasetleri. 
_, gozo ·· si nunde tmlundurmak ve b:.ı 

Yasetin zaru • . 1 . 
hesaba kat rı ıcap ve netıce erıru 

Bil" mak ıcap eder. 
ıyoruz ki, 1940 harbi, sadecE 
~-~~lerde yanılan bir dövüşme. 
-.cet değildır. Ve yine biü 

.... , Sa. I; Sil: 

Belgrad Toplantısı için 
Buigaristana ·Bir Teklif 

Y ~pılmış Değildir 
{HUSUSI MUHAB1R1M1Z AKA GÜNDÜZ BİLDİRİYOR) 

Sofya, 28 (Telefonla) - Balkan Antantında Bulgaristanın 
yeri daima açık bulunmaktadır. Fakat, bunun haricinde Bel
grat Konseyine şu veya bu şekilde dahil olması için Sofyaya bir 
teklif vaki olduğuna dair hiçbir emare yoktur. 

Sofya matbuatı, Belgrat Konseyini, birer mümessil gönde. 
~ dışardan takip edecektir. Bu~gar gazeteleri, konseye dair 
şımdilik ihtiyatlı, fakat ümitli neşriyat yapıyorlar. 
•• • • • • • • • • • • • •• • • • • •• ••••• Yeni Bulgar Sefiri 

Almanyanın 

Dört Hedefi 

Dün gece, Başvekilin sefirimfzin, 
Bulgaristanm Moskova ve Stokholm 
sefirlen ile bazı ricaJin hazır bulun
dukları hususi bir ziyafette, Bulga
ristanın yeni Ankara sefiri Kirof'Ja 
konuştum; bana ezcüml:! şunları 

Amsterdam, 28 (A.A.) - Röy. söyledi: 
ter: Berlinde bitaraf ka\"'naklar. "- Ankanya gideceğimden çok 
dan öğreniJdiiine göre: Bitler. memnunum. Büyük sempati kaza. 
pek muhtemel olarak önümü:ı. nan selefimin bıraktığı yerden 
d~ki hafta içinde, büyük bir haşlıyac:ağım. Tahsi1imi Galatasa-
dıplomntik mukabil taarruzda rayda yaptığım için, tilrkcemi i.iç 
bulunacaktır. Berlinde yanılmıs ay içinde yeniden kuvvetlendire-
olan son husmi tonlantıda Al- . ceğim . Hafta sonu Ankar:u·:ı ha-

reket edeceğim." • manyanın, Sofya. Bclgrad. Ati- -
na ve Biikreş elçilerine hu mu- Yugo.slav • Bulgar yakınlığı 
kabil taarn,z i<"ln Wzttmlu bU. Sofya, 26 (Arkada;;.•mrz. Aka Gün. 
tün taliınnt \'e~ilmiştir. f düz yazıyorl - Vu3osJav • Bulgar 
Söylendiğine göre, Balkan ebedi dostluk paktmın iki dcvlc>t ~-

antantı konseyinin önümüzdeki rasında imzalanması geçen giln üç l Belgrad toplantısı miinasehcti. ı yaşını bitirdi. Bu vtldönümfi heı· iki 
le, Bitler. o~a~daki dört bede. ı• devlet ve millet arasında bilyük ve 
fe vanlmaııı için bütün niifu- dostane tezahürlere sebep oldu. Sof. 
?;Unu ist:mall karar~aştırmıştır. CSonu: Sa· 6: Sii: 5J 

Bu ht>defier sur.lardır: ------------
1 - Türkiyeyi · İngiliz dostlu~-

dan vazgeı;'Tne~e kba r eylemek. 
2 - İngilterenin Balkanlardakl 

nftfuzunu kırmak, 
3 - Balkan memleketlertntn ferdi 

blta.rafiıklarını muhafaza ve Alman
ya ile ticari milnnsebetlerlnl idame 
etmelerini temin eylemek, 

4 - Balkan antantı ~onseylnde 

Alman taraftan bir unsurun mfrza· 

her.etlnJ elde etmek üzere Bulgarls- ı 
tanı Balkan paktına ıirroeie ~ 

·~~ek. 
' 

~ ........... ~~~·········· 

15,ooo.ooo Sterlinlik 
Külçe Altın Geldi 
Ankara, 29 (TAN Muhabirin • 

den) - İngiltere ile imza ettiğinıl:ı 
son maU \."e iktısadi anlaşmalar 
mucibince bize verilecek olan 15 
milyon lngiliz lirası mukabili al. 
tın, dün sabah. Suriyeden hususi 
bir trenle Ankanya .zetirilmistir. 
Alhnlu sandıklar içindedir. l\fu
kez Bankasına nakJedilmi§tlr. 

İngiltereye 
Teminat Verdi 

( Hususi Muhabirimiz 
Aka Gündüz Bildiriyor) 

Solya, 28 
Rumen • Alm:ın münasebetlerı· 

nın aldığı son şe:ut> dair muhtelif dış 
membalardan burııva gelen haberlt>· 
ri objektif olaraıt ve oldt.:klan gibı 
bildir yorum: 

Bilhassa petrol iıwrindE- temerküz 
eden Alman • RutnPl'l ticaret mü:a. 
kerelen hararetle ve: bir !arafm ted
bırh mukavemetı. diğer tarafın ma
him ve mutad rfüru~tli•i;u ıl2 devilm 
etmektedir. Rom<- r-y.ıd~n ihr-ac olu· 
nacak maddelerin aiı oJduklsrı -:ube. . .. 
!ere, her iki taraf mütehass1s deıe. 
gete! ve eksperler tay•n etmiştir. 

Bu iş üzerinde A ım~ny .:ı bes.:ı brna 

-

Rumen • llacar lıudut mınla1-·asının görüllii:·ü 

büyük rol oynayan üç kişi vardır . --;..._-----------------------
ounıaraan oırı VıUıC'lmştra.se ekono-\ B 
mik departmanı Ş. :?d Doktor Klodı- I ATAN 
yos'tur İkincisi ,;ımd1 Skoda mues. 
seselerı direktörluğünü yapan ve Al-
man işgali esnasında A vustury1 Ha DENIZAL TILAR 
ricıye Nazırı bul•tnan Gvido Smit't'r . · 
Üçüncüsü de evvelce Almanya ile İ • ı • F G • ı • 
cenubu ~rki Avrt~pa:ı .arasında tı- ıınnı iZ • ransız emı erı 
caret mubadeJesının tnkışafına çalı. ~ 
şan ve orgsnizasy.-muı; reisi otan D • 
:::.ana belediye reisı Nege Bauver'- ır.;ırçok Muvaffakıyetli 

Gerek Batkantarrla. gerek haricln-

dP bu müzakereler üç noktadan. e- Taar~uzlarda Bulundular 
hernmiyet kesbetmektedir. Birincisi 1 
Romanya, kaydı ~artı geniş t.ir çer. 
çe\re teşkil eden Alman taleplerne 
ne derece mukavemet edecektir~ i
kincisi petrol anlaşmasmd.t Almanla. 
rın koymak isted~kleri kontrole karşı 
Londranm ve Peştf'nin ısrarla bildir
dikleri gibi lnıt,ltP.re Bükreşe karşı, 
protesto ve her tilrlti mukavele ve 

•~onu Sa. ti. Su: fı 

Paris, 28 (Hususi) - Garp cephesinde yeni bir hadise ol
mamıştır. Buzların çözülmesi ve çamur, askeri harekatı felce 
uğratmakta berdevamdır.· Havada ise, bulut] ar ve yağmurlar, 
her türlü faaliyete mani olmaktadır. Buna mukabil denizlerde 
oldukça faaliyet vardır. Fransız ve İngiliz gemileri son günler
de Alınan tahtelbahirlerine karşı birçok taarrüzlarda bulun-

! muşlardır. 

Geni. Deedes, Y d 
1 ~~rl m~_afit Alman tahtelbahir. 
lerınm on gundenberi yenj bir taar. ar 1 m ruz hareketine kıyam etmiş oldukla. 
rını teyit etmektedir. Müttefiklerin 
emniyet karakol gemilerinin muk3.. 
belesi çok şiddetli olup her .f!Ün düş
man gemilerine karşı bir t3ktm taar. 
ruzlar yapılmakta olduğu kaydedil. 
mektedir. Müttefik~erin amirallik 
daireleri, bu hususta etraflı malıimaf 
vermPkten imtina ediyor1a.r. 

işleri için lngiltereden 
Dün Şehrimize Geldi 

FelCiket Sahasındaki Enkaz T cmizleniyor ve 

Tehlikeli Görülen Bütün Bc~alar Y ılttırdıyor 

General Deedes dün Sirkecide keııdisiııl 1 
karşıl.ayanlarUı beraoor 

CYaz111 altmet 1ayf11.mtzdadl1') 

IJJ üsadere edilecek gemiler 
İngiltere hükumeti. hamulelerinl 

tahliye etmiş olan bütün !ngiliz ve 
İngiliz müstemlekeleri açık deniz ge. 
milerine 1 şubattan itibaren vazıyed 
etmeği karar'aştırmıştır. 

Salı günü İspanya sahilleri acıkla. 
rında torpillenen Fransız vapuru 
mürettebatı Alsazien isminde diğer 
bir geminin daha torpillend i~•ni bil. 
dirmişlerdir. Fakat. bu gemiden he
nüz ha ber alınamamıştır. 

Bir Portekiz ~emisi. Afrikndan ge. 
lirken müttefik!erin donannıala.t1 

Fenerbahçe Vefayı 

Dün 4 ·O Yendi 
Dün Hg maçlanna 3 stadda hir. 

den devam edilmiştir. Fenrrbahçc 
Vefayı 4 • O. Galatec:arav Torık:ı.. 
pıyı 6 • O. Beşiktaş Siile~nniyeyi 
4 • 1, Beykoz İstanbulsporn a - C 
:venmlslerdir. Runl!'arya l\ln<'at ta. 
kımı da Şişliyi 8 • 1 yt>nmistir. 
Dünkü müsabakalann tafsilatını 
dördüncO sayhmmfa t.wt.a~ftl& 
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C B. PartW, &D ı sk:ludwl 1111-
mstp ~ ..... almıyaı.n ba. 
1111 bir - eın.I tanin tçtıa bir proa. 
ram hulrlamıfbı'. Oııamttwdakl -. 
ne. ellisi bza ve on bep Tlll,.ı 
merbzlerinde olmak bere 85 Hal. 
kmnin ikmall hazırhklanDa bq1a. 
mlımtbz. • ..... 8 • 10 8eDe 
içinde, ,.artta ınemat fıütla llaıtn

Balkanlarda 
Şiddetli Bir 
Kıı Yar 

lertne bina temin edilmlf ft .. mo. f( d • d il!. 
dem binalar, bulundmdan yerlerin ara enm e nrhna 

~1~;.İı ~~= ,Gittikte Şiddetleniyor 
~lert btnalanma pdıwı Awapa w Balbntarda laf slttık-
dil§ünilJen kazalar --'-~ ~ Pddetfenmelrt.dtr. Bu yQac:1en 

p&UGA~• tren Hf•lerl intizamını tamam~n 
Afyon Sandıklı. Ağrı Eleşkirt, kaybetmiftir. Dün de konvansiyonel 

Ankara Polatlı, AJaı. Antalya AJll- katan Od buçuk, ekspres altı sııat rö. 
,., AJdın NazllU. 86b. Balık'* tarla Slrkeci79 muvasalat ebniftlr 
Gönen, Bilecik Boz6;yüt, BtnfaJ JCL Yolcuların anlattıklarına ,W., bil~ 
il. Burdur Tefenni, Buna Mudal\78. baasa IWyada flmdiye kadar misline 
Karacabey, Çlınakkale Ayvacık, Çan.. az rastlanır miktarda kar yafmıt. 
kın Çerkef. Çoruh Hopa, Çorum NUino ile TriJ•w arasında 10ı ka.. 
Bunıurlu, Denizli Buldan. Dl7uba. paDIDlfbr. Ba JOzden Avrwa tnn
kır Çermik, Silvan, Edirne Uzunköp. 1er1 08 ... t beklemek meeburlyetbı. 
rG. Elhıl Palu, Erzurum Huankale, ele k•lm•ılar - L--ıa •---- 1-
Ml•blr Sivrlhlaar G · Şlbln· ..... w ra upl&IUUI -.. __ r;___ ' ıraun komotUlerl kurtarmak kolay olma • 
~. Gümilfhane Kelkit, l~I llUfbr. Balkanlarda da •lok ft kar. 
SllUke, hmir Bergama, Kan S. Ka. mQnakalAtı -~- u._tm,._ · -
~ qdır, Katızman, Xutamonu --r aa• .,. 7enı 
tnebolu, Tutya, ıca,....rt Develi, Ur- den bir ~ kiti donmuıtur. 
IÜP. Kırldarelt Lilleburıu, KU'fehiİ' ,..,.,,,_ Ü1'tlllt .n.,,.,. 
AvlllOI, Konya, EreiU. Karaman, Karadenllde fırtına bQtlla flclde. 
Malatya Adıyaman, Manisa G6rde1, tile devam etmektdcftr. Yolda bulu· 
Salihli, Maraı Elbistan, Mardin Nu. nan npurlar en yalan Umanlara ı. 
aybln, Midyat, Mutia Bodrum, Fet. tınmıflardır. BüYwc, küçük büt:ı, 
biye, Milh, MUf Bulanık, Ordu Un. vapurlar dfln Xandenf• aqılama
~- ~~hanun Boafra, Çarfamba. Sey. IDlf, fırtınanın lilkbet bulmamna 
llUID -3 • smaniye, Kozan, Sllrt lntlzaren BüJOkdere anlerlnde demli" 
Şlrnak, Sinop Boyabat, Sıvu DJvrt- ı.ın17e mecbur kalmlf)ardır B Jftz 
il. Tekirdağ Malkara, Çorlu, Tokat den npur 18federl de bıU:....ın~ 
Zile, Tunceli Çemifknek, PIOmer, u,~ 
Urfa Siverek, Birecik, Van Brc1f, __ ·_...., __ _ 

Yoqat BoiubJU. Zoquldak Dn. $ l!L.;.. LLI 
-. apanca &mna ... an 

lıftamaflh, esbabı mucibe ,n.terlL 
... ..,uıe "" ,..leriD tebdlll 1m. lslah E•yor 
kAnı da vardır. 

Ev Sahipleri Sokağa Çıkınca, Tabak, 
Çanak Ne Yarsa Kırıhp Dökülüyormuş! 

(;urelkı,eue iskele ca.w..tnde oturan ~azl. 
,. lmdn•e W. bdunn eYIM musallat olan \ ...... 
hıa veya ,ahıs1ar mütemadiyen eve sararlar ver. 
m~ktedlrlet'. Elnnlyet müdiirlüifl 'ba tecavilwlerln 
falllerial meydana fibnnak lcln araştırmalara bat
ı .. 11stır. z.ı .. teeavlz ellln Şaziye, enelki .... 
emniyet mUdfhtiii(tne nıilracaat ederek, 1Napna p. 
lenll"ri 'öylece ualatıaııtır: 

•- Tablhn lnmiaa zt sin enrelcll. Rlr reee 
lnnmla 'beraber ahbaplanm1zdan blrlllal ayarete 
gittik. Eveı döndftğilmfh umu ne kadar tahak, har. 
dair "91tfN aiM lmtlaealr ~ vana llepslnln kmL 
nn!J oldufuna ve cllfer esyalann ••tamamen altUat 
edilmls Mr vaııılyette 'bulunduğuna ı&nrek hayret. • 
Jer içinde .kaldık. nıı.r etYftf ardan hl~'blr nobanı. 
mız yoktu. Yalnız 'ba söylediklerim 1erletlnden lraL 
dmlmı" o4alann ortasma ıellşl gflzel atıtnu,tı. E•, 
'baştan aşalı karmakanşıkb. RAdiaenln daha ziyade 
hayreti mucip olan tal"llfı da kınlan evaluua, \al ... 
daklan mahalde delil, mutfaia 1lt11rt111, ..... .._ 
nhmı.tm .. ıdm. 

Ta•ll Dlı: lşhnb 1ıl6e)i pelhe ........ ~.· 
.Wa. Bin• lonTa kom11'er re1tp evla hallal llrdL 
fO aman onan da duydoğn hayret blzlmldnden a.-. 
iı defildi. UZ1111 uzun tahkikat yaptılar, htr•a~ ıfta 
evin etrafında pusa kanıp beklediler. Fakat lalchlr 
aet!N eltle etmek mihnldla olmadı. 

Bb taWI erteli ..... IOl.P ..... .ı .. ..., 

kınlan eşyanm yerine yenilerini satın aldık " nld 
yerlerine yerltlfflnllk. 

Bundan dirt .U. enel lozınala .. raber fıtaa. 
•ala inmiştik. Akşam 10n vapurla evhnbe dBndUlft. 
mfts zaman evin h:lnl :rine uni halde bulduk. Bu 
sefer fula olarak cambınmm da kırmıtlardı. Mut. 
lafın semini cam ve tabak ~alan ile •ota idi. 
Gene ayni '9kllde pollH halter veNlk. Yeplden tali. 
klbta 'baıladılar. Ba tahkikat hentlz ne&tıle ..... 
ını, elmalda ben'ber UdiaeJ'I 'bho de sise aalatmQı 
faydalı ltuldam. Blea .. erim. Wd ita teca......._ 
lnırtanna." 

Kadınm lddlUI allla O. brplamaqtll'. DL 
ler taraftan, ita itleri haber alan kona kom.., ite 
pyrl mer'i kuvvetleri kanttarmakta, cialudea .._ 
rilerclen hahl'etmelrtetllrler. 

21 Top KUJ1181 Çalımı 
Evvellrl pce MalamatJtapü Kanı Mmtala ,._ 

ta hanında SO • il •amanb manllatara mata
sahlltl Sadi ve flnkhma alt ehap hama avı.,.. .. 
•ulanan Mis mulfatma ..... imdan Nmlanana 
lanhaıut " il tep ....... p~ old.P slrlL 
.. ._.. V•••clan "•.._ Ml1ea saltıta; lunmll 
aaltıblılaftlan M ..... ~uluna t.Wt _...... " 
derhal 1alralanuştır. Delaea -'"* aUDrltlltl-
ne ıBtftriUen Mehmet 111pna itini etma., •• •• 
n •izledlll 1erl potlıleN slstermfttlT. Kmn-.Jn 
sahihine iade edllmlttir •• ....._ •ada atlll7919 
'fWlleeektlr • 

Kua merkulerlnde ,..pbrtıJaeô Izmlt, 21 (A.A.) - Sapanca eL POLiSTE ı 
llalbvlertnin lnpamda .... olarak aıahklannın •lahı w tnldpfı için ---
kabul edllen prensip, mahallince Ziraat V.W.tlnce alınm•ı bulunan Be•ikfacfa uıf! Ev Trian Vapurunun 

Bl:LEDIYBDB ı 

yardımda bulunulmasıdır. Hangi vL tedbirler cümlesinden olarak Sapan. S" :ı 'S 

llyet daha fazla yardım teminini ca elmabklarmda ıenlt bir fenni te. Tamamen Yandı 1 At.•ama n..L.. 
YHIYaptlacatr 
..... Stlmtak mümkün kılarq. 0 ylJ4~tU.... mlzleme hareketi bqlamqtır. Bu it- ...., .._,,. • , 

mesai etmek 9b:retfte,.. . . ~· ._.,.,.. .....- ...-A .... .a- ___, -......, _... .._ _ _. 
fıijaat oeaeli C H Partisi Genel bir program daıresinde Arif ıye elma taşta bir yangın çıkmıf. üç ahşap ev , yapıiiCax bınaıaraa mlüiuburaır-
Sekreterlik bütç'.esinden temin olu. iıtasyonundald kursta 7eti1tirllmiş tamamen 7andıktau IOm'a söndürül- Alanya cfvannda sazaya uğradık- ması hakkındaki nizamname meriye. 
nacaktır ve evveli, Halkevi lnpllJla bulu~n 30 usta amele tarafmdan ve müftür. tan sonra kurtanlan Tarhan vapunı. te ~. Pasif koru9una>ıa tabi 
,etecek bir arsanın mahalll Parti tebik memurlaruwı uaretleri al. Atef Uk defa Gazino aok•lmda bu,un aqama dolr&ı limanımıu pi. tutulan plür ve h11 la lllda 7eai tn. 
teşki!Ah tarafından temini ve Parti. tında 7apılmaktadır. tramva• ı-n-1-d- Hamdfntn _..a mit bulU!lacaktır 11•tm çatJ P'Qliat • ~-ntim blınh· 

" Aft".....-&&&& ..... _... • tında 300 kilogram Ç1D111eto ile yapa-
Je mal edilmesi lizundır. ÇiftÇllere Araba J>aiıtddı nln alt katından çıkmıştır. Uç dali. Yuıosln Elçısi Geldi lacak, çatı kısımlan tutuşmaz hale 

Halkevlerl mua1Jft bir ltp d.ııs. Ka,..ı 28 (A A ) - VilAyet da- ka sonra Beyotlu ltfalyeıd yangın Yupl&VJanm Ankara bOyük el· geürllmit maı.nae ile "" edileeek.. 
~~el~a:~ıa~-:· r:~=o=: bilinde çlltçiler~ . kullanmakta oL mahalline 1•tipnlf I• de bu ciYRJ'd• çbl Stmenkov~, dün sabahki eks. tir. Bütüıı C9pM!erl ~ obnuı Jh. 
tahminen 300 kifiyi istiap edecek Wr ddlan kainıların .arabqa tahvili L ld evler umumiyetle ahpp oldu· presle Ankaradan ıehrimize gelmlı- timall bulunan evlerin inşasına mü-
aalonla ba,hca dört bllyftlr odaJI ~ çtn Ziraat Baüamndm temin edU.. tundan atefln oldukça büyO.dülünfi tir. saade eclllmiyecektiJ'. Merdivenler 
tiva edecektir. mit olan uzun vadeli kredi ile Ada. ve 7andald evlere de sirayet etmek El Bir _ betonvme e.,.. üzedrıde kirglr 

Yeni Halkevleri önthn014tkl pazan dotrama fabrikuına llparlf llzere oldutunu ıörmü§tür. Nihayet en filinin M~ olacatır. 
bpn hW1llilu kadar behemeba;: edftınlf olım arabalardan 138 il ıeh- bütün gayreilere rağmen ıo dakika İstanbul Elen blrlilınin amatör ar. Paşabahçelilerin Tt!P.hhiisü 
p edilmiş olacaktır. ~lzelmgelmlı ve bunJann çiftçiye sonra ate§ bitifikteki Recebin 8, Ha- tiatlerl taralmdan a\zele lellketııe- Pqabah9ede oturq bir kısıın 

. rtıL ıw.ğıtı uma -flaıulmlfbr. Bu ara. • 1 1 de al d 1eri menfaatiDe tert1 edil ü halk evvelki &ün viliyete müracaat 
VilAyet merkealerinde yaptı balar lcabmda atla kopb!lecek suret- oerın12 numara ı ev.eri ateş 11Uf e P en m • ederek yeni yapılman tsteıten büyüt 

ID8lt düfiinülen Halkevleri için, vL te 1'•Ptanlımflari:lır. tır. Bir aralık yanıın o kadar büyü. aamerenln sehven bu.gün vvileceil mermer ,,. mozaik fabrlbsuıa lnpat 
l!yet Parti relslerinln de fikrt •lına. milftilr ki, bütün semt balkı telip yazılmıftı. Bu müsamere yann ak- ruhaatı verilmemetlnl rica etmifler-
eaktır. bmir VilAyetinin Karan dilpOf. bir çok kimseler evferlnl ha. pm saat dokuzda Fransız Uyatrösun- dir. Bu adamlarm iddiallN ıöre 

İzmir, 2'7 - Vilayet, bfıtün kay- pltmak mecburiyetinde kalmıtlar- da verilecekUr. Boğazın çok g(izel bir sayfiye m~ 
Antepte Fıstık Müba)'1881 maJwnbklan. maarif mild6rlüiüne dır. Fakat itfaiyenin ga~ sayesfn- ümriik" fmj_"L"----~- halli olu P• .. ~ havası, labı. 
Antep. 28 (A.A.) - Ankaradan ve menıurhıklanna yeni 'hlr tamim de JlllnlZ bu ile; ev yandıktan aonn G WUU1111W1 rikanm b~ınd9ıft flkan mımr du-

lnıraya gelen Ziraat Bankası mil- giSnclermlftlr. Bmıda, ınektepHltrin ateı bUtinlmı§tır. Kaıananlar maıılarla ltoıulacaktır. VUAret bu mO 
messillerlle bura Ziraat n-nka11 ve 1-' .. n .. o ne otuna olsun. tahsil ,.._ Evlerin her ü-" de tl--..--....a,;. racaaU ehemmlYetle tetldk etmek. utı ~ •- ,,_ 'i" 15V'"·-.-.. Klıtun,anvel .,uıda 7ap1Jan güm. ted1r 
müdüriinün köylel"de ve f11tık piy.. jında bulunan gençlerin bar, kaf~ Yangın, Hamcllnin evlnln alt kallfida rük. lmtibanlannda ka:ıanan U.. me. • 
IUJllda yaptıldan tetkikatı müteakip pntaıı, daDairwı. gUlno, pa.ıahan~, ili ma•ldan aıçray&11 krnlmmclaıı ı.-.iiı.ıi.1.L.i'l.o. bı 
banka köylü lehinde fııtık fiyatlan. ka)avehane w maa.$1Jane ıU>l yerler. Dert ,.ıdllt anlaftlnufhl'. 'l'ahıdi~ zunlarınıQ. ilimleri gümrik bapnO.. N~ • .-&U...,. tiUf Vu 
m yi}beltmek için piyasaya müda- de oturmaktan menedllmeleri bildi- ta de 1 aktam dill'lOjüne bildirUnıiftir. Kınnenln Nevphir <TAN) - İhtikh devam 
hale ederek fıstık mübayauuıa ba1- rilmi§tir. vam 0 wım · fU11)ardır: ecli7or. Bef ve Jec1i buçuk llulllf}ak 
Jamıttır. Fıstık plyuasuıın ıeçen 1&. * l'atlhte 8odrıun 10kaltnda otu- Muzaffer, Muhtar, Cevat, Cemal, ıukanW' Yl.ın lnuılfa, '9et kuru§. 
nelere nazaran çok dilfük vaıiyette FA:nebl Ye Ekalli19f Meldepleıl ran Hflseyln De kansı 9 ay1* hAml- Murat, Niyazi, HayrOnn•sa, Sırrı, luk petrol fll!l'buı fir-lP.ri on kurup 
bulunduju ~ada Ziraat !:'-~ın )fuallimleri İçin le Emine odalarında yaktıklan ~ Fethi, Refiktir. satı}Jlıakı.dır. Pirin; 25 kunqtan 80 
pi)"Uaya müdah~nl müatabailleri Ecnebi ve ekaWyet mektcpleJinde gal kömüründen lntı§U' eclen gazı. Ortamektep mezmıtan aranndakl kurup çıknıqtır. D~ier bfr çok mad· 
çok leVlndirmiftir. Vlzlfe IÖreJI muallimlere resmi Wr... zehirlenuılflerdir. Her Ddsl de haa. lmtihamn neticeleri henllz belli ol. dolerba A.v~ da 2 • 2,5 mlsll art· 

mektep muallimleri gibi kıdem zam- taba.neye kaldırılmlftlr. maml§tır. llUfW°• 

1 berleri 1 mı verilmesi için tetkikler yapılmak. ! ,,.,""__..""'~v.~"""""" 
Küçük Memleket Ha · tadır.. Murtf müdürlüii. okul ide-

relertnln yent lene bltçelerine bu 
EDIRNEDE: hususta lüzunılu tahaisatuı konuJ. 
Şekerei Şerif EmMmfn dükk~ mamm temin edecektir. Ancak, bir 

dan gecel:f.~ dokuz yüz liradu fu. kısım mektepler timdiden mali va. 
la para ç hırsızın, dört ay evvel lmllA 
oraya çırak olarak ıtren ve sirkati ~ iM illl8ll* buna n 
müteakip de çalıpnağa devam eden b~ bDdlrmlflerdlr. 
1brahlnı oldulu anla§llmlf ve tevkif 
edilmiştir. .... ~ 

ADAPAZAIUNDA. 8ul1I ••--•• ....... Mmtablı 
Halkevl temsil kolu ıen~arl, zel- .... ı .-;; .... 

aele feliketzedeleri menfaatine CAnaı ~ all..t 191'9 bir man• by. 
piyesini. muvaffakiyetle temsil et. bet1nüJe mGte ı ıtnllr. l..e lıluhft. 
mi§lerd.ir. Un A..ıt.. TGrk ....-mlllll • lJ'I 

KA&ABCKn - Safranbolunun ...ııad • Deri bir latlkbaJ• 16-
Aktat nahiye merkezi Xarabnke kal. tlnnllk, .. lmt. ka~etll bir latt. 

SUA ' L CEVAP 
ı. - lalon etıencelerlnl bildiren bir 

klta11 var 11udart 
C. - Vardır ....... Blltaeel• imli 

altmda • laaunJık bir _., 111 ku .. 
l'UI 9"Ga bQtnn lEH•acıalarda 1&W. 
maktlıdlr. 

* .. - l'a,.. Konyada iti• nfnle •1· 
.. ... ...... .,, ............ ..llletmek 
.......... •ldlrt 
c.--......ı--1ı1raw ... 

- Jr:I. ..... ,.ı.t ....... Bu ilet. 
,..ıtmda - u ... ..... dlrlnllte 
...... --. ftll9 ...... aeJsin, 
......... "" ....... bil " lra7deo... 

* • - •11,.... ....... ....... ....... 

1 - Vuhan atraua Yahudi mldırr 
c - l:veı. 

* a - Armblmnd• lallınlyotfn nhu· 
runm alt mallmatı nerede ltul•blllrlm' 

C - t.JAm tarihinde bulablllralnlz 
Jtıauı Enbb'ada da bu hususta ma16-
mat vardır, Bu tarihler kita~ılarcla bu· 
lunur • 

* . - ......,.. " ...................... . .... , 

amıntnD Aekerlllc lub..ınden: 
laımlerl qajıda Pterilen ~ek IUbaJ• 

1aruı tube7• tehnelerL 
1 - SQvart tetmen Ha7dar ollu Hikmet 

(4840) 1310 lu Kır. eli. 
1 - SOvart telmen Muhittin otlu A1>

d01hamlt 0'7'112) 1110 1u lıtanbuL 
ı - SOvart tetmen Alt Jtıza otlu Ahıut 

Turb•n Cl1813) 1111 uı tıtanbuL 
t - SOvarl tetınen Cemal ollu AU O.· 

Up (14IOI) 1111 10 btanbul. 
5 - SQvarl uteımen Enver otlu M4!b• 

met J'alk (17~1) 1112 U Adana. 
8 - SOvarl astetmen Olman Nuri otlu 

Huan Rahmi C30l15) 1311 1u htanbul. 
T - SOvmrt astetmen ömer L6tfl otlu 

Muzaffer (29111) 1111 U Kızan. 
1 1 - 80Y81'f •.telmeı P8"Zf ol1u Rtl• 
s.,tn Avni (IOllT) 1111 U Sinop. 

1 - Silvul Mim• Nihat oll11 RaU 

Lekelihumm 
için Şiddetn 

Tedbirler 
Bütün Otel ve Kahveler 

Kontrol Ediliyor 
Sıhhat mildürii Ali Rıza. tehrim 

de teud6f edilen tifüs vakaları h 
kında fWlları söylemiştir: 

- Yakacıkta UU kişinin tifüse 
tulduklan anlaplmıJ, det hal tedb 
almarak hastalığın bafka yerlere 
rayetine meydan verilmemiştir. So 
zamanlarda İltanbulun diğer yer 
rinde ele bir Od tifOa Yakasına teu. 
düf edllmiftlr. Umuru! bir tehlike 
mevzuubahla değildir. Biz her ihti
male ka.rp tedbir abmf bulunuyorm. 
Bekarlann 7attıtlan ,..._., otelle. 

... 1ıa1ı..ıwıeı.. - -~ rek kontrol yaptırıroru. BGtOn 
ta1annuzla fllhlrde bitil b 
tüwonu. Doktorlar da tlftll, tifo; 
slbl IU'I hutahkian hflk6met taJ>l.ı; 
bine derhal bil~ mecb~ 
ıar ... 

. Felaehecleler isin 
Dahllden T•errUler 
ADıbra, il (A.A.) - lluU: .... 

lelakebedelerlne ;rardmı oluak ~ 
pıhnakta olan tebenilat etrafında bu.. 
lbkil haberlere &öre TeldrdalJnda 
Yili1et ttlbarUe 7apılm1f o1m para 
yardam ~ llra11 bulmuftar. 
Bundan bafb ~ ıt19cek 
evuUe 14.898 kilo d& ~Nf.. 
)'9C8k maddeli toplaDDUf ve Kızılay 
merkezine a&ıderilmiftir. Çine 1tı. 
m1Qı bu,an. bdar 1724 Uruı mer-

a. ~·· 380 Uraaa Alı:çao.. 
vade, 411 llruı .. Karpuzluda ol. 
mak (lzere 2000 lira para teberrtl b-ı 
bul etmlf ve bu paralar Kmlay a. 
•• ~dPAcr#Jgp••ı ip 
yiın e11uı topladıklan gibi 60 koyun 
ile 17 teneke ka~ vermi§lerdlr. 

* JWBM,., 18 (A.A.) - Rtlkhıett. 
mizln kanmız felAketzedelerlne .kar. 
fi ıöaterdiil bazı a1ika ve tefkat e
seri olarü buraya gönderdill yiye
cek, giyecek, çadır, battaniye halla· 
m191 minnettar bırakmıftır. 

IUl'aya &6nderllmiş olao rntnd19 
müfettişi Halla Ergün ile Kızılay mO. 
fettı,t Mazlum Can, taymakamımıs 
Salllı a.to ve judarma kumanda. 
m feliketzedelerln aeılannı testin 
ve ilıtlyaçlanm karşılamak için el. 
!erinden gelen gayreti aayfeylemek. 
tedirler. Gösterilen bu c:likbt lle fe
llket ~ren biltiln kazamız halb bu. 
f(1n tamamen Yerlestlrilm.la bulun
maktadır. ,. 

Trabmn. 28 <A.A.> - nınem. 
deler l~ kurba netinden tehrlmbde 
100 teneke kavurma hazırlaıunqtır. 
Bwıdan baf}ta balp tarafuıdan 

dört Jdilp arasında tertip edilen ınaç. 
lar acma ermlt. maç hanlab olan 320 
Ura Kmlay kurumuna verllmlftir. 
Aynca yine lelAkebedeler meafaa. 
tine Halkevf tarafından verilen tem
sil hasılatı olan 300 lira da Kızıla79 
JaWlbmftll'. 

* Amaqa, 18 (A.A.) - DGn haradan 
Bzine nahi,._tne 10 çadır gönderlL 
mlftlr. Bundan bafka bu nahlymlD 
&ecen büyük •laelede klmilen ,.JaL. 
llUI olan Grap köyüııde 50 uta ye 
150 amele ile yaptınlmakta olan..., 
mlnlikler ile ulr lnpata nQaret et. 
mek üıare, dün merkez bölük ko
mutanı yanında 10 jandarma *UIU 
halde Grap köyüne gitmiştir. 

Dün Avnıpadan GeJeQlS 
Dün sabahki konvanal:roraolle bir 

Alınan makine aanayil llliim-'11 
.. hrimiıe ıelmiftir. Zonpldq kö
mür havzan için çdnlan madq mü
hendlJl Omdrimo da gele., ara
sındadu' • 

TAKViM 

29 SonkAnun 1940 
PAZARTESİ 

r 
dınlmıf, Karabük nahiye olmuştur. = ...... ,, ::: .:z= 
Demir ve ~lik fabrikalannm bulun. x..1'f::" rahmet cm., adellne w 
dulu Ahadakl asri ve bthçeli evle- bum mmlUplanna taiJ.elel'tmbl 
rin 1ayw 400 e varmıttır. Birçok te- blldlrlrbn, Ubcltflarmmdaa ba. 
miz ve yeni mqazalan. otelleri, ha- aGn een•• merulmlllde buJunmala 
mam, aineına ve dispanaerile Kara. l'IDI ıtaa ed'1WaL 

............. ,,.. .... ,, 
c - ---- llrwll '* .a,on u-

1'83'1 ?flllll olan amıtn1ere der!er, fakat 

C - Bel8cllye hutanel.r !.tanbulcla 
OcreWdtr. Fakat tuıı:arabklannı UmQ
baberle labat edenı.r lturalarda mecca
nen tedavi edlltrler. Polikıtnlk mua7ene 
,,. tedavllwt de, ~nl uakta tedavi de 
81ftl tekilde QcreUtdlr ve btr IDU&J"erte 

1'ln Qcret 20 Jwruttqr. 

* 
(32252) 1321 il btaabul. ı 1ne1 r1 oan: 11 Jtunn: a 

bük küçücük, fakat i\lzel bir phlr Cenue, CalaJoll_.. S-af C.. 
olmuftur. miyetleri hastanesinden 1Ut 11 de alelltlik bQUln zıenıtnlere milyoner dl

:J'Ol'lar. Bizim memlekette b1 kl\tQ. bet 
cm aılbaner bulunur. Bahsettillnlz zat 
da ml~erler meyanındadır. 

1 - latanbulda en ltUyDtc ratnf h••· 
tane hanglıldlr ve kat y•t•khdırr 

C - En bQyOk resmi hastane Bakır
ka7 emrazı aklf7e hutanesldlr ve Ol 
Mft 711talrhdlt'. 

Zonıuldakta kumar oynablan bir bldınlacak, Beyazıt caınilnde na. 
pzino kapatılnut 4ve cürmGmqbat mazı kılındıktan IQPN l!y(lptekl aile 
llallnde 7akalanan kumarbazlar maarhlma ııaki1 "Ve delnoJunacak-

mahkemeye verllmltt~. br '-----------------------------------------------

10 - SOvart altelmen Mthnıet ollu •- Anbl: 1311 Rumi! 1111 
v• ('2118) 1325 U latanbuL zınııcce: ıı !ıdnclkAnun: 18 

11 - SQvart utelmen Sevki otlu U- Gtlnet: UI - <>ile: 1UT 
sanı (44014) 1328 u lltanbuL tklndt: 11.05 - Akfam: ıuo 

ı UI - SQvart altelmen Sadık oC\U m•r:Y t ı : 1854 - fmdk: $32 
( 44328) 1328 U lstanbuL 



jliGON 1 
liarp Hedefleri· 
Etrafında 

Yazan: Omer Rıza DOGRUL 

1 ngiJiz devlet adamlan son gfin
lerde sık sık nutuklar l:rade.. 

derek, harp hedefleri hakkında mll
letlerlni aydmJatnuya, ayni zamanda 
bütün dünya efkan umumiyesine de 
vaziyetleri hakkında fikir vermeğe 
çalışıyorlar. Evveli Lord IJalifax, 
daha sonra Mister Churchil, bu yol. 
da söz söylediler. Daha sonra muha
lefet liderleri de onlara uydular. 

Lord Harfax "nazl tahakkOmOnOn 
çizmesi altında inliyen bir dünyada 
Ya?maktansa, yfi.z kere ölmeyi ter. 
cih ederim., diyerek, İngiltcren"n 
hürriyetini kurtarmak, çocuklarının 
ınukadderatmı korumak için harbe 
cirdiğini ve harbi kazanmadan hı
rakmıyacağını söyle<li. Ona göre, "İn
giltere, kendi hürriyetinin deYamı 
ınukabilinde diğer m 0 lletlerin hürri-
7etini feda ederek, İmparatorluğunu 
.emniyet içinde yaşatamazdı.,, Belki, 
enun da hilrr"yeti tehlikeye uğrardı. 
C>nun için bu harp, A vrupanın halas 
!harbidir. 

t * MJste. Chtmhil ise, 'bir hana lçln-
... Jld natuk söyle~ ve bu nutuk. 
hrmda Almanyanın kaçırdığı bilyiik 
fı:natJ Up etmiıtir. Almanya, İngil· 
!tere De bfiyük bir hava harbi yap· 
mnak n İngiltereyi gafil avlamak va. 
sl7etlndeydL Çünkil Almanyanın ha. 
,._ kuvvetleri ftstOndü ve İngiltereyi 
lhırpabyabilirdl. Fakat Alman:n, bu 
ıfnsatı ka~11 bulunuyor. Çünkü 
İnsiltere haZ'IJ'lanmıştır ve hazırlığı
mb tamamlryaeak hale gelmlstlr. Fa. 
ht Almanyanm artık .,nu hırpala. 
:anasına, 7ahat ilstünlfiğünden istifn
ıde ederek, İngiltereye tnarruz yap. 
:ınuına im.kin kalmanııştır. 

* Fakat l\llster Churchı1, Almanya. 
nın İngiltereye taarruz edemiyecek 
hale ıeldiğini söylemekle iktifa et
ın' yor. Müttefiklerin bu harbi kaza. 
naeaklanndan yüzde yüz emin oldu. 
iunu da söylüyor. ÇUnkil İngiltere 
ile müttefiki daha ılmdidcn, Alman
Yanm tahtelbahir kuv\•etini yarı ya. 

liill!ıılltl'Jtr~rA!r z"'ılyıAlı"Yo'1 lrc:J:! 
lrıcmişt'r. Sonra mayin meselesinin 
halledilmez mahiyette olmadığı da 
anlasılmıştır. Velhasıl İngiltere bir 
tnkım zayiata uğramakla beraber, 
harp meseleler"ni \ "C buhranları. 
nı hal için eJinden geleni yapmış ve 
hu yolda miihim nıuvııffakıyctler ka· 
:tanmışhr. Mister Churclıll, en niha. 
Yet harp sonunda Avrupa m 'lletleri
ııln haklarını kazanarıık, geniş bir 
hilrrlyet ve adnlet içinde ) aşıyacak. 
laruu anlat~tır. 

"" fngflterentn muhalefet liderleri de 
aynı kanaattedir. Mister Atlee'ye gö
re, "Bitler sulh istiyorsa, derhal sulh 
Yapmak mümkündfir. Fakat lrtlcrin 
•erdifi söze gilven1lemiyeceği için, 
•rneH teminat lAzımdır. Onun için 
ll1tlerin evveli ıeri dönmesi, çiğne
~ memleketleri bırakması, hürri-
1'etlerinl tanımadıi:'I memleketlerin 
lıflniyet'nl tanıması ltb:rmdır. Bunu 

Japonlarda FINLANDADA HAREKAT GEVSEDI 
Bir lngiliz 
Vapurunu Sovyet Tebliğinde 
Çevirdiler Yalnız Keşif Faaliyeti 

;~~1?i~~:!f~1~::~ii~§~ Oldugv u Kayded·ııı·yor 
nınu durdurarak, ıçınde araştırma-
lar yapmıştır. Araştırmalar 11 saat 
sürmfü;tür. 
Şanghaydan alman b ir habere gö. \ 

re, bu htıdlseyi pek vahim addeden 
İngiliz deniz makamları, Japon de.' 
niz makamatı nezdinde keyfiyeti 
protesto etmişlerdir. 

Londrada bu araştırmanın •• AsR
ma Maru,, ve "Lnsuta Mnru., isimle. 
rlndclı::i Japon vapurlnnnda İngilız 
harp gemileri tarafından yapılan 
raştırmalara bir mukabele olmak 
zere yapıldığı söylenmektedir. 

Asamu A!aru lıcidisesi 
Tokyo. 28 (A.A.) - Domei Ajansı. 

nın bildirdiğine göre, Japonya pek 
muhtemel olarak Asamu Maru hadi. 
sesi hakkında İngiltereye ikinci b:r 
protesto notası daha göTerecektir. 

Sanıldığına göre, Japon hitkömeti 
bu yeni nota5ında İngiliz makaml:t
rının hareketinin gayri meşru maht. 
yeti üzerinde rsrnr edecek ve t evkif 
edilen 21 Alman yolcunun geri veriJ. 
mesi bahsinde ısrar eyliyecektir. 

Har'ciye Nann Arita, dün gece 
Hariciye Yüksek memurlarile uzun 
bir konforans akdctmiı::tir. Domci A
fonsının bildird ii7'ne göre, bu tonlan. 
tıda İngiliz hükumetinin hadisev" 
lüzumu kadar ehemmi •et VC'rmed' ~· 
ve bu sebepten dolayı İngiltere ile 
Japonya arasındaki münasebetlerin 
vahimleştiği tesbit edilmiştir. 

ı----------<>---------v __ .ı. r.,.._1~ v~ .. :..ı __ 

Beyanatta Bulunacak 
Budapeşte, 28 (A.A.) - Kont 

Csaky, 31 ikincik~nunda Parlamen
tonun Hariciye Encümeninde beyne]. 
milel va.zivet hakkında izahat vere
cektir. 

Ziraat U. l\lüdürü İzmirde 
İzmir, 28 (A.A.) - Birkaç günden. 

beri şehrimizde zirai müesseseler ve 
ziraat işleri hakkında tetkiklerde bu
lunan Ziraat Vekaleti zlraıı.t umum 
müdürü Abidin Ege, dün vali Aykut. 
la beraber Bornova ziraat mektebi. 
ni ·ve zeytincilik istasyonunu tetkik 
etmiş ve mektepte şerefine verilen 
çayda hazır bulunmuştur. Umum 
müdür bu sabahki trenle Ankaraya 
dönmüştür. 

Fin ıelıirlerilli talılige eden lıalk, kızaklarla uzak 1cöglere göç ediyor 

Londra, 2S (Hususi) - Fin- Helsinkiden $elen haberlere göre, 

landa harbine dair nesrcdilcn 1898 doğumlular, silah altına çağ. 
son Sovyct tebliğinde sadece nlmıştır. Bunlar, 2 şubatta şubelere 
keşif kolları faaliyetinden ve müracaat edeceklerdir. Bu suretle 21 
tavyarclerin kesif ucuslarından sınıf silah altına alınmış bulunmak. 

b ·h d"l kt d: 1 tadır. Askerlerin kayak levazımı ve a sc ı mc e ır. kayak ayakkabıları ile müracaatları 
Buna mukabil, bir Helsinki 

grafında, deniliyor ki: 
tel. bildirilmektedir. 

"Ladoga gölüniln Şimalinde Sov. 
yet taarruzunun şiddetle devam et
mesi, yüksek Sovyet kumandan he
yetinin yürüyüş kollarıle taarruz u. 
sulündcn vaz geçerek, cepheden ta
arruzu tereih ettiğini göstermektedir. 

"Filvaki Ilomantsi'den Laskela'ya 
kadar durmadan taaruz etmekte fa-

' kat hiçbir muvaffakıyet elde edeme-
mektedirler. Finlanda hatları müte. 
madiyen yer değiştirmekte ve hare. 
kat icaplarına göre mukavemet nok
talarının üzerinde dönmektedirler,, 

Jla/ıkumların cezası affedildi 
Helsinki, 28 (A.A.) - Finlandada 

birçok hukuku umumiye mahki'ım. 
ları, hareketlerinin f Jdyesini cephe. 
de ödeyebilmeleri için, Reisicümhur
dan hapis cezalannın affını talep et
mışlerdir. Reisicümhur, bu mahkum.. 
ların talebini isaf eylemiştir. 

Mahkumlerm birçoğu, birkaç gün 
evvel Reisicümhura teşekkür mek
tuplan göndermış ve vatan için el
lerinden geleni yapabilmekten duy
dukları memnuniyeti bildirmişlerdir. 

Almanya • FiTılanda ticareti 
Kopcnhag, 28 (A.A.) - Berlinske 

Tidende gazetesine Berlinden bildi. 
rildiğine göre, Almanya ile Finlanda 
arasındaki klering anlaşmasının u. 
zatılması hakkındaki müzakereler 
neticelenmiştir. 

Berlinske Tidende gazetesi. bu ha. 
beri verdikten sonra, şu mülaleayı 
ilave etmektedir: 

"Bu anlaşmanın imzası da göste
riyor ld, Almanya ve Finlanda nor. 
mal münasebetler idamesine devam 
eylemektedir ve Almanya, birçok 
defa söylediği gibi, Sovyet • FinJan
da anlaşmazlığının haricinde kal. 
mak niyetindedir.,, 

* Helstnkl, 28 (A.A.) = Firilanda 
Parlamentosu Azasından Lauri Si. 
mojoki cephede ölmüştür. 

El.EK 
Yeniye. Eskiye Dair 

}"azan: B. FELEK 

Her ıeyin mutlaka yenisi mak-
bul değildir. Mesela canlı şey. 

lerden doktorun eskisi, yenisinden i
yidir. Çünkü daha çok hasta iyi et
miı ve bilhassa daha çok hasta iyi c
dememiftir. 
Avukatın da eski•I makbuldür. A

dalet babında rastlanacak her türlü 
dalavereleri görüp, açık kapalı bilu
mum dolapları öğrenmek için, adl'ye 
koridorlarında ~ on çift kundura 
eskittiği için. 

Artistin yenisi, eskisinden daha 
fazla aranır ama eskisi, yenisinden 
daha siyade beğenilir .. 

Böylrce bazı (ziruh) un yenisi, ha. 
zısının eskisi sevilir. 
Kadayıf gibidirler: Telkadayıfınm 

bayatı, yassı kadayıfın tazesi aranır. 
Bahğn tazesi, etin bayatı makbul ol
du~u gibi. 

Demek ki; bir şeyin mutlaka yeni. 
si ~e) a nıullak.a eskisi ü:r.erinde du· 
rup, ılle bu makbuldür, öte.ki turfa. 
dır, diye tepinmeğe mahal )Oktur. 
H11tta b.r şeyin b&r ) erde makbul o
lanının, başka yerde çöplüğe atıldı. 
gı da görülmüştür. 

Diz yumurtayı folluktan alıp, ye
meyi tercih ederiz. Yahudiler biraz 
ba~ atlatırlarmış. Riva;> et ederler ki, 
Çinlilerce elli, hatta J' üz sene kalmış 
) umurtalar, cennet taamı sayılacak 
kadar makbul imiş. 

Yeni ve eski babında denecek sös
lerden biri de, ıudur: 

Şeyler, ıahıslar ''e hayvanlar ayni 
tempoda eskiıne:der. Hatta bunlarm 
ıçinde eskidiği belli olmıyanlar da 
\ardır. Mesela; bir bardak, bir billUr 
kadeh, hatta bir fağfuri kise, iyi 
kullanılır, çatlatılmazsa, ıittin sene 
yepyeni durur. Elmas'ta böyledir ya. 
Lakin kumaş, halı, ağaç \'e madeni 
eşya, zamanla eskirler. 

imdi, edip ve muharrirlerin de a. 
kilikleri ve yenilikleri bahse mevsu 
olan bu sıralarda, hal~ e5kimemiş 
birtakım muharrirler varsa, bunlan 
blr:nd kısımdan, yani züccaciye ka· 
bilinden ve e:ı;kiıniş olanlar , ·arsa, on. 
ları da ikinci kategori, yani aba, ke
be gibi kumaş yahut, ş"m ir kaşık, 
\'eya tarak ne\''indcn sa~mak gerek
tir. 

Şeylerin, ıahıstann ve hayvanla
rın :r.amanla eskimesi bahsinde !fu da 
hatıra a:elir: Bir &"iinde solan ıelin. 
c:kle, bl:r hafta dayanan krizant~m. 

B:r mevsim dayanan patlıcan fida. 
nının yanında, asırlarca yaşayan çı

nar ağaçlan, eskilik \e yenilik mef
humunun ferine ıöre, ne kadar bü
yük fark taııdığını gösterirler. Bir 
k!llebek altı ay yaşarken, papağan 1. 
ki asır ömllr sürer. 

Bu arada, on be§ yıl yaşıyan kö
pek, yirmi beş sene yaşıyan beygir, 
altnu§ yetmiş yaşında ölen insan, 
hep erken, veya geç eskime sırasUe 
diinyadan ahrete yolculuk ederler. 

Y•ptığı takdirde ıulhil yapmıya bir ı----------
!lllnl kalmaz.,. 

~ADJSEa.E .RİN .· iÇYOZO 

Bu kıssalardan hisse almak için, 
her yeni ve eski d8\•asında bu nü. 
muneleri gö%önünde tutmalı. Bir mtl• 

harrlr çabuk e!'kiyol'!lla, .,na ya gelin. 
elk, veya kelebek ömftrlil ve eter 
yıllarca yıpranmıy.,rsa. onu da çınar 
veya papağan mukavemetinde sayıp, 
tasnif etmeliyiz. Muhalefet lldederDe hüktimet a. 

ilanılarmın bOtiln beyanatı, İogilte.. 
.rede harbi, zafere götürfinceye ka. 
dar devam ettirmek ve harp hodef -
lerJnl tahakkuk ettirmt-.k icin tam 
Lir ittihat daire.dnde hareket ed;Idi. 
il 2Öze carDlYOI'. 

* Vaziyet l>a merkezde olduiuna ve 
lnctıtere ile Fransanın Çekoslovak
r,.• ve Polonyamn hürriyet ve istik. 
._Jlnl kurtarmak için harp ettikler·ne 
C~re, Almanyanın bu iki memleketin 
~rr!yet ve istiklalini tanıyarak sul-

ıttmesl mümkün değil mi? 
Almanya hayat sahası nazariyesi. 

"9 dayanarak, teeavUz siyasetine de
~hl ettlfi mllddetçe elbet buna im. 
~ .. Yoktur. 

Fakat sonunda vanlacak netice de 
•

1llhten başka olmıyacaktır. 

Bulgaristanda Dün 

Yapılan intihabat 
. So 
d fya, 28 (Husus! Muha'blrhniz.. 
~ı:ı~ - Bugün Sofya ve eski Zagra. 
hab : intihabata başlandı. Bu, inti
terı ~ ın SO~ur. Reylerin yüzde 70 
lni-+ir~lası., ~~met partisine veril. 
-· :ı'l~ · Kornunıstler, çok az rey al. .. u, ardır n·w 
~S is be · ıger partilere de yüzde 
den .:e t e~.ektedır. Eski vaatler. 
bu n politıkalardan brkan halk, 
nof detic«;<I~n memnundur. Köseiva
ftncld evrının bu ikinci ıntihabatı bi. 

en nıuvaffnkıyetlidir. 

Her Bitlerin eıkl dostu ltalga ile geni doatu 
Sovyet Birliğinden bfrini terciM karar vereceği 
sıra bir adım daha yaklafmıftır. Buna bilhaBBa 
Mussolini ile Hitler arasında, son günlerde vu
kuu haber verilen muhaberenin sebebiyet ver
diği bildiriliyor. 
Amsterdamda rıkan ''Telgraf,, gazetesinin Ber• 
lin mulzabiri tarafından verllen malumata gö. 
re, JJlussolini, Bitlerden, Sovgetlerin Baltık r:ıe 

Balkanlardaki emellerine tamamlle vakıf olup 
olmadığını sormuş, ve Sovyetlerin Flnlandaya 
taarruzunu tasvip etmediğini anlatmıştır. llus
solini, bundan başka, Sovyetler tarafından Bal
kanlara kar§ı tecavüz 1'Ukuunda ltalyanın bü
tün lıarici siyasetini, bir daha nözden oecirmek 
mecburiyetinde kalacaktır. 
Düçe tarafından yazılan mektubun bu mahlget
te olduğu temin olunmaktadır. Bitlerin verdiği 
ce~abın mahiyeti hakkında sarih bir ıey söylen
mıyor. Fakat Berlinin siyasi mahafUi bu balıae 
dair bircok tahmini.er gürütüuorlar • 

* Bir rivayete göre, mtler verdifi cevapta Ffnlanda me. 
selesi iizerinde bu harbe müdahale etmek istemediği. 
ni ve hunun için de tavaautta bulunmadığını s5yle. 
ınlş, Balkanlar meselesinden bahsederken harbin ha 
sahaya yayılmaması lehinde olduğunu, Almanyanın 
menf an tine uygun olan hattı hareketin de ba olduju. 
nu bil<lirmi~Hr. ı 

Telgraf ~azetes1 hu mall\matı "'"•dfkt"n ıınnPB dfynr ki: 

• 

• 

"Rltlor tarafından verilen cevap bundan ibaretse bu.. 
nun İtalyayı tatmin etmesine iınlin yoktur. Çünkü 
tevabın Jt'lnlandaya taalluk eden kısnu, tamamlle men
{i mahiyettedir. Balkanlara relinee; cevap, İtalyan 
noktai nazarını kupkuru tasdikten ibarettir. Ve .ı\l. 

nıanyanın, Sovyet Birliğini Balkanlara karşı herhangi 
hir hareketten alıkoyacatını anlatmamaktadır.'' 

* Algemeen Handelsblad gazetesinin neırettiği 
bir habere göre, llalga daha ıimdiden blaca· 
riatana asker göndermi§tir ve bunlan gönder. 
mekk Sovget tehdidine karıı, ıimdiden ihtiyati • tedbir almakta olduğunu göstermektedir. 
IJu 11az••tenin verdiği habere göre, Jlacariatana 
gönderUen Jtalyan askerleri toplarile, mitral· 
gözlerile mücehhezdirler ve Peştenin büyük klf
lalarında gerleıtirilmiılerdir. Bundan baıka, 
Macariıttanın diğer felıirli!rine de ltalyan kuv. 
vetleri gönderllmiftlr ve bu kuvvetlerin takvi
yesi de beklenmektedir. 

* So'V}'et Dirllflnln, A vnıpadakl hldlse1er1n Uzak Şulr. 
ta bir takım lhtiJAtlara sebep olmasından endişe ede .. 
rek u~ak Şarkta mühim tedbirler aldıfl bildiriliyor. 
Bu tfldbirlerin biri Uzak Şarka 3000 işçi ve teknisyen 
~öndcrorek Vladivostok'un tlmallnde •• Japonyanın 
Sahalin ada~ındaki hlsııeı!linln mukabilinde olan fmpe. 
rafonıki'de bir deniz fisıU inşa etmektir. Diğer bir ted. 
bir Vladivostok ile Japon Koresi arasında bir Majino 
hattının inşaıııdır. Bu Majino hattına çift demlryola 
işllyecek ve bir askeri yol da aynca bu hatta bağlana· 
Hkttr. 

Bana sorarsann: muharrir. edip ve 
şairin eskimesi için iki ıart lazımdır: 

1 - Çok yazması, -
! - Çok okunması; 
Ne çok yazıp, az okunan; ne az 

yazıp, çok okunan adam eskimez. 
Şu halele, hili esk"memiş sayıla· 

cak birçok yaşlı muhanlrlerimize 
mukabil, eskimiş denttek genç yazı. 
cımız da yoktur. Bu onlann mı. bun· 
lann mı lt'hinedir! Orasını tayin e. 
d~ek de~ll'm. 

Chamberlain Yeni Bir 

Nutuk Söyliyecek 
Londra, 28 (A.A.) - Bu sabahki 

İngiliz gazeteleri, Chamberlain'in 
çarşamba günü "National Publie İn. 
terests committee,, nin öğle ziyafe
tinde bir nutuk söyliyecel!inl bitdir· 
mcktedir. 

Sunday Times ~azetesine e.öre, 
Ba~ekil bu nutkunda, geçen hafta 
urun münakaşalara sebep olan bita
raf devletlerin vaziyetini bahis ınev. 
zuu yapacaktır. 

4t --

Bulgaristarun İstikrazlan 
Sofya, 28 (A.A.) - Bulgar Nazır· 

lar Meclisfnln bir karan Ozerine, 
Bulgar düyunu umumiycsi dirPktörü 
Molof, Bulgar istikrazlannın fneıliz 
lrt>t AV)MnfJZtfp 
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Fener bahçe V ef ay1 
4 la O. Mağlôp Etti 

Şişli de Hungaryaya 8 • 1 Yenildi 

İSA .MİRANDA - RAY MİLLAND' ın yarattıgı 
en çılgın hır aş~d~n. k_udrct .••. Rus. Avusturya harbinin dehşetinden 
ateş... Rm Muz, kının balalayka larındnn hareket toplayan dün. 
yanın bu eşsiz filmi 

Perıembe Akıamı L A L E Sinemasında 
~~~------------~~.;.;;~-----~' 
,------~--------------------~~;;; D ün lig maçlannın en mühim oynanan maça Galatasaray fU şekilde 

karşılaşın.ısı Kadıköyünde, çıkmıştı: 
Fenerbahçe. Ve!a arasında oldu. Sa- Osman - Faruk, Adnan • Musa Enver 
hada oldukça mühim bir seyirci küt. Cem - SalAhatt.ln. Estak. eemU: Salim'. 
lesi vardLHakem A!ımet Ademin dü- BOlcnl 

mi§ ve maç ta 7 - O gibi büyük bir 
farkla Kasımpqanın lehine neUce
lenm.iştir. 

T u CCAR 
düğile takımlar k:arşu•klı olarak şu Oyun, Galatasnrayın haldımyeti 
kadro ile dizildiler: altında başladı ve Topkapılılar 13 ün-

F.EN ERBAHÇE: Cıhat - Leblp, Fa- cü dakikaya kadar canlı bir oyunla 
n.ık - Ömer, ESat, HayaU - Fikret, Basri, sayı yapılmasına mani oldular. Fa
lıelih, Fikret. ReblL kat bundan sonra Galatasarayın ha· 

VEFA: Sııta • Vahit, Sllleym:ın - Seter, kimiyetl ezici bir ~ekil aldı. 14 ve 18 

Şeref stadında son maç. Bevkoz • 
İstanbulspor arasında oldu. Üstnn bir 
oyun oynayan B"!ykozlular birinci 
d~v~eyi 1 • O lehlerine bitırmişler. i· 
kıncı devrede iki gol daha kaydede
rek maçı 3 - O kazanmışlardır. 

Binlerce vahşi hayvan - Vahşi ka bleler - Esrar dolu Afrika - Hayat pahasına filme çekilen sahne
ler - Dünyanın en meşhur avcıları. 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

LOt!i, Garo - Necip, Muhteşem, Hakkı, inci dakikalarda Cemil ve Salım va. 
Sulhi, Şukrü. t ·ı 'k" 1 FE • • .. . sı ası e ı ·ı go ~azandılar. 

İkinci kümeden Feneryılmnz • A
nadolu maçını Fımeryılmaz 2 - ı 
kazanm~ Ş~li je Alcmd:ı.n4-0 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 

Oyun, enerbahçen~rr h!t~unulc ~.au sııvllardan s-o.~a T k ı ı 
başlad flk dakik 1 • · u.u op npı ı nı. 
cuml L a ~r kCU:şılıklı. hiı- kısa süren bır iki akın yaptılarsa 

a;ıa geçti. Dlkikalar ılerledikçe da netice alamadılar ve <;al· h .. 
~ıkl~cive:_tl!.~edr!n ağır basmıya bnş., 31 inci dakikada Ga!ntasarayına'.i~~i·~~ 

1 rı goı:u .u. Çok .. geçmeden sağ ı cü, devrenin sonlarınd:t Cemil . dor
d~n a~ılan bır Fener hucumunda kü. düncü g;ıllerini yaptıJar ve ilk devre 
ç~k 1' ıkret topu hav~dan Me'.ihe ge· 4 - O Galatasarayın 1 e h i n e 
çırdl. Bir kafa vuru~le Melih tOJ<ı· nihayetlendı" t· · · d "lk ı" · .tıncı evre sert 
mına 1 go u kazandırdı. Oyu? ~un. bir şekilde devam etti Tamamen sarı 

mağlup etmiştir. 

Hungaryanın Son l\laçı 
Hungarya takımı son mnçını düu 

sabah Tnksim stadındıı nz b"r seyird 
oniınde Şişli ile yapt1. Ve çok hakirn 
bir oyundan sonra 6 - ı t.bi açık 
bir sayı farkile galip geldi 

Sinema aleminin 2 Parlak Yıldızı 

FREDERIC MARCH • JOAN BENNETT 

BAHAR · YAGMURU 
nefis filminde sizi iki saat zevk ve neş'e ile sarsacaktır. 

Çarşamba Akşamı Sinemasında d~ sonra ~ela. nısıf sahasına ıntıkal kırmızılıların u.;timliiğü ile e en 
ettı. Fenerlılerın açıklar \•asıtasile bu devrede bir c;ok fırsat kact~ ç 27 
yaptık~?rı._hücuın!nr Vefa mlidafaa- inci dakikada frikıkten Salim b

0

esin
smı mu~ku~ vaziye~~ere sokuyo~du. ci. son dak1kada Eşfak altıncı golleri 
B~ arada bır Vefa hucumunu Cıhat yaptılar ve müsabaka 6 - O Galata
mükemel bir. sıçrayışla guçlükle kor- sarayın galebesile nihayet buldu. 

Hakem Nuri '13.>sutun idareslndr 
yapılan bu maça her iki tnkım en 
kuvvetli kadrolarile çıkmı~lcırdı. Kı. M E L· E K sa süren bir mcrns1mi mutc::ıkıp o '9 
yuna Şişlinin hücunıite başlandı. Ma- •m•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••J 

nere atabildı. Be "kta S .. 1 . 
Şı ş • u eymanıve Bir Fener hücuMu Vefa kalesine " . • 

kadar davandı •• ıı·· "k" . F • Gunun ıkinci o•tıınu Beşiktaş ile 
• • !•!P. o 1 ıncı ene. s··1 . 

golünü de kaydetti. Bunu takip eden u eyman.ıye ar3s~n~a yapıldı Şaıd 

carlar teknik oynayarak derh:ı.i ha. 
kimiyeti aldılar. 

Sağlı sollu yaptıklar" akınların 
birisinde sağ acı.klar1 kalecinin ha
tasından birinci goıli çıkardı. Son 
dakikalarda bir 'ayı daha yapan Ma· 
carlar birinci devreyi 2 • O bitirdi. 

,. .... :... ....................... 1 ...... .. 

E~ TUGRUL MUHSİN •in 1 TiYATROLAR 1 
Daş Rolünü yarattığı 

1 ,.~hır 'Tiyatro .. u 

Şehir Uyaırosunun bütün b8Sll~tıru re-
bir Fener hücumJ, Vefa kalesi için TPzcanın ıdar~ ettığı bu maça Be~ik
üçüncü bir gol teh!ikesı oldu. Rebii, taşlılar. şu şek lde çıktılar:. 
kaleci ile karşı karŞlyn kaldığı halde .M. Alı -~anık, Taci - ~Oseyln, Seyfi, 
topu, sıkı bir vuruşla avuta attı. Bun- i~~:: -HnynU, Hakkı, Nazım, İbrahim . 

ler. 
Oyunun. ikinci devresi bir ltol pa- S E H 'tJ E T 

nayın halınde geçtı Ta.namen Ma .;:. KURBANI / 
ıAket7.cdelere tahsis ettlti bil,vük mU.a• 
mersi 5 şubat pazartesı aksamı defa 
olarak 

dan sonra Fenerliler ellerine düşen 1 • :. 
bir çok fırsatları da kaçırdılar Fa ı Musabaka Beşiktaşlıların hakifuf. 
kat Rebii üçüncü bir gol daha k~ıde: yeti il~ başladı. 15 

1 
inci dakikaya ka

derek takımını 3 - O galip vaziyete dar hucumlara muKavemet eden Sü
getlrdl Devre de 3 - o Fenerin ıe- ley~a!1iyeliler, 15 ıncı d~;kada lb-

carların hakimiyeti altında ve Şişli 

1 nwf~hasındag~enbud~redebL ~~~-~·~-~-~·•••~~~~~~~--------~' 
raz da Şişli knlecismin hatalarından ------------------------------

P E N B E 8 O t< A K 48 No. 
Komcd• Kısm. lııtıkliı ~aıfdc:.ıa(k 

Eu ııtt<:ıom •ıını 2n :.n da 

SÖZÜN KISASI 
istifade eden Mnl.!ar1nr gol adedin /P C#§#W ıe IFEMMl§I!* g •••••••••••• fıııı.. 
sekize çıka.rdılar. . _ 

1 
-,. f-laJI< Opereti 

·h" L ti el d" rabımın yaptlğı--gôle-ınılnı onımcım. 
SlJiU.· aR!!~ ~nıarın .birish:ıd• NEŞ'E, AŞK, ŞEFKAT, MUSİKİ.. .. 

Nobar wsıtasıle yegen.e gohi cıkardı >:!•&- '-'-'--· ·bir ·me\~uda bQyükl"ra.il:-iz-Fllmf:- ı...-...c --- -!!.__._ 
BugOn ı:rOndüz saat 16 da ve akşam 9 da 

z O ~~uA /ı. h"l1Arf- LA ıne ·ne c en L 1 B" H k · 
İk . • • ar. ıraz sonra ak 1. kafa ile ikın. 
. Iı_ıcı dev;ede Fene:Jı1?1"1n ~?1 a. ci Beşiktaş golünü yaptı v~ devre. 

dedını arttıracaklan umıt cdılıyor. 2 _ o Beşiktaş lebine nihayetlendi 
d?. Niteld~ orun?n şekli de il_k da- İkinci devre mütevazin geçti. Za: 
kikadan . u.mıtlen kuvvet!endırecek man zaman her ik; takım h;!:im va. 
vaziyette ıdı. Fakat Fenerlller, emi_n ziyete geçtiler. 10 uncu dakiknda th. 
b~ şekilde oyn~dıklan oyunla b.1r rahim, Hayatiden aldığı güzel bır 
türlü gol çıkaram:ıdılar. !:>evren n pasla üçüncü golü l!ı1cardı. Bu sırada 
son dak~asına. kadnt 3 :- O lık v~- Süleymaniye canlandı Merke~d:m 
ziyet değişmedı. Maçın bıtmesine bır yaptıktan bir akında Thrahim. sıkı 
dakika kala Melih. dördüncü golü de bir şütle takımının yegane ~oliınü 
yap.tı ve "!aç ta 4 • O Fenerin lehıne yaptı . Son dakikalar yir.e Deşiktaşın 
netıcelendı. üstünlüğü ile gecti 43 üncü d&kika-

Ve müsabaka 8 - 1 Hungaryruıın ga- s o N a E s T E 
lebesile nihayetlendi. r> 

* 
ÖLÜM 

Bu maçtan evvel oynanan Kara. da İbrahim dördüncü golü yaptı ve 
gümrük - AnadoluhLc;ar maçı 2 - 1 müsabaka 4 - 1 Deşik.taşın galebe. 
Kara.gümrüğün galibiyet 1~ sonn er- sile nihayetlendi. 
di 

Galatasaray • Topkapı 
Taksim stadında günün l>irinci ma. 

çt, Galatasaray ile Topkapı arasında 
yapıldı. Hakem Saroini:ı idaresinde 

Şeref Stadındaki ~laçlar 
Şeref stadında ilk birinci küme 

maçı Kasımpaşa • Hüal arasında ya 
pılmış, oyun baştan nihayete kadar 
Kasımpaşanın hakimiyeti altında geç 

titretU: Mehme1 Bey, bize kansından ve çocuğundan 
hıç bahsetmemişti. Halbuki, dayımla, ve yengemle 
bu derect ~aınimi olduğunu söyliyen bir adam on
ların adreslermı bulur bulıruız karısını ve çocugunu 
beraber alıp gelmez miydi? Haydi b;)yle bir şeye, 
ilk defasında cesaret edemediğıni Ca'.:"Zedclim, hiç 
olmazsa oıılardan bahsetmesi, karısını yengemle ta.
nıştırmak arzusunu izhar etmesi pek Uıbü değil 
mıydi? 

On gündenberi şehrim1zde bulu -
nan Hungarya takıını oyuncuları dün 
akşam Peşteye müte\·eccıhen hareket 
etmişlerdir. Memle!tetimizd·! ıyi bir 
intıba bırakan Macar sporcularını is. 
tasyonda büyük bir kalabalık uğ~r 1 
lamıştır. 1 
Fenerbahçenin geni antrenörü 

Fenerbahçeliler Hung.ırya takımı. 
nın antrenörü Fledmen'i takımlarını 
çalıştırmak üzere angaje etmişlerdir. 
19 senedenberi Avrupanın muhtelıf 
memleketlerinde çahşm:ş. bilhassa İ
talya milli takımını antrene etmiş 
olan bu kıymetli futho: adamı dün 
akşam takımı ile beraber gittiği Peş. 
teden ayın onunda avdet ederek YL"

ni vazifesine başhyacaktır 

·Müzikli \•e hisııt Aşk manzumesini yaratanlar: 
Bayan dul Viktorya Kalma ve ço.. 

cukları, Bayan dul Rejin Kalma, Bay 
ve Bayan Eli Kalma ve çocuktan. 
Bay \"e B<iyan Jozef Kalma ve cocuk. 
lan, Bay ve Bayan İzak Nıyego, Bny 
ve Bayan Jozef Levi. Bayan dul Kler 
Pardo ve çocukları. Bay ve B::ıyan Ni. 
sim Anjel ve çocuklan (Paris), Nl· 
yego, Tani. Behar. Koen, Alknbes, 
Akşote, Menase, Abuaf aileleri olan 

KATE de NAGY 
GEORGES RİGAUD w JUSETTE DAY 

Önümüzdeki Çarşamba okşamından itibaren 

S Ü M E R SINEMASINDA 
-..::z:.~---·,_ _________ , 

DOGUM 
Devlet Dcmiryollan İstanbul ma. 

ğazası muhasebe memurlarından 

Cevdet Zorlutunanın bir kızı dünyn. 
ya gelmiştir. Ebeveynini tebrik e
der, Nevzada uzun ömürler ve mesut 
ı;ı;ünler dileriz. 

, ______ , 
Dr. Şükrü Mehmed 
GUREBA Haıtaneaı Clld ve ZOhrPv 

haatalıkları aabık hekimi 

Her gOn sabahtan akşama kade 
..... .,,.,ıtlu lstlkUIJ cad. An kor~ a .. 

- 99. Telefon : 401116 -

LAZAR KALMA 
uzun bir hasta~ıktan sonra vefat et. 
miş olduğundan cenaze merasimı bu.. 
7 Ün (29.1.1940 Pazartesi) saat 13 do 
Büyük Hendek Musevi Sinagonunda 
icra kılınacaktır. Teessürle ilan olu. 

1 nur. 

. ., Niç ın banlt bınız e.v".clki gibi Ay~ecik dememi~ 
tı. Benım kııoalığımı yuzume vurnıak içın kPndısınln 
benım babam yerinde yaşlı baslı bir ~dnrn oJduğunu 
·~k 1 • ~ 
..c r.ır~:ımak rr.: ıs,emıştı? Bclkı :ie hnnd gı.icenrn .ştl. 
B_ardag.Ltlı ınusnya oırakır bırakmaz dnyınm yanına 
gıderek onunJ& konuşmıya dalmdınndı.:n ve benim o. 
radaki varJgınu bilmek ıstememı::sıııden ounu anıı
yoraı.:m. 

Bu ciüşilne<: kalbime fena bir §Üphe koydu: A. 
caba bu ndam göründüğü gibi değil mi? Yazan: MUAZZEZ TAHSiN BERKAND No. 11 

~ir gün evvel yine dayımla konuşmuştu am:ı, 
a!1J sozıeı bt!uım ıç.nmış gibı dah-t zıyacıe heni ali
kudm (.debı\ecck şeylerden bahsetmış. gözleri bır 
düzuyt yuı:unıu. bakışlarımı aramış v~ benım ho
şunıa gider. rnt-vzu uzerınde uzun tafsilat vermek 
t~retiJt benı :nemnun etmek ısteın~tı. tlalbukı bu. 
sun benden tarafa bakmıyordu bil-! ... 

Fakat aylıırdanberi içimde onun için yerleşen 
kanaatlerden sonra böyle bir şüpheye düşmek pek 
gülünç olurdu. Bunu hemen sildım ve snkin, belkıi 
de mesut bir uykuya daldım. 

Ertesi ~iin ikindi vakti biz tarasada çayımızı ı .. 
çerken uuktan onun beyaz kotrasını Jı!Ördüğiamiız 
zaman dayım da ben de çocuk gibi teıtişlandık: 

- Odur, (\dur, bak bize yaklaşıyor işte! 
- Hayır, önümüzden geçip gidecek. 
- Kabil değil, bizi çiğneyip g~mez, bizden az 

nerdt> demir 3tıp sandalla nhtıma yakınşacak .. Maa
mafih her ihtimale karşı ona sesleneceğim. 

Bitmiyorum niçin dayıma mani olmak istedim: 
- Hayır, dayı, çağırmayın; bakalım dostunuz: 

sizi hatırlayac&k mı? 
ı:akat o beni dinlemeden tarasanın ta öteki u. 

cuna, denizi tanıamile gören köşesine doğru ilerle. 
mlş ve iki elini ağzının iki tarafına paravan gibi tu
tarak: 

- l\~.lımet!i Mehfnet! cliye sesl-enmfye, Jşaretler 
ctmlye bq!faıru1l\. · - ~ - • ~. · ·' · • 

iki dakıka geçmeden mavi sandal ikJ taraflı su
ları açarak bızt> doğru bir kuş hafi!liğile geldi, rıh. 
tımın merdivenine yanaştı. 

O'ıun ~en:,. adımlarla bize yakla.ştığını gören 
yengem y:wııs sesle dayıma fısıldadı: 

- Onu gören bir. delikanlı zannediyor. 
Dayım ayni yavaş sesle cevap verai. 
- 41 - 42 yaşında olmalı .. On.ın benden dört 

beş yaş küçlik olduğunu unutma! Maamafih denizde 
yaşamak ve spor yapmak dinçliğini muhafaza etme. 
sine çok yardım etmiş. 

Ben de ağaçların arasında çevilt adımlarla yii· 
rüyerek bize yaklaş.ıuı adama bakı} ordum. Koyu 

mavi ince yünden pantalonu. ayni ren~te puloverl i
le o. ancak otuz. otuz beş y&§larında ol~un bir gence 
benzıyordu. 

Yam;JLza geldiği zaman gözüme ilk çarpan şt-y 
onun c·foısesile gözlerinin birıbirine karışan laciwrt-
lığı oldu. • 

- Telaşın ne idi ArU? Yoksa sizı çiğneyip ge. 
ç~rim mı sandın? • 

- Bu kr.dar büyük bir hainlıği senden bekle· 
mem !lma ne olur ne olmaz! 

Yenqe~:e dayımdan sonra geniş elinı bana uza. 
tırken p.özlerır.de dost bir bakış yandı: 

- Ha\·a nP güzel değil mi Ayşadk? 
- Evet Amiral. • 
Kahkaha ile güldü. ismini unutmuştt:. galiba. 
- Bugiınkü kıyafetimle amiralden ziyade alc· 

Ude bi· . ta~·faya benziyorum. 
Bilmıyo:um niçin, o dakikada içimden zalimle. 

§en. ~hırpalamak. yaralamak istiyen biı" ses taştı: 
· - Bu kıyafet sizi on sene gençle~tirmiş. üzal!..· 

tan sizi otuz yaşında blr genç sandım. 
Bu sözlcrını ona umduğumdan çok dokunmuş 

'Jlacak k:.. yüzünden siyah bir bulııta benziyen bır 
karartının geçtiğini farkettlm. FaAat hemen kendi
sini topladı ve biraz sertleşen sesile ban3 cevap ver
di: 

- Gözlerin seni aldatmış~ Otuz değil. kırkını 
aşkınım. ~aK:ıklanma baksana! 

- Görüyorum, saçlarınız arasınR kır dtişmüş .•• 
Y angı::m benim bu fazla doğr.ı, belki de fazla do

kunaklı sö:derırnin tesirini bafilletmek için yanımıza 
yaklaşarak lllf a karıştı: 

- Beyaz sac simdi pek moda! ~hm bunun artık 

yaşla hiçbir ııltıkas1 kalmadı; yirmi yaşındakilerin 
bıle başlarında beyaz teller var. 

- Evet, hatta bundan hoşlanan. bunun hasreti
ni çekenler bılr çok! A vrupada genç ynştıt kadınlar 
bwuı uZE:·11 ıyo1 tar değil mi? 

Bunu çok müstehzi bir sesle Mehmet Bey söy. 
·lemıştt. BetıSt>, sozlerinden ne çıkacagın: farkcdemi
ycn şımarık bir kız gibi fikrimde ısrar ederek yen. 
g1?me döndüm: 

- Evet ama, gençlerin bütün saçları, yahut haş
lnrında yaınız bır tutam ak saç oluyor. ı::akaklarında.. 
inler değil 

Zavallı Kadın şaşkın gözlerle yüzüme bakıyor
du. l\1chme1 Bt>ye gelince, en fena bir \•aziye~ karşı. 
sanda bite bir &dım gerilemiye tenezzül ..,tmiycn bir 
asker l3\0riıe cevap verdi: 

- Çok doğru .. Şakaklardald a~ saçlar ihtiyarlık 
alameticliı. Ne yaparsın kızım, istesen de ıstemcsen 
de seneler ~eçıyor işte! 

Yengemin cıdden canı sıkılmıştı Misafiri."1 ko
lund~rı tut&raJı masaya doğru sürükledi. 

- Bir bıskiıvı almaz mısınız? 
- Tcşekkiır ederim, müsaadenizi~ bir şurup f. 

çeceğim µek susamışım ... 
O masay11 doğru yürürken dikkn': ettim, biraz 

evvel.ki c:evik viırüyüşüne belirsiz bir yorgun!Lık kca· 
rışmış, gibı adımlan ağırlaşmıştı. 

lçlmı denn bir hüzün kapladt. Yaptığıma pf§
man olmuştum. Kabahatimi ve kaonlAımı b:raz olsun 
tamir etlerin. umidile hemen koşarak bardıt~nı dol
durdum. ~ısku\•t tabağile birlikte '>na uzatımı. 

-- Teşekkür ederim kızım, y.ılnız §UJ'Ubu içe. 
ceğim. 

Göq~iısiıı ve bılgısız bır mah~llt> kızı şımarıklığı 
ile mısafırıınızı gucend rdığıme. unun gibi ytiksek 
bır adanı. lüzumsuz kaba sozlerımlt? yaralamak ıste
dij!iıne içfo ıçın öfkelenerek uzun b r ıskemlcde o. 
turmuş, ::nt:ırrn sohbetine ıştırak cımeı~ ıstemeınış
tım, fakat onların mükaliımelermı .>üyük bu alaka 
ile tnkip ermekten de kendımı alamıy Jr J:ım 

Dı.inyc.mn dört bucağını gezm:ş olar. bu ndam 
neler nelı!r sr.Jatmıyordu Yarabbı • H~· bir bRşlıba. 
şına bir ronuın mevzuu olabilecek bu vaknlar sana 
tekrarlarııanun ımkiın ve ıhtımali Vlık Bıı dakilvı 
bır Ç:n mabedine aıt bir hıkayeyi scıyıerKen. btraz 
sonra Hima!aya dağlarından bah!>Pdıyor onu da bı· 
ralnp Nevyorıctakı hayatına aıt rafsııa: verıyordu. 

Saatle1 su gıbı . ruzgiır gibi .. kıyordu. "'lava ı..a. 
rarmıya oaş!amıştı. Mehmet Bey ? sırnda yanımız· 
dan gcçe:ı ıuzmetçive bır kahve ısmarfadık~no o::onra 
yermcier. knıktı dayımın karşısınd~ ayakta durdu. 

- lşte boyle Arıf .. Bıribırımı.edt:n uzak ıtaldı!P. 
rnız bu uzun senelerde ben dünyanı: :lört bucağım 
dola;,tım. her tarafa girıp cıktım. en fcvkalarle şey
lerden tut ta en alelade yerlere karlar hepsinı gör
düm Benım ıcır. artık ne Hint fakırıerın·n ne Çin 
mabetlerinın. ne Japon çıceklerıntn ne Afrıka or
m11n:arının. ne de Amerika şelaleıerının sırrı kal. 
madı On!arı ve daha pek cok m"deni ve vahsi yer
leri ve msı-.nlar• yakından ~ordüm, her zaman yeni
likler cl?'kasında koştum. 

(De~·~mı varl 
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Milletlerarası pOJ'tll 1Uitıadına dahil 
olmıyan memleketler tçtn abone 
t>edelı mOdJet suruıyle ıo. ıe. t. 
3.11 liradır Abone bedeli oesındtt 

Adres değiştirmek 211 ku~tur 
Cevap ıçın mektuplara 10 kun1$luk 
oul 1Ulves1 l~7.ımdır 

GÜNÜN MESELELERi 

" Nahiye ve Köylerde 
itfaiye Kursları 
Açdmasına Baılanıyor 

la 

Ç ok yakında, nıı.hiyelerde, n 
kiiylerde de itfaiye kurstan a

placağını büyük bir memnuniyetle 
öğrenm.iı bulunuyoruz. 

Anadoluyu, tıpkı zelzele ribi, ve. 
l'en gibi, frengi, sıtma, trahom gibi 
tetıdit ede"I görünür, ve görünmez 
tehlikeler arasınC:a, yangının da bü. 
)'i;k bir mevkii vardır. Binalarından 
tf'ğu ahşap olan birçok Anadolu ka
Sl\balan için yangın, bilylik zararlar 
1urakmadan geçmiyen kızıl bir afet. 
tir. Bilhassa büyük orman yanıınta. 
rı yilzünden uğradıtımız zararların 
heybeti de nazarı itibare alınına, 
't'erilen bu uğurlu ve yeni karan bü. 
)ilk bir memnuniyetle ka11ılayıpmı
an sebeplerini kavramak büsbütün 
\Olaylaıır. 
Kaldı ki, hugOn l~ln, itfaiye, dftn. 

ranın hemen her yerinde, ordunun 
nıfitemmim, ve çok ehemmiyetli bir 
eüz'U sayılmaktadır. 

Muharebelerde, d0Jlll8n tayyare. 
leri tarafından savrulan yanıın bom 
balanna karşı tedbir alabilmek. an. 
cak, ltf aiye teşekkülleri geniş millet. 
lerin harcıdır. Harp ııralannda, it. 
falye teşekküllerine dilşen diğer bil. 
Jük hizmetlerin ehemmiyeti de gö
tönfine getirilirse, bu yeni karann 
ne kadar isabetli olduğu anlaşılır. 

Temenni ederiz ki, bu yeni kara. 
rın tatbikatı, bu iftekl teahhuruma. 
ıtın büvük eksiklerini kısa zamanda 
kapata~ak kadu hızlı bir ıeyir takip 
etıuıll .. 
Hile Yapan Esnaf . --

Dün öğrendiğimiz iyi 1'aber1er a. 
!'asında, hilekar kömürcüler hakkın. 
da takibat yapılacağı, ve ölçU, tartı 
iletlerinin damgalanacağı da var. 

Haddizatında ehemmiyetli görül. 
nıiyen bu tedbirlerin vatandaşlan ne 
'adar memnun edeceğini, bu tedbir. 
lerin alınmaması yüzünden znrar 
görmüş olanlar çok iyi bilirler. Biz 
bu vesileyle, meseli tramvaylara a· 
ıılanlar hakkında yapılan takibatın 
fiddetlendirilmesi lüzumunu da, bir 
defa daha hatırlatınz. 

Bu kabil, kliçilk ve ehemmlyehiı 
r3rilnen tedbirlerin artbnhp şiddet. 
lenclirilmesi sayesindedir ki, biz, bir. 
'birine eklene eklene huzurumuzu ze. 
hirliyen bUyUk bir beliye haline 
rtren birçok kftçilk dertlerden kur. 
tulabillriz. 

* Zelzeleye Karşı inşaat ---"'--
Yüksek mühendis Nizamettin na. 

bora, bize cönderdiği bir mektupta, 
)'apılan laboratuvar tecrübelerinin 
l'e tatbikatın, zelzeleye ka111 en mu. 
kavim inşaat tal'ZJ olarak betonar. 
illeyi katiyetle tesbit etmiş bulun. 
duğunu bildiriyor. Betonarmenin 
)'angına, tayyareler taraf andan atılan 
)'angın bombalarına karıı da en da. 
)'anıklı tip olduğunu ilave ederek 
diyor ki: 

"Nitekim 1908 de KaJabrla ve Si. 
dlyada 150 bin kişinin ölnmllne se
bep olan zelzelede sağlam kalan bir
kaç bina, betonarmedir. Messlna şeh. 
tinin en çok harap olan ıır.emtinde 
Yalnız beş bina sağlam kalnuştır ki 
?~lar da betonanucdir. Şunu nazan 
1tıbara almalıdır ki o zaman beton. 
•rme inşaat henüz emekfome halin. 
de idi. 1923 Yokohama ve Tokyo ~el. 
Zelesinde de sağlam kalanlar, yalnız 
betonarme binalardır. Bunlardan yı. 
kılanların nisbeti yüzde beşi geçme· 
ınekte ve tetkikat neticesinde de te. 
!ltellerinin sağlam oJmadıll ve iske. 
Jetlerinin betonarme lraidelerine ay. 
kırı olarak yapıldığı anlaşılnuı bu. 
lunmaktadır. 

"1930 Vutture cftalva) zel'lele11in. :e, hatta, son Eninc-a~ zeJzelHlnde 
e betonarme binalar yıkılmamıştır. 

ltaldı ki memleketiml7.deki bu cins 
:inatar, zelzele ihtimali hesaha ka· 
~~tnadan yapılmış bulunmaktadır. 
~na.-naleyh, hem betonarme inşaatı 

reih etmek, hem de bu sistem in. 
taat ha:kkuıda mevcut nhaınab sel. 

emaçoı 

dema~o;iye 

unıırır-u__...cı:ı-vcızı:-u..ı;;ı;-~iVlr---....~11:1ıt=t'C'l'--U1;,n;nr~11'C;-~~--.--.,.,.._.,, ---~-..,-,,.,~-y--, 

veren birf<1srm neıriyatı e!e cd~rCl!k fikirlerini anlatıyor. 

o o o 

DEMAGOJİ ve 

Neşriyata Dair 
Demagojik 
Düşünceler 

K ellmenin aslı yunancadır, 
"Halkı ben idare ediyo

rum., manasına gelir. Bu iti-
barla "halkın hakimiyeti,, de
mek olan demokrasinin ak
sinedir. 

Demagoji, şahsi menfaat
leritemin için bunları halkın 
menfaati imiş gibi göstere
rek, kalabalığın hoşuna gide
cek sözler söylemek, böylece 
nüfuz temin etmektir. Bu ba
kıından, hakiki hürriyete, iç
timai nizama bir suikasttir, 
ve bu zehirli çiçek, havasın
da yetiştiği demokrasinin mü
balağası, suiistimal edilişidir. 

Son günlerde demagojiye ~zel 
bir misal teşkil eden bir hadise ol
du: Merhum Halı! Paşanın t.:ıblosu 
meselesi. Cidden şayanı hiırmet 
ressamın vefatı hakkında tek satır 
yazmıyanlar. cenazesine gitm1yen
ler, merhumun devlet resim sergi. 
sinde, g(ıya bir eserJ teşhirden me. 
rıedilmiş gibi, hüyük bir gürültü 
kopardılar, halka, üc;tada hakaret 
edild .ğiru iddia ~ttıler. 

Hakikat şu ıdı: 
Devlet, resmi \'e re'lsamlan ııı

maye için Ankarada bir sergi açı
yor ve en büyiik alakasını, sergi. 
ye kendi ismini vermekle gfü:teri. 
yordu. Her Jeyin olduğu gibi, ser
ginin de bir nizamnamesi vardır. 

Nizamnamenin bir maddesi, evvel
ce teşhir edilmiş tabloların sergi. 
ye kabulünü ment?Jer. Merhum 
Halil Paıanın ailesı tarafından 
şüphesiz bu m!ldde bilinmediği i. 
çin sergiye gönderilen tablolarını 
da reddetmek ıcap ediyouln. Ban
lar, evvelce, muhtelif sergilerde 
müteaddit defa •..eşhir edilm:şıer
di. 

Fakat maddenin tçarahatına rağ. 
men jüri heyeti, merhumun batı. 
rasma hürmet olr,un diye nizam· 
sızlık yaptı, onun bir tablosunu 
sergiye kabul ettı, Maarif Vekili 
de, açılış nutkuncb Halil Paşanın 
ismini hürmetle an·.iı. 

Bununla beraber demagoglar 
yaygarayı basmaKtan çekinmtdi· 
ler. Çünkü maksat, her ne pahası
na olursa olsun, Maarif Vekaletine 
hücum idi. 

Demagojfy1 sarahatle 1zah ede. 
bilmek için Maarif Vekaletine 

yapılan hücumların sebeplerini ve 
şeklini ele almaic lazımdır. 

Demokrasi, kanunların hakim 
olduğu yerlerde kabildir. Dema. 
goji ise. kalabalığa istinat eder. 
Demagog, kalab:ılığın menfaatini 
gıcıklayarak bir "efkiın umumiye,. 
teminine çalışır Buna muvaffak 
oldu mu, artık. kanunların fevki
ne yükselmiş ıiemekt!r, bütün ta
leplerini. ihtiraslartnJ tatmın ede. 
bilir. Fakat eksPnya, demag.Jglar, 
bu oyunu farkmda olmacfon. baş. 
k.alarının hesabt'la oynRrlar. De
mokratik ve mRtbuah hür mem
leketlerde. serv~t sahiplP.ri. hüku. 
metten herhangi bir menfaat te.. 
mf ninl arzu ettikleri zaman. de· 
magoglarının iplerim ~kerter, el
lerine, istedikleri lle hiç alakası ol. 
mıyan, fakat bir ktltleyi. bir sınıfı 
alakadar eden bir mevzu vererek 
neşriyata başlRtufar Hükumet, 
matbuat kanunlan çıkararak, mev
cutları tadil e<ierek, demagojinin 
önüne geçmiye çalışır. 

Bu sistemi yabancı propaganda 
da kullanır. Ya~ancı propnganda 
bir memlekette artık doğrudan 

doğruya faaliyet icra cdemiyece. 
ğini görünce. demagoglara veya 

zele ihtimallerine röre tadil eylemek 
lazımdır. 

"MühencllsJerin bina pl'Ojeterinl 
hazırlarken, mevkiin tektonik harl. 
tasını ve tektonik evsafını. ~hir plL 
nını tetkik edebilmiş olmalan. tek· 
tonik harltatann da ııicımoloıi ilmine 
vakıf olanlar tarafından hazırlan. 

111asJ limııdu." 

Yazan: Fikret Adil 
emrinde bir çok demagog bulunan
lara müracaat .!der. onlara idare 
başında olanlara karşı. hoşnutsuz
luk, şüphe uyandıracak mes1?lele. 
rin ileri sürülm"'sı işinJ tevdi eder. 
Demagoglar da milü nıenfaat, ah. 
liık, vatan meselesi gibi mefhum· 
ların yapraklarını açarak neşriya.. 
tn başlarlar. 

Maarif Vekale+tne y::ıpılan hü
cumlarda. itiraf etmek lazım. 

dır ki, demagoglar hedeflerini seç. 
mekte büyük muvaffakıyet göster
diler. Maarif Veidleti. fikir. ten· 
kit ve münakaşa namı altında ya. 
pılan neşriyata P.11 faz1n miisama. 
ha göstermesi icap eden bir ma
kamdır ve bu müsamahayı. bugün 
hürriyetin anası olarak tanınmış 
memleketlerden pek daha geniş 
m:kyasta gösterl.ror Bu cihetten 
onu tebrik etmP.!< lazımdır. 

Hücumlarda Vekalet, !'!istemsiz· 
lik. ahlak. istikrarsrzlık. mu::ıllim. 

terin maaş azlığı gibi huı;uslarda 
itham altında bulunuyor Daha kı. 
sa bir müddet "vv~l Maarif Ve
kili. Büyük Millet Meclisinde. mad· 
de ve rakama istinat .. den beyana. 
tında. maarifte hır sistem ve ls. 
tikrar olduğunu ııöyledi Kime i
nanmalı? Vekile mi. demagoglara 
mı? Ben. Maarif Vekiline inan
mayı. sade resmen de~I. mnntıkan, 
ahlaken de daha do~nı buluyo. 
rum. Nerede kaldt ki. dem1~ogla. 
rın kendilerine en büyiik !!ilah dl· 
ye kullandıkları tek objektif me
sele olan muallimlerin maaş vazı. 
yetlerinin bir Maarii Vekal2tl me. 
selesi değil. bir devlet teşkilatL 

bir barem kanunu meı;elcsi oldu
ğunu ayırdedecek kadar tt!myiz 
sahibiyim, ve bunu. memleketin 

ı-

münevver tnbakasını teşkil eden 
kırk beş bin mualuın elbette t ... m
yiz eder. 

İşte bu noktada demagoglar bü. 
yük bir hata ışlt!mlşlerdir. Başlar. 
ken de söyledı~im gibi. demagoji, 
"kalabalık., nezdirıd~ muvaffak 
olabilır. Halbukı muallim sınıf), 

bir ''kalabalık.. degil, bir munev
ver sınıftır ve dO?magoglar ya ha
talarının farkında olm3dıkları ve.. 
ya muallımleri '!ulat-alık . l~hikki 
ettikleri için. ikinci bir gnf daha 
yapmışlardır. Bu 13 11esuhyeti. 
ni Maarif VekalPt.ıne yüklemek 1s· 
tedikleri terim meselesi üzpnı;cle
ki neşriyattır. Hıltün rnu:-ıllimler 

ve münevverler bilirler ki. "kop. 
rislerle.. itham edilen bugünkü 
Maarif Vekili, •Ş başına geçti~nın 
ilk günü !Kültür Bakımlığıı nı, 

Teşkilatı Esasiy~ kanununda ya. 
zıh olduğu şekle. yani 1Mnarif Ve
kaletil şekline iade eden vekilin 
ta kendisidir. 

Burada ıstitrat olarak !';Öyliye. 
yim ki. maarif ı~lerimizın rr.ükem. 
meJ olduğunu iddia etmiyorum. 
Maarifimizin de diğer bazı işleri
mizde ve mesela mü:ınkaltıt ışıeri. 
mizde olduğu gı::>ı - fakat dcına. 
goglar bu husustn sükıHu tercih e· 
derler • noksanları vardır. Esa. 
se,n bizzat Maarif Vekili. bunlal"l 
gizlemek şöyle aursun, tashih ile 
meşguldür. 

Demagoglar. ~tr maarif "nec;e.le
sinin eskid,.nberi mevcut ol. 

duğunu söylüyorlar. Evet. Var O 
halde bu büyük vatanpervnler ne
den şimdiye kallar sustulıır. de
miyeceğim . sadece bu tenkitleri 
neden şimdi hatırlaclılar diye. 
ceğim. Sakın. bir ~ok sebepler -, 

D ·Vitaminini Nasd Bulmah 1 
Doğacak çocut• lUzumlu olan A 

vitamini temin edildikten sonra, 
iki türlil B vitamini ile C vitaml. 
nini bulmak kolaylaşır. Zaten bl.. 
rincilere gebelikte ihtiyaç, gebe
likten önceki ihtiyaçtan pek te çok 
farklı olmadığı için, çocuğun an· 
nes: her vakitki yemeklerinde on. 
lan da bulur. 

C vitaminine pllnce; vlkıA ge. 
betikte ona ihtiyaç beı defa fazla
laJır. Bununla beraber, insan onu 
her mevsimde sebzelerde ve ye
mişlerde kendis'ne de, çocuğuna 
da yetişecek kadar bulabllir. Me
sela; bu mevsimde lahnad•, pıra. 
sa da, ıspanak ta, mandarlna da. 
portakal da temin eder. Hele man
darina :le portakalı kahuklarile 
birlikte yeyince... Çocuklar, ye
mişlerin kabuklannı yedikleri va. 
kit, onlan ayıplamak idet ise de, 
gebe bayan portakalı kabuklarite 
yene, aş yeryor da ondan, diye
rek herkes boş görür. Karnındaki 
yavrusu da kabuklann ~tirditi vi
taminlerden memnun olur. 

Gebelikte gıda hususunda e11 

bilyük gtiçlük, D vitamininden ı• 
lir. Doğacak çocuta bu v!tamlnl 
mutlaka temin etmek linmdır. 
Annesinin gıdasınd• ondan bulun
maY1nca; çocuk kireçle fosfordan 
istifade edemez. Kemikleri çarpt
hr. Yeni dofan çocuğun bacaktan 
aratanna sıkıstınlan bezlerden çar 
pılır, derler. Halbuki çocuk kem'k• 
leri sağlamlaştıktan sonra dotnn .. 
olU1"58, hezler. onun baeatını ear
pıtamazlar. Çocutun baeaklart 
çarpık olması. (Ok defa annesinin 
karnrndavken. kendisine IUzamla 
D vitaminlerini annes'nln kanın. 
da bulamamış olmHmdan llerf se
tir. Rttnan en hi detill ~utan 
ha<'8klannın aruında bezi~ dUT
duh h1111df!. kend'ıdne D vitamini 
eetirec-.-k ilAç lefrlne,ıı. 1r"'"l'klerf. 
nin dOzelmetıld·r. AnHk tarPık 
l>acaklann sonradan dOzelmemed 

de milmkUndUr. Onun için im "'· 
taminl. çocuk annes"nin karnında 
iken temin etmek, elbette daha ih
tiyatlı olur. 

MHlesef. D vitam'nl mutat ~
dalarda nek az bulnur. Gf'hf' ha,•a. 
nın kendisine ve karnındaki ('OCO· 
iuna her lt'fin liizumlu bin ölçü O 
vitam"ni sebzeler ve Y"'mis1 .. ,.ıe te. 
mln edilemez. Tere,·atı bile 250 
mm yemf'k mUmkün olul'l'a. on. 
dmn anuk 100 ö1('ii \•erebiti~. Car 
pık b•eakh coeukların, çokhı~. 
sonra da ipek coranlann 'cindeki 
haeaklanf an hepsinin dilufin ola· 
mamaın. tahii. mutat ~dalarda bu 
vit•minin Hhibncfandır. 

Onu en kolav tem·n edf'cek sey. 
bahkYalıdır. Yüz v-amında on h-s 
bin ölçü hulundue-ıtna gl>re. iki 
kahve kasıiı hahkvağı <"Ocuh dn. 
annesine de tuzumlu olan mlktan 
verir. Gebe bayanın coeuğuna dü7 
riln lremik ve gii:ıell'k temin için. 
bele bu mevsimde, günde iki kah
ve kaşıiı çmete tahammülü ol. 
malıdır. Ona yalnız içemezse, bl· 
ranın arasında - yani b"r kadehe 
ilkin biraz bira, iizerlne balıkya. 
lı, daha soara tekrar bira koya. 
rak - içmek kol•Y olur. O vakit 
biradan da pek çok B 1 ve O Z vi
tamini alır. 

Buna da yapamıyanlara - be. 
reket venin - palamut batılı im. 
dada yetiŞr. Onun da yilz gram~ 
D vitamininden 2500 ölçü verir. 
Fakat palamutu sevmezseniz. us· 
kumruda, o vitam"nl aramak na. 
flledir. O halde sardalyada yftzdf' 
160 ökil butursunoz ... Yılan hah. 
iı bu1durabllen sehe bayanlann 
~uklannm bu batık. en deierli 
rıd• olur: YU• ~mmda yirmi 
b'n A ve 8ç bin D vitamini. De
mek ki. ftfton ntu2 cramı cocuğun 
bi:- eı1nlük sdhibna yetlslr. 

Bunlarm hiçhirin: Jıulamavınca. 
~kfa yofuıt yemek işe yarar. 

arasında bir tanesi de, demagog
ların ·:provocatıon, larına ı~hat 
ettıklen meclıs zabıtalarını kendi. 
lerıne şımdi geuren birinin mev
cudiyeti oimasınr l\leseliı bir dost, 
bir iş sahibi. veya akrabadan bir 
zat? Bunların tatmin edilmemiş. 
berhangı bir ta!epleri. veya bır is. 
teklcrı olabilir B2lki de içlerinden 
bırı manrif iş!erile yakınd:ı.n ala
kadardır. hatta, c!.emo~rdtik rejim.. 
lcr 1çin gayet •abii bulduğum bir 
arzu ile Maarif VP.ıdlı aahi olmak 
ıster. Eğer bu ihtımaUe: varit ise. 
bunu akrabalık tesanlıdü, bir i§ 
sahibine hizmet ?;nkımJ:ırınclan tak
dir etmemek ıtabiı değildir. Fakat 
bu usllerin ahlak bakımından ne 
dereceye kadar doğ'rn olduğunu bi
lemem Eğer blb~ idim. <.lı?ınagog· 
lnrın tek kitap alcyhtarhklarmın 

sebeplerini de burada aramıya kal. 
kışırdım ÇiınKÜ demagoglar ara· 
sında. sistemsızl•k. istikrarsızlıkla 
itham ettıklerı Maarif Vekaleti i
çın kitap yazmış olanlar da var. 
Fakat ne kitap' \"ımlışlarh dol.ı 
oldu~ndan too•attırılmış. okutul
mnsı menedilmlŞ kitap1ar. Hatta. 
demagoglardan. bilmedikleri bir 
manın gramerini bile yazmı_yn. kal. 
kışmış k:mscıcr de tanıyoruz. 

Demagoglarla dnlkavuklar ara. 
sında büy•ık bir mümbehet 

vardır. Dema~o~hr ek erivPtin. 
dalkavuklar fer.im hoşuna gitmi· 
ye çalışırlar Fakat ikicıi de şnhsi 
menfaatlerini dürunürler ve bu. 
nun için "opportuniste'·d· rler. De· 
ınaqoıılar tenakn?.a düşmekten de 
korkmazlar. Biltun bunları söy. 
Lernekten mnksaıitın sadece. daba 
dün Fransadaki demokrntik hare
ketleri anarşi dl0.'e göst1>rc:-ek Lor 
rejimlerinin te:hı-. sisteın•ni d"sip. 
tin seklinde bize tavc:iy'? eden sah
te dahilerin bugiin Framada baro 
hali yüzünden tııhcfö ed"l:nis fakat 
memleket:mizde mPvcut matbuat 
hürriyetinden •stifRd(' ederek yap. 
tıklar1 dema'!of ık nesrivstın içyü
zünii meydana c.-ıknrmaktır. 

Demagoglar. es'<ı Yunan demok. 
rasilerınde. eks~riyet: ellerinde tu
tan halkın hoşuna gitme~ içın. za 
man zaman, ekıı:liyct halınde bu. 
lunan zengınlcrın mallarını pay· 
!aşmayı teklıf ederlerdi. Netice ta. 
bil anarş1 olur, zeng nler kendile· 
rinı müdafaa ıçın yabancılara mü
racaat ederlerdı. 

Aristot, bun:.ıu önüne geçmek ı. 
çin. zengınlerin malları ellerınden 
alındığı takdirde. bunları ilahlara 
adak olarak verdırmeği t.ekl f et
mişti Boylece kal&balık yani ek. 
serıyet. ıstifade edemiveceğ! bir 
yağmayı yapmı·ıa :Uzum görmeı.. 
ıçtimai nizam "X>1ulınazdı. 

812 bugün. Arıstot ,.ihl. dema
goglar tehlikesuwı önüne geçmek 
için iliıhlar1 ımdada çağ1rncak dE'. 
ğiliz. Hakikatlerın kahhaı sillE'".ı 
gençliğ"n ve ıa:ıril( edilmek istene~ 
münevver mualhm sınıfının ellen 
ile. onların suratuırınd& elbet şak. 
lıyacaktır. 

Papalık, Polonya Hükumeti 

Ne-zdine Mümessil Gönderiyor 

Parls. 28 <A.A.) - Polonya Tel. 
graf ajansı. Papanın Varşovadakı 
Papalık vekaleti müsteşarı Paciniyı 
kabul etmiş olduğunu bildırmekte. 

dir. 
Pacini, maslahatgüzar sı!atlle An. 

gers'e gitmektedir. Vatikanın salihi
yettar mahafili Papanın. Paciniyt> Po 
lonya hükümeti nezdiııdeki vezaifı 
hakkında talimat vermiş o1duğunu 
beyan etmektedir. 

Pacini'nin bilhassa Polonya hüku 
metinin dini işlerı ile ve Fransadaki 
Polonya ordusuna müteallik hususa• 
ile meşgul olacağı söylenmektedir. 

Graf Spee'nin Mürettebatı 
Montevideo. 28 CA.A.l - Unıgua' 

hükumeti Graf Von Soee'nin mü 
rettebatından Uruguayda kalmış o. 
lan 10 kadar subay ile 4 bahrtve e . 
nnln mevkuf tutulmasına karar ver. 
miştir. 

Harpçiler, Sulhçüler 
::ı. '°1 1 • l,.. !) 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

l ncilterede Avam Kamarasında 
amele lideri ~tlster Atlee ver • 

diği son nutukta diyor k:: 
"ilıtler suıh ıstı.) orsa, sulh hazır. 

du. Yalnız milletleri tehdit siyaseti.. 
n:n bırakıldığını ameli bir surette is· 
pat etmesi lazımdır.,, 

Misler Morrison da harpten nefret 
ettiğini, fakat harpten başka çare 
kalmadığını söylüyor. 

Mister Atlee, sulhün hazır olduğu• 
na o kadar kanid:r ki, hemen elini 
sağ cebıne sokup, çıkaracak zannedi
yorsunuz. Yalnız küçiiclik bir şart 
koşuyor: Bitler milletleri tehdit si• 
yaselini ameli bir surette bırakırsa ... 
Yani Çekoslo'\o·akyndan, Polonyadan, 
Avusturyadan çekilirse •.. Ve ellerini 
havaya kaldırıp "teslim,, derse ••• 
Harp senelerce hazırlanıp pişlrildik· 
ten, harp düşmanlan, harbin gani
metlerin·, yani küçük milletleri pay. 
la~mak için harp meydanlarına dö
küldiikten sonra, Hitlerln sulbü sol 
cebinden çıkarıp, Atlee'nin snğ cebi. 
ne sokacağına, ""e bu işin hu kadar 
kolay olduğuna amele lideri inanı· 
yorsa, bu görüşün inceliğine, uzağı 

görü~üne, hadiseleri eleyl ine hay. 
ran olmamak mümkün değildir. 

Daha henüz harbi yapanların, ni
çin harp ettiklerini açık açık söyle
medikleri bu devirde, l\1i ter Atlee. 
11in de hu sebebi b "lmeden ,·cya bil. 
mez göriinerek, sulbü fınzırlavıp yu. 
murta gibi cehlnden cıkarıp in..;anh· 
~a peşkeş çekmesine karşı, diyecc~l
miz tumhraklı bir teşekkürdiir. 

Fakat nidelim ki, 1914 Harbinden 
1939 harbine kadar, harp düşmanı 
"eçiuenler, sulhe Apis iikiiziine tannr 
~(bi tapınanlar, bugünkii harp ilahı. 
urn önünde secdeye yattılar... Harp, 
mahalli olmaktan çıkıp, diinyaya 
~amit bir mahiyet aldığı hu devirde 
ne edebiyat, ne felsefe, ne ilim. ne si· 
vaset cephesnidcn harhe kar) ciddi 
·,·" muka\·emet gi>nnedik. 

Mr. Harlson gibi, bii!Un diinya 
miitefckkirleri, milletler kadar haTp• 
ten nefret ederlerdi. Fakat haTo, 
trndret hel\'ası gibi ansızın ha\'adan 
vağmadı. Senelerce \'e senelerce bil. 
'iin harp dii mRnlarmın eö7.fi öniin. 
.Ye hazırlandı. Mançukoda, Jlnheşis
tanda. ispanyada silahlar patladığı, 
l\lman fac;hm1 i til" t"T emell<'rle !.\ter. 
kezi Avrupada ya,·ıhııt~ ha- ladıjl 
•aman sulh. tehlikelerin en ıntithişi. 
.,f t?eciri~·ordu. Ru devirlerde bii iik 
ulhçiiler, bfü·iik insanh·etçiler, sul· 

hü kurtarmak için ne teşehhiis ~·ap. 
tı1ar? Bilakiıı. edip. cıair. alim mo
·of. di .. 1nmat hepsi harp cephcs"nde 

Şimdi harpten nefret edenlerin, 
harpten başka çare gorm ven sulh
'1erverliii karc;ısında. ..;nJhiin rıiı;in 

kurtnrılamadı;,ını açık açık nnln a. 
•lliriz. Çünkii emper"n1:7.m cenhe· 

s"nde yer alanlann. hakiki sulhçii 
'llmalarına rmnenalistik merıfaatlcrl 
mUııait değil.tir. l\tr. Atlee elini sa~ 
,.ehine de soksa, sol cehinc de ,;oksa, 
insanlığa hediye edeccf'i \ "e ctt"~ti şey 
ı.,.mtir. 

Almanyada Radyo 
Din1eyenlerin Cezası 

Berlin, 28 ıA.A.) - "Deuts~he Jus.. 
tice,. mecmuasının son niıshasmda 
adliye nazın radyoda ecnebı rıeşriya. 
tının din'enmesini meneden karar. 
name hakkında tafsilat vermekte ve 
bu memnuiyetin ecnebiler hakkında 
da cari olduğunu kaydetmektedir. 

Radyodan öğrendiklcrJ yalan veya 
kasde müstenit haberleri 1"<l8 ceen
ler için pek ağır cezalar tertip edil
miştir. Bazı ahvalde ıdam cczıı.sı da 
derpi~ edilmektedir. 

İsYİçrenin İhtiyatlnn 
Bem. 28 CA.A.) - Federal mec. 

ltc;te yapılan bir istizah nctıcesin
de ihtiyat ordusu kıtalarının hemen 
kamilen mezun bulunduğu anla~ıl. 
mıştır. 

Kanadada Umumi Seçim 
Ottava, 28 ıA.A.) - Kanada Baş. 

vekiJi Mackenzıe King, umurru seçi
min 26 mart salı güniı yapılacn .. ını 
bildirmiştir. 

Kayseri Esirgeme Kurumunda 
Kayseri, 28 (A.A.) - Çocuk t' ir. 

geme Kurumu Kayseri şubesi dun 
valinin iştirakıle yı!Jık kongresini 
akdetmiştir. Kongre. geçen vıl ça
hşmalanna ait raporu ve yenı bütçe
yi tetkik eylemiş ve şehrımlzde ku. 
rulan sanayide kadınlarımızın ışti. 
rak derecesi nazarı dikkate ahnarak 
bu kadınların ("OCuklarının korunma
sı için 200 çocuk istiap edecek bir 
kreş tesisine karar \.·ermistir. 

• 



"ltaly~nın, Bugünkü 
iyaseti Nedir 'l 

' J.-Y-a-za_n_: _S_i_n_y_o_r_G_a_y_d_a~f 

Balkanlara 
Harp Nereden 

Gelebilir? ,,- -

" .._ (B:ışı, 1 incide) 
ki, harbin mukadderatı yalnız cep
helerde taayyün etmiyecektir. 

TAN 

Son Tazyiklerden 
Sonra 

(Başı 1 fnd"c) 
garantiyi fesh tejebbüsüne hak.ika. 
ten girişecek midit"? 
Bunların en mühimmi Nege Bau. 

ver'in rivayet olunarı proj~sidir. Ne
ge Bauver'in fikrıne ve teklifine gö
re, Bükreşte bir Alman Rayşh komi. 
serliği tesis edilmesi lazımdır. 

29. 1. HD 

Berlin Ba1kanlarda 
Siyasi Bir Taarruz 

lciı;ı Hazırlanıyor 

H arbln başlaınasmdanberi beş 
ay geçti Bir çoklan soruyor: 

1 - İtalyanın düşüncesi ne mer • 

neli bir Avrupa buhınmıyacak ve sul. 
hü de hakiki bir garantiye dayamıya 
imkan hasıl olmıyacaktır. 

Bu harbin en büyük hususiyeti 
muhtelif ve mütP.addi~ cepheli oluşu. 
dur. Askeri harp kadat", iktısadi 
harbin, propagandenın, sinir harbi
nin de ehemmiyeti vardır. 

Bunun Rumen iktısadi ve hatta si. 
yasi istiklali ile ne dereceye kadar 
kabili telif olacağı h~r yerde müna
kaşa edilmekted~r. Peşteden gelen 
haberlere göre, bu fikir şimdililt 
mevzuubahis edilmiyecektir. Müza
kereler, Almany.ının arzusu dahilin. 
de bittikten ve tatbike başlandıktan 
sonra bu rayşh komiserliğini bir cm. 
rivaki g:bi ortaya atması çok muh
temeldir. 

(Başı 1 incide) 
ya ve Belgrat gazeteleri buna hususi 
sütunlar ve samimi yazılar tahsis et. 
tiler. Bu tezahürlerin en mühimmi 
Ekselans Köseivanofla, Yugoslav Ha
riciye Nazırı Eksel~ns Sinsar Mat"
koviç arasında çekilen telgraflardır 

tehlikeler karşısın<la, ikinci plan 
geçmiştir. Romanyanın gayretleri 
komşuları ile ge1·ginliğin umumi bi 
izalesini istihdaf ~ylemii-tir. 

Ta ki, Tuna ile Karad eniz arasın 

daki bütün memleketlerin istikıalil 
hürriyetlerini temin edebtl·~cek ye{ 
ne vasıta olan bir arılaşma ve i ş bir 

kezde? 
Esas itibarile İtalyanın vaziyeti 

ehemmiyetli, hatta kati mahiyette 
sayılmaktadır. Çünkii Avrupada har. 
be girmiycn en buyuk devlet odur 
ve Mussolini tarafından ilan olunan 
siyaseti, onu kati ı;urettc harp hari
cinde bırakmıstır. 

Versay sistemi, Avrupa milletleri 
arasındaki kaynak farkını azaltaca. 
ğına arttırmıştır. 

Bu sistemin doğurduğu siy~tsi buh
ran 20 sene devı:ı.m etti ve bun".iruı 

sonra da harbe sebebiyet verdi. 
O halde sulh neticesinde doğması 

umulan yeni Avrupada evveüı. mu
vazene teessüs etme(;clir. 

İngilizlerin en ziyade ehemmivet 
verdikleri harp ~ktisadi harptir. On. 
lar zaferi harp meydanlarrnda veya 
cephelerde değil, iktısn.di sahad<1 ka
zanmak kararındadırlar. l3unun icin 
de en ziyade ablukaya kuvvet v~r. 
mektedirler. Alm"lnyayı her taraftan 
çevirerek tam bir iktısadi abloka içi
ne almak, onu harbi idama için muh. 
taç olduğu ham mnddcdcn ve halkı 
gıdadan mahrum bırakmak kati za
ferin en büyük amili olacaktır. 

Buna karşı !ngiliı - Fransız cep
hesi ne vaziyet alacak ve Balkanla. 
nn gerek ekonomik, gerek politik 
vaziyetleri ne olac::nk? Bu cihet her 
yerde endişe ile düşünülmekte ise 
de henüz bir hüküı:a verilememekte
dir. 

Ajansların hulasa olarak verdikleri 
bu telgraflarda bellibaslı üç karakte
ristik nokta vard!r: · Birincisi iki 
Slav kar~eş milletin biribirine karşı 
olan ırkı ve kalbi bağlılıklarının 
(Markoviçın dediği gibı dünyanın ~u 
karmakarışık vaziyetınde) daha kuv. 
vetli bir hal alması ve siyasi bir mu
vazilikie gitmesi yüzünden iki mem
leketin sulh içinde inkişafına yardım 
edeceğine karşı beslenen kuvvetli 
kanaattir. İkincisi bu tarihi ve coğ. 
raii kardeşliğin yeni pakt sayesinde 
mazinin acı tecrübelerinden ve ağır 
derslerinden mülhem olarak zecri biı 
hareketle salıibete ermesidir. Ekse
lans Köseivanof diyor kı: ''Bu paktın 
h~kümleri şöyle dursun, getireceği 
nımet, Balkanların sulhünü ve re

liği havası vücude gelebilsin. 
İtalyanın hattı hareketi, bilhass 

mühimdir. İtalyanın bu mıntakadıı 
sulhü idame için elinden geleni ya 
pacağı burada teının edilmektedir· 
Balkan antantı azası, bunu memnu· 
niyetle karşılamı~tır. İtalya, her Şeyd~n evvel bu har

bin çok uzun, çok mcısrafh, ve son 
derece yıprandırıcı olacağına inanı. 
yor. Onun için bir çok İtalyanlar bu. 
nun faydasız bir harp olduğu fikrın
dedirler. \ı 

Demokrasilerin matbua.tında sık 

~nk tesadüf olunan ve övüne övü:ıe 
aulatılan bir nokta da şudur: 

İngiltere, lüzum gördüğü zaman 
Akdenizi kapayabilir. Çünkü Akde. 
nizin methali d~, mahreci de onun 
elindedir. 

Bu gazeteler bu sözü neden dolayı 
söylüyorlar: Acaba maksatları, İtal. 
yaya Akdenizde mahpus olduğunu 

hatırlatmak mı? fahını temine matuftur ... 

iNGiLIZ 
Generali 

Dün Geldi 

Harp hakkındaki bütün tahminleri 
~kalar tekzip etmiş bulunuyor. Vu
kuu beklenen büyük ve deh§et V.:?

rici hava taarruzları tahakkuk etme. 
miştir. Her taraf, mukabeleden 
korktuğu için, bu mahiyetteki teca
vüze ön ayak olmaİ{ istemiyor. Hava 
harbinin dehşeti, onan vukuuna ma
ni olmaktadır. 

Iki taraf ta, Napolyonvari, yahut, 
Prusya ananesine uygr:m hareket 
harplerine ğirişrnekten çekinmişler. 
dir. Buna mani olan şey, l\Iaj•ino vd 
Zigfrid müdafaa hatlarının karşı kar. 
şıya durmaları de:ğilclir. Bambaşka 
bir hesap, daha baıoka bir harp me
todunun istenmesidir. 

İngiliz ve Fransız gazetelerinin bu 
ihtarı da, vaziyetin, milletlere hürri
yet ve müsavi vaziyet temin etmesi 
lazım gelen Avrupa nizamına uygun 
olm::ırlığmı gösteriyor. 

Bu maksatla, İngi!tere Alma.nya. 
ya bütün deniz yo!lannı kapamıştır. 
Almanya bütün ihtiyaçlarını Sovyet 
Rusyadan ve komşu bitaraf memle
ketlerden temine m':!cbur kalmıştır. 

Sovyet Rusyadan sonra Almany:mın 
en büyük istinatgahı, Tuna ve Bal. 
kanlardır. Hubub1t. hayvan. petrol, 
ve ham madde ithalcitının yüzde yir
misini bu memh~k:?tlerden t<?min e
der. Almanyayı bu sahanın kaynak
larından mahrum !nrakmak, aoioka. 
yı bir kat daha kuvvetlendirmek de
mektir. 

Bir mühim nokta da şudur: !n. 
giltere bu gibi işforde hayreti mucip 
olacak derecede ağıt" hareket etmek
tedir. Berlin bütün hararet ve isti. 
calile çalışırken İngiltere ithalat ve 
ihracat teşkilatını!l Balkan ekonomik 
işleri üzerindeki tetkikatını hafa bi
tiremem iş olmasına bir mana verile. 
miyor. Balkanlar zengin değildirler. 
Müstahsiller siy.asi ve klasik betaat
lere tahammül ed~mıyecek vaziyet. 
tedirler. Balkanl~ra bir şey verme. 
den Balkanlardan bir çok şey iste
mek mantıki değ•ldir Fakat bütün 
bu mütalealar Bi.ikreş müzakereleri 
bitinciye kadar birer istidlfüden iba. 
ret kalacaktır. 

Filhakika en mühim nokta budur 
ve iki değerli devlet adamı açıktan 
açığa bu noktada durmaktadırlar: 

Zelzele fel8.ketzedeleri lçin İngiliı 
yardım komitesi namına gönderilen 
General Deedes, dünkü ekspresle 
sehrimize gelmiş, Sirkeci garında 
fngiliz Sefarethanesi erkanı ve Kızı
lay mümessilleri tarafından karşı .. 
lanmıştır. Tokatlıyan oteline misafir 
o.lan İngiliz Generali, dün gazetecı.. 
lerc şunları söylemiştir: 

18 gün devam eden Polonya har
binin sonunda Almanya, garpta har. 
be girm'ye lüzum gc.irmediği için bu 
harbin mesu!iyetini üzerine almak 
jstemediğini ilan etti. İngiltere ile 
Fransa ise memlei<etlerinde daha az 
olan insandan Iazl-t psraya güven. 
diler ve onun için harbi, askeri e
saslar dairesinde d:?ğil, iktısadi, si
yasi ve içtimai esaslur dairesinde 
ıdareye giriştiler. 

İki deınokra!'li, Almanyayı bti bir 
:muhasara altına alarak harbi kazan
mak fikrindedir. Umdukları, Alman. 
yanm dahili kaynaklarını istihlak e
derek ve yeni kaynaklar bulan·uyarak 
mukavemetin erimesi, ve büyük mu
harebeler yapmadan harb• kazanma. 
landır. Fakat har'!:>e kararsız ve ta. 
mamile tahripkar bir mahiyet veren 
amil de budur. 

Garp dcmokrasi1~rl, Almanyanın 
uzun bir mukavem·~tte bulunacağı e
sasına göre he~nplaı ını yapmak mec
buriyetindedirler. Ikrp zamanında. 
ki mukavemeti hcsapı.:ırı.ak için yal. 
nız istatistikler kafi değilrlir. İtalya
ya kar~ı tntbik olunan z:::cri tedbir~ 
ler harbi de bu ciheti tebarüz ettir. 
:nişttr. Almanya ise, yalnız azimkil.. 
tane bir mukavemet1; karar "ermiş 
değıldir. Bell::i bu m'.1".<~vemetini mcb 
zul malzeme ile beslcmistir. 

Almanya, son senele;:-"zarfında ip
tidai maddeler, demır, bakır, kau
cuk ve p am uk depo etmiştir. İktısadi 
istiklali de Almanya ya istihsal bakı. 
ınından yeni imkanlar vermektedir. 

Almanyanın emri altında bol bol 
para ihtiyatı da bulunuyor. Bunlar, 
bPrveçhiatidir: 

Mark buhranı sırasında toplanrn1ş 
ahınlar. Herkes spekülasyon yapa
rnk para kazanmayı düşüııdi.iğü sı
rada Almanya. de.~ersiz parasını al
tın:ı. ve mukabilinde altın bulunan pa 
r~ya çevirmiştir. S .:mrn, Amerika, AI. 
manyaya bir çok tiu::ri krediler aç. 
roıştır. Almnnya~ın senclerdenberi 
ticaret muvazenesi yerindedir. 

A\·usturya ve ç.~~o<;lovakyanır. i"?
gali ve bunlara ait nakdin Alınan 
bankasına inzimamı, Almanyayı zen
g'nJeştirmiştir. 

Bundan başka Alman~·a, harbin 
durgunluğundan istıfadc ederek harp 
malzemesini tasarruf ediyor ve mü. 
himmat istihsalini arttırıyor. 

Gitgide Almanyarııu mukavemet 
k,ıvvetinin yıpranacağı şüphe götür. 
rr.ez. Fakat harbin bugünkü şekli, 
müttefikleri de telafı edilmez zayia
ta uğratabilir ve bu zayiat, iktısadi 
ve mali sahnya mur..hasır kalınıya
ırak imparatorluk menafiine de do
kunabilir. Bu mımfaatler ne kadar 
dağınık ve bi.iyük olursa, zarar da 
o nisbette büyük clur. 

Harp bu bakımdan, bir !ta ly:ma 
göre neticesiz ve rnı:ıh!yet itibarile 
Avrupa menfaatleri aleyhindedir. 

Bu yüzden Mussolini, harbin önü
:De geçmek için elin•Jen geleni yaptı. 

Muharipler tarafından söylenen 
nutuklarda sık s1k "daha iyi bir Av
rupa" dan dem vurulması ile bu bah
si biribirlnc bağhmak icap eder. 

Harp yapmadan evvel de zafer ka-
• z=ınacak derecede kuvvetli bir kac 

• devlet bulundukça, sağlam muvaze: 

J talyanın daha iyi bir Avrupa 
hakkındaki telakkisi gayet 

basittir. 
İtalya, Avrupada, yahut dünyada, 

kendi nefsi için, hususi bir imtiyaz 
istemiyor. İtalya bir millete veya 
milletlere gizli veya aşikar üstünlük 
veren her sistemin aleyhindedir. 

İtalyanın henüz hallolunmıyan ha_ 
yati bir ta.krm meseleleri vardır. 
Versav sistemi bu meseleleri halle. 
dece~inc bunları büsbütün vahim
lestinniştir. 

Avrupa devletlerinın bu İtalyan ihti. 
yaçlarını ve haklannı anlamalan ve 
tanımaları lazımdır. Bunları iki cüm. 
le ile hulfısa etmek mümkündür: İ
talyan halkına genişlemek için ser
best ve zengin saha temin etmek. İ
talya halkı, İtnlycn toprağı üzerinde 
çalışmak ve istihsal etmek ister. Ya
bnncı kontrol sistcminin her şelclini 
kaldırmıya taraftar olan İtalyan mil
letine hayat ve hareket hürriyetini 
temin etmek te lazımdır. 

İtalya. Versay tezgahından çrkan 
A vrupadan daha muvazeneli, daha 
aklı başında, daha adil bir Avrupa
nm İtalyan ihtiyaçlarını temin ede
ceğine kanidir. 

Böyle bir Avrupa nasıl teşokkül 
edebilir? 

Bıınu kestirmek henüz güdür. 
İtalya. bu AvTupan•n tP.s1dll isine 

iştirak etmek ister. Onun içfü Avru. 
pada bu;-ün kü hadiselerin cerı-vanı
nı, bit::ıraf bir devlet olarak değ i l. 
belki harp ve sulhe ait her mesele 
ile doğrud:ın doğruya alakadar bir 
1cvlet olarak takip ediyor. 

İtalya. Avrupanın nizama kavu~ 
masr için harbin gen'.şlemesine Iü. 
zum kalmamasını temenni eder. O
nun şimdiye kadar takip ettiği siya
set, harbi tahdit etmektir ve Balkan
larla Akdcnizde ilk önceden görünen 
tehlikeli bulutlara rağmen bunu te. 
mine muvaffak olmuştur. 

Fakat harbin bugünkü sahasını a
Ş1P aşmıyacağıru hadiselerin seyri 
ve muhariplere ait siyasi ve askeri 
planların inkişafı gösterecektir. s o~et Rusyanm Tuna Avrupa

sına doğru ilerlemesi ve Bal
kan A vrupasınt tazyik etmesi, yeni 
meseleler çıkarıyor. 

Acaba bazı gazeteler tarafından 
gösterildiği gibi Cenubu Sarki Av. 
rupada bir komünist tehlikesi var 
mı? 

İtalya, bu vaziyete karşı lakayt 
kalamaz. İtalya, Tuna Avrupasiyle 
hemhudut olduğu ve A vrupanın en 
büyük Balkan devleti vaziyetine gel. 
diği için, oralardaki menfaatleri ha
yatidir ve daimidir. 

İngiltere şimdi bu yol üzerindedir 
Macaristan ve Yusoslavya da dahil 
olduğu halde bütün Balkan memle. 
ketleri ile yeni ticaret muahedeleri 
yapmıştır. Bu memleketlerin mah
sullerini almak için faaliyete geç. 
miştir. Romanyay1 fütısaden Al
manların eline tamamen düşmckt~n 
men için hiçbir f~dı.ık5rlıktan çekin. 
memiye karar venr..iştir. 

Fakat İngiltere, şimdiye kndar Tu
na ve Balkanlarla ticari ve ikhsadi 
münasebetlerde bulunmadığı için bu 
teşebbüs ve faaliyetler hen iiz mi.is. 
bet bir netice vcrmP.mi::dr. Yapılan 
bütün teşebbiisler, Almanyanın bu 
mıntakadaki faaliyetin-:? sekte ve:-e
memiştir. Bunun üzerine İngiltere. 
Tuna ve Balkanlarda, Almanyaya 
karşı ikt1sadi bir hap açmıya kanır 
vermiı;tir. 

Pir hafta evvel İngiliz İktısadi 
U Hnrp Nazın Rona1d Gross, A
vam Kamarasın~:ı.. hükumetin bu 
tasavvurunu anlatmış ve dikkate şa
yan şu izahatı vermiştir: 

''Geçen harpte cephelerde bazı a
cıklar var<lı ki, dü,.man bnra!ar<lan 
;',,nhtae olduğu m,.·\'addı t<-rnin edC'
biliyor~u. Bugiin yalm7: denİ7.lcri ka
pamakla Almanyayı iktısacfon mu
ha<ıera ecfomey'z. Bugiin ye'lİ Mr tek
nik 1uıbuliine merburuz. Yaptıi!ımt7. 
işlerden biri, A1manvrıyn komışu bu. 
lunan bitaraf memlekfle.,.!e J•arp ti
careti yapmaktT1'. B" maksatla şim. 
rlivc karlar 14 bitaraf AvT1,.,a dı-Ylc
t;lc yeni ticaret munlıcdcfori aktc
dilmiştir. 

"Aldrğmm: ildm•i tedhlr clih:m:m: 
muhtaç oldu~n ha'.'•nti m:ıdılelerden 

mnhrvm etmek için, dcYletin paracı\ 
Cednki\rlı1dar yapmasıdır. B'r çok 
memleketlerde normal fivatlann c;ok 
ilstiinde fiva1!ada mal nhyor"z• ve 
aradaki farkı hn7lne ödemektedir. 
Hangi memJeketierdcn, ne fiyatlarla 
mal aldığımızı !'iöylemck istcm<-m. 

"Ü~iincii tcdbirim:z de, şimdiye 
kadar hiç ticaret yapm~dığımız bita. 
raf memleketlerde Almanyaya ~i
den mevaddı ne paha~ına olursa ol
sun alıp, biriktirmektir. Bu mem
leketlerle öyle t:cari mukaveleler 
imza?anıı~ızdır ki, alelade bir tüccarı 
çileden !llrnrabilir.,, 

İngiliz İktısadi Harp Nazırınm 
kasdettiği bitaraf memleketlerin b'r 
kısmı Tuna ve Balk:.ın memleketleri. 
dir. Bu sistemin iLl( tatbika~ını Ro
manyada görüyoruz. Berlin, Roman. 
yayı bi.itün petrol istihsalatmı Al
manyaya satmıya mecbur etmiye ça
lışırken, İngiltere de Romanyada 
Almanyaya gidece~ mallan satın al
mıya, nakil vasıtalannr elde etmiye 
ve Romanya hükumetini tazyike te. 
şebbüs etmiştir. 

Romnnyamn teminatı · -
Biikreş, 28 ( A.A.J - Milli iktıs~t 

nazırı, di.in en mühim petrol şirkE:t
lerinin mümessilleri ile görüşmüş ve 
kendilerine teşekkül etm~kte olan ve 
faa1iyeti Romnnyada bulunan bütün 
petrol şirket müesseselerine ~:ımil 
olacak olan umum petrol komiserli. 
ğinin mahiyeti ve maksatl:ırı halt -
kında ma lıimat \/'ermiştir. 

Nazır, bundan ~onm İngiltcrenin 
Bükreş elçisini kabul etmi:ştir. Dip. 
lomatik mahfillere gelen malı1mata 
göre, Rumen iktıs:;ıt nazırı Romanya
nın petrol ihracı hususuncla. ecnebi 
memleketlere karşı giriştiği taahhüt
ler hnkkında :!!eHr~ rnolCın-.ı>t. vo>.•rni.'t 

ve hiçbir ecnebi memleketin muah~
delerle tesbit edile!l miktardan fazla 
petrol talep ctm:?d ğine :bir sefire 
teminat vermiştir. 

Pairs gazetelerine göre 
Paris, 28 (A.A.) - Almanyanm 

Romanya üzerind.? yapmakta olduğu 
tazyik, Fransız gazetelerinin esaslı 
meşguliyetini teşkilde devam ediyor: 
Exelcior gazetesi diyor ki: 

"15 günden daha az -bir zaman i
çinde, Almanya, Sovyetl~r Birliğinin 
Balkanlara ayak basmasına göz yum
ma siyasetini baştanbaşa değiştirmj~
tir. Sovyetlerden petrol alamıyaca
ğını gören Almanya. yeniden Pan. 
çermanizm emellerinin ananevi yolu
na teveccüh etmiş v~ Galiçya pet -
rollerinin kendisine kira~anmasmı 

ve doğrudan doğnıya Romanya pet
rollerine giden Lvov - Cernauti de. 
miryolunun teknik ve askeri bakım
dan kendi kontrolü altına veTilmesini 
talep etmiştir. Finlandada fena vazi~ 
yette meşgul bulunan Kremlin ise 
Berline herhangi bir mukavemette 
bulunmamıştır. 

••Bu esnada Doktor Claudius, Bük. 
reşe gelmiş ve Romanyadan petrol 
bahsinde mütemmim ihra~a~ talebin
de bulunmuştur. Doktor Cfaudius bu. 
na mukabil, esasen Sovyetlerin ha
len yapabilecekleri vaziyette bulun
madıkları bir tecavüz ihtimalinde 
Almanyanın Rom'inyaya yardım e. 
deceği hakkında müphem teminat i.. 
leri sürmüştür. 

İtalyanın Sovyet Rusya aleyhinde 
hiç bir tecavüz planı yoktur ve bu 
husustaki vaziyeti, diğer büyük dev. 
letinkinden ayrıdır. 

İtalya, yalnız komünizmin yayıl. 
masına ve onun Avrupada medeni. 
yeti, ni:ı;amı tehdit etmesine karşı 
gelmek ister. 

Bu sistemin bütün Tuna ve Bal
kan memleketlerinde muvaffakıyet
le tatbiki demek, Almanyayı bu 
sahadaki ekonomik kaynaklarından 
·mahrum etmek demektir. 

"Kral Karolün ve Romanya hüku
metinin, Romany?nın ticaret serbes
tisini bağlıyacaklarmı ve Fransız ve 
İngiliz Sovyetlerinin haklarını ihtal 
edeceklerini sanmak, Kral Karolü ve 
Romanya hükumetini iyi tanımamak. 
tır. Bilakis Romflnyn zimamdarları, 
Avrupanın ccnıJbu şarkisin<le Al. 
man - Sovyet iş birliğinin takviye
sinden endişenak bulunmakta ve Ga
liçyadaki olan bitenden ferah duy. 

mamaktadır." 

İtalyanın komünizm hakkındaki 
siyaseti, onun Avnıpadaki makul ve 
mt'cleni nizam hakkındaki siyaseti
nin bölünmez bir parçasıdır. 

Sovyet Rusya, kendi hududu dahi
linde sükunet içinde yaşıyabilir, ı. 
talya, buna itiraz etmez. 

Fakat komünizm, Avrupa ve İtal
ya bakımından hayati mahiyeti haiz 
mıntaka lara ilerlemiye teşebbüs ~ 
derse, Faşizm buna nasıl mukabele 
edeceğini bilir. 

Ablokanın Balkanlara kadar teş-
mil edilmesine ltarşı Almanya lakayt tında bulundurmak istemesi ihtimali 
kalabilir mi? Almanya bu mahrumi. vardır. 
yete razı olabilir mi? Binaenaleyh. Alrrıanva ile fngilt~ 

Sovyet Rusya ile Alma:ıya arasın- re arasında Balkı:ınlarda başhyan ık. 
daki anlaşmada, Balkanların iktısadi tısadi harp askeri bir harbe müncer 
isti~man hakkı, Almanyaya veril- olabilir. 
rniştir. Almanya, iktısaden bu sa- İşte Balkanlan tehdit eden birinci 
hayı elinde bulundurmak hususunda harp tehlikesi buradadır. 
Sovyetlerin ,de yardımına güvenebi. Balkanları tehdit eden ikinci bir 
lir. harp tehlikesi daha vı:ırdır ki, on·.ı. 

Bu şartlar içindi:? Almanyanm Bal- ı da yfırınki yazımda izaha çalışa<'a
kanlan istila ederek bu sahayı eli al- l,rı~ 

Bu kardeş paktının bütün hedefi Bal
kanlarda bir ihtilata sebep olacak 
her ihtimali önlemek ve Balkanlarda 
hakiki sulbü kati bir şekilde tesis ve 
muhafaza etmektir. 

Bulgaristamn vaziyetine 
gelince 

Benim şahsen edindiğim fntıba su. 
dur ki, Bulgaristanda Balkanla;ııı 
~arp dışı kalmasını istemiyen bir ki. 
şı yoktur. İster eski politika lidetleri 
arasında olsun, ister ticaret ve iktı
sat alemine mensup olsun btitün halk 
mazinin çok defa aldatıcı ve daha 
çok defa ıstırap v~ felaket verici ha
diselerinden pratilc dersler almışlar, 
ve adamakıllı realist olmuşlardır. 

Dışardan gelen bir takım karışık 
propagandalardan şu veya bu yolda 
tesirlerden çok bahsrı:undu ve bah. 
solunuyor. Evet, Bulgaristanda da 
bunlar vardır. Açık gördüğilrr için a. 
çık s?xlemek vazifemdir. F3kat so
rulabılir kı, bunlar yalntz Bulgaris-
tnna mı mahsustur? Tahrandan Nev. 
yorka kadar başka bir yerde olmu. 
yor mu? Zaten bugünkü harp bir iki 
mayin ve tayyare hadisesi aradan 
çıkarsa tamamen mahiyetini değiştir
miştir. Radyo, gazete, n1ecmua, resim 
telgraf, ağız, riv1yet harbi sekiz, O'.'l 

milyon askerin silahlı harbinden da
ha geniş ve ehemm:yetıi bir hal al. 
mıştır. Bulgaristaı1 ister hakiki bita. 
raf olsun ister olmasın, dünya mu
haripleri ve birinci, beşinci, onuncu 
elden yardakçıları bu memleketi de 
elbette sarmaya ala<'aklar ve rahat 
bırnkmıyacaklardır. Buna şüphe yok. 
Yalnız burada Balkanların hakiki 
sulhü, selameti namına aranacak nok 
ta şudur: Komş~r:rnz ve dostumuz 
Bulgaristan bu harici tesirlere kapıl
mış mıdır? Cevap açıktır: Hayır. Ka
pılması ihtimali var mıdır? Hadise
lerin şimdiye kadar cereyanı buna 
da cevap verebilir: Hayır. 

İşte, Bulgar - Yugoslav ehedi dost
luk paktının üçüncü vıldönümündeı.d 
tezahürlerin ısrarla bağlandığı Bal. 
kanlarda hakiki sulh temini noktası 
bunlardan mülh~mdir. Bekliyelim, 
görcccJ'?iz ki, bu böyle olac<ıktır. . 

Aka Gündüz 

Konseyde görüşülecek işler 
Bükrcş, 28 CA A.) - Havas bildi

riyor: Cuma gün:i &lgratta Türki
ye, Yunanistan, Yugoslavya ve Ro. 
manya Hariciye nazırlarının iştiraki. 
le toplanacak olan Balkan antantı 
konseyinin senelik içtimaına Gafenko 
riyaset edecektir. 

Bulgaristan ve Macaristan pek 
muhtemel olarak Belgrada hususi 
müşahit gönderrniyE:>ceklerdir l<"'akat 
bu iki memleket Belgrattaki elçileri 
vasıtasile teması muhafaza eyliye
ceklerdir. 

Konferansın ruznamesi, Markoviç. 
Gafenko müiakatı esnasında tesbit 
olunmuştur. Bu ruzname. gizli tutul. 
maktadır. Fakat lyi haber alan mah
filler, Balkan ant~tı azasının, cen11-
bu şarki A vnıpasmın salhün ve sta. 
tükonun idamesi, bütün komşu mem
leketlerle sulhperver ve yapıC'ı birliği 
arzusu ve bitaraflığın idamesi bah
sindeki müşterek gayretlerini teba
rüz ettiTmektedir. 

Geçen seneler zarfında esaslı me. 
seleleri, Macarist.ın VP Bulgaristan i
le antantın bazı 1tzası arasındaki ihti
laflar teşkil ediyordu. Bugün bu me· 
selelere cenubu ~rld Avrupası mem 
leketlerini yeni Berlin • Moskova 
mihverinin faaliyeti ile tehdit eden 

"- Büyük zelzele felaketi, tngn.. 
terede çok teessür uyandırmıştır. Fe
laketzedeler için İngilterede topla
nan eşya, yiyecek maddeleri ve sıhhi 
malzemenin bir kısmr bugünlerde 
trenle İstanbula getirilmiş buluna .. 
caktır. Diğer kısım, vapurla İz.mire 
gönderilmiştir.Bütün bu eşyanın tev .. 
zii işlerile m~şgul olmak ve temas
larda bulunmak üzere, 1stanbula geı. 
miş bulunuyorum. Bana refakati ka
rarlaştırılan profesör Gaston da, ya.
kında şehrinize gelecektir. 

İngilterede teberruat devam et-
mcktedir. Ben orada iken 15,000 İn .. 
giliz lirası toplanmıştı. Şimdi bıJ 
miktar daha da artmış olmalıdır. 

Türkiyeyi ve Türkleri cok seviyo.. 
ı Ul.. UU:l~J u11::uılt::l\\::Llllll.C :z;o ~Cilt! ev· 
vel de gelmiştim. Türkçeyi seve seve 
konuşurum ve Türklere muhabbetinı 
büyüktür.,, . 

Erbaadaki zararın bilançosu 

Erbaa, 28 (TAN) - Zelzele fela .. 
ketzedelerinin iaşe işleri tamamen 
yoluna girm;ştir. Kızılay cemiyeti 
devamlı olarak sıcak çorl:>a. şeker. 
çay, zeytin, peynir, bulgur, sabun gi
bi, lüzumlu maddeleri veriyor. Diğer 
taraftan, şiddetli soğuklar kesilmiş· 
tir. Fakat hergün 2 - 3 zelzele ol
maktadır. 

Burada ve köylerde enkazı kaldır .. 
ma ve maili inhidam binalan yıkma 
işleri devam ediyor. Bu işleri, İstan
buldan gelen mütehassıs beş itfaiye 
mensubunun nezareti altındaki beş 
ekip yapmaktadır. 

En son tesbitlere göre, Erbaa ve 
köylerindeki zayiat miktarı şudur: 
Erbaanın içinde 708 ev ve dükkan 
tamamen, veya kısmen yıkılmış, ya
hut yanmıştır. 141 i erkek, 100 Ü ka .. 
dın, 90 ı çocuk olarak 331 kişi ölmüş, 
228 kişi ağlr surette yaralanmıştır. 
Erbaanm nüfusu 7 bin olduğuna gö
re, zayiatı yüzde beş demektir. Köy
lerdeki ile beraber insan zayiatı 926 
ölü, 578 ağır yaralıdır. 7374 hayvan 
da ölmüştür. 

Yeniden zelzeleler oldu 
Gelen haberlere göreı Tireboluda 

dün gündüz ve gece şiddetli iki zeL 
zele olmuştur. 27 gecesi Fatsada bir 
saniye süren şiddetli ve onu takiben 
de orta şiddette bir zelzele olduğtt 

bildiriliyor. Tokat, Ş;\rki K-arahisar, 
Giresun, Trab7.0n ve Dikilide de yeni 
zelzele ka:vded'lmi<'tir. 

Batan 
Deniza!tdar 

(Ba~ 1 incide} 

tarafından iki defa araştınlmış ve 
içinde bulunan 6 Alman tevkif edil.. 
miştir. 

/ngiliz • Fransız işbirliği 
Fransa - İngiltere parlamento ko

mitesi azasından 12 Fransız mebusu. 
komitenin tngi.liz aza.sına iadei zi~ 
yaret maksadile Londraya gelmiştir. 
Fransız mebusları heyetine. Fransıt 
Maarif Nazırı Yvon Delbos riyaset 
etmektedir. Delhos, İngiliz radvosun
da söylediği nutukta iki m"'m lr>ket 
arasındaki tec;~ni.idü ve işbir.l:iğ;n i te, 
tebarüz ettirmiştir. 
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Modaya düşkün bayan Necla diyor ki: Eğer buradaki siyah nok. 

ta1an numara sırasına göre birleştirirseniz, beni de, yeni ~apka moda
sını da öğrenmiş olursunuz! Nnkt:llan hirleıdirinJ 

Bir Uçgen Oyunu 
Bu Qçgen'n üç zirvesine birer sayı, her iki :zirve 

""'<ı"'""' thı ilri~PT !IU1Y1 lrny1ın117I O 5ekilılP ki· Hı; kf'
llardan her biri üstündeki dörder :;ayının karelerini 
tu;>ladığınız zaman 126 edecektir. 

Bir Kare Yapınız 
Bu şekli tam iki müsavi kısma bölüp tekrar birleş

frerck hı.itün bir kare meydana getırmı'?k miiml<ün. 
dür. Ayni şe;:yi, bir putu dört müsavi kısma ayırıp 
t>ı.. kısımlan birlestirmekle yapmaıc ta mümkündür. 

HEPSi BiRDEN 
YOZ ETSiN 

Burada 25 küçük yuvarlak var. 
Birden yirmi beşe kadar olan sayı
lardan her birini bir yuvarlağa 
Yazm! Her çapın ve her çevreniı: 
üstündeki savılann tutan 100 e. 
decektir. 

11 PARÇA 

o 
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o o . 
00 o 

o o. 
hu §ekli, boy<ian boya beş doğ. 

ru Çizgi çizerek her bırinde ikişer 
Yllvarlak bulunan 11 parçaya böl
:rnek m:~-1~• d '" Çi · ız' ı o.uUAun ur. zın . 

9 ... 1 L .M '.E _C ·E
BU L .M.A C 'A 

A - Şu )'ıayvanlan gizli gizli 
seyreden iki köpeğin nerede oldu.. 
ğunu bulursanız, bravo size! 

B - Size 3, 6, 9, 12 sayılarım 
veriyorum. Bu sayılan dilediğiniz 
gibi kullanıp, aralarına istediği. 
niz aritmetik işaretlerini koyarak 
24 sayısını teşkil edeceksiniz. * Doğru yapanlardan 25 kişiye 
muhtelif hediyeler verilecektir. 

Yalnız Çocuk Sayfası başlığının 
sağındaki kuponu da kesip bera
ber göndermeyi unutmayın! ... 

Bilmece - Bulmacada kaza
nanların adlarını yarınki TAN
da okuyun! 

Çocuk Sayfamız 
Çocuk sayfamız bundan sonra 

pazartesi günleri çıkacaktır. 

© 

HiKAYE: 

Bundan da 

İnatçı Var! 
Anlatan: İlhan TEK 

C anıtez yeryüzünün en inatçı. 
sını bulmak izin yola çıkh. 

Az gitti, uz gitti, dere tepe düz 
gitti, nihayet bir fener dibinde 
kavga eden ki çocuğa rastladı. 1. 
ki çocuk birbirlerinin yakasından 
tutmuş, yerdeki bir portakalı bir
birlerine kaptırmamağa çalışıyor. 
lardı. Canıtez, yanlanna sokuldu. 
Niçin böyle kavga ettiklerini sor. 
du. 01ıını biteni anladıktan sonra: 

- Peki, onu güzelce soyup, ya. 
nsını biriniz, öbür yansını öteki
niz yese. olmaz mı? dedi. 

Çocuklar: Olmaz, ben buldum, ' 
ben gördüm, ben yiyPCeğim, ona 
vermiveceghn. diye bağırıyor, bir • 
hirl,.rinin yakn!lınw bırakmıvorlar
dı. Çocuk: - Eh, öyleyse. siz d~la_ 
şa durun, dedi. PQrtakalı aldı. 
Soydu. KarşıJannda güzelce yedi. 
Onlar hali. yaka pac:a kav~a edi.. 
yorlardı. Canıtez güldü, geçti. 

Az gitti, uz gitti, dere tepe 
düz gitti, nihayet bir su ba.. 

şmda, önce ben geçeceğim, hayır 
ben geçecef;m, diye dalaşan iki 
çocuğa rastladı. Onlara: - Ayol! 
Allahın çayı geniş! İkiniz de geçse
niz olmaz mı? diye sordu. Onlar, 
durmadan dalaşıyor, birbirlerini 
daha önce gnçirmemeğe ç~balıyor • 
lardı. Bir sıra oldu ki. çocuklardan 
bir.nin ayağı kaydı. Çup! diye de. 
reye düstü. Öteki onu kurtaracak 
yerde, önce ben geçeceğim, diye 
suya daldı. Yürüdü. Karaya geçti. 
Sonra dönüp oh, ben gC"Çtlm ya, 
diyerek kurtulmağa çabalıyan ar. 
k~daşmı kaldrrıp kurtardı. Havdi, 
gel. şimdi beraberce geçebiliriz, 
deC:i. 

Canıtez, buna da güldü, geçti. 

A z gitti, uz gitti, dere tepe 
düz gitti. Nihayet içinden 

ayak sesleri gelen bir kapının ö. 
nünde durdü. İçeri daldı. Yukar. 
dan .sırtında birçok yüklerle aşağı 
inen bir hırsızla karşılaştı. Kolay 
gele komşum! dedi. Hırsız ona, e
lile gelmesini işaret etti. Beraber. 
ce kapıdan çıktılar. Adam ona de. 
di ki: Ben bunlardan budalasını 
görmedim İnatlnn benim işime ya
radı. Eve yavaşça girdim. Üç aşa. 
ğı, bcı yukan dilediğim g.bi do. 
!aştım. İstediğimJ aldım. Onlar, 
içerdeki odada konuşuyor. sen çı
kacaksın! Yok sen çıkacaksın, diye 
kavga ed.yorlardı. Belli ki, iki ki
şi idiler. İnat yüıünden hiçbiri çı. 
kıp, beni yşkalamadı. Evlerini a
teşe versem yine dışan çıkmıya

caklardı. Carutcz buna da '1illrlii. 
geçti. 

Az gitti, uz gitti, dere tepe 
düz gitti, nihayet bir kır 

sofrası başında ses çıkarmadan, 
birbirlerine işaretle buyuran ild 
adamın yanında durdu. Onlara: 
merhaba! dedi. Hiçbiri karş:llk 
vermedi. Yahu! Merhaba! diyo. 
rum, diye bağırdı. Yine karşılık 
almadı. En sonra içlerinden biri, 
bir kağıda şunlan yazdı: "Biz, i· 
kimizden, öbürümüzün daha önce, 
yemeğe başlamasını, hem de daha 
önce söz söylemesini istiyoruz. ö. 
tekimiz başlamadıkça, yemek ye. 
memeğe, söz söylememeğe and et
miş bulunduk. Hangimiz daha ön
ce başlarsa. partiyi o kavhede. 
cek .. ,. Canıtez yine güldü. Sofraya 
oturdu, yedi, içti, kalktı; kediler 
köpekler de geldi. Onlar da yedi, 
doydu, uzaklaştılar. Adamlar hala 
ne yemek diyor, ne de ses ~kan
yorlardı. Canıtez, bunlar hepsin
den baskın. Hem de budala soydan 
inatçı. 

Artık daha inatçısmı aramağa 
lüzum yo'k! dedi. Evine döndü. 
Annesi bunlan bana anlattı. ben 
de işte size anlattım. Siz akın bu 
inatçılar gı'bi olmaym! 

ıtilmece • Bulmaca ı 
~ Milsabakııst 

KUPONU 
Z9 Klnusanl 

... TAN 'ın Resim Müsabakası : 

\ \: NeOlmaklst~qorum? 
\ 1 Her çocuk büyüyünce bir feY olmak ister. Kimi doktor, kimi mü.. 

• 
-.-~fl : hendis, kimi asker, kimi ressam, kimi berber, kimi başka bir feY olma. 

yı kurar. 

' , Büyüyünee ne olmak istiyorsunuz! Bu olmak lsteditlnls .-yt 
anlatan bir resim yaprnıı:. Resmi kuponla beraber bize ıffn· 
deriniz. Yapbğınız resim, çocuk .sayfamızda basılacaktır. Size 
bir de güzel hediye vereceğiz. -Resminizin gazetede basıldığını görür görmez derhal müracaat ede.."•~~~ • 

rek hediyemizi alınız. Resimleri çini mürekkebi ile yaparsanız iyi olur. ~ \\ "~ . '* , 
Bu SAYIMIZDA RESİMLERİ BAsİLAKAK HEDİYE KAZANANLAR. ". ~~\ ,,, 1 ~ 

. ,,. ...... ·- '( 
35 - Cağaloğlu ortaokulu 159 J'. Evll7azade e H - Be7ollu 42 inci okul 10 

Cel~l Çivici. 37 - Sen Mişel lise~inden 8 B. de Erol Delen, 38 - 44 QncQ ilkokul 
'177 numaralı K. Kösüs, 39 - H<ıydarpıışa lisesi, 1700 Ziya Soypltürk e fO -

onya, Fahrettln paşa, tklncl sokak numara 23 te Sedat e 41 - Kütahya, Def
crdar Bay Tahsin Olganer kı1.ı Fahrıye Olguner e 42 - Uşak, Gazi ilkokulu, 

178 Ayhan e 43 - Beyazıt, beşinci okul ıınıf 5 te Ulufer Pasin e f4 - Be,lktaıı 
<ülli apartımanı Muzaffer KüUğ. 

HEDİYELERİMJZ PAZARTESİ, PERŞEMBE GCNLERI VERİLMEK • 
TEDİR. İSTANBULDA OTURMIYANLARINKl POSTA İLE GÖNDE
RİLECEKTİR. 
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l.CTE BUNU, ·ı~AYDI, ~ 
lil!mıs•''-"-'Y.._o_A_D_u_M_ .. _ı '(~~) GôLE LIM. ~~ı. 

GERİ GERİ YOZMEK 
Hayvanlann, geri geri yüzmesi, 

güç ve her zaman rastlanmaz bir 
şeydir. Burada resmini gördüğü
nüz köpek, her zaman geri geri 
vüzmekte ve bu pek sevdiği şeyi, 
büyük bir süratle yapmaktadır. 

EMZİKLİ BİR BALil{ 
Emzikle yalnız küçük çocuklara 

süt verilmez. Kavanozun içinde 
gördüğünüz kırmızı balık ta, em
zik kullanmaktadır. Bu balık, A. 
vustralyada garip şeylere merak- 4, 
lı bir Avustralyalmmdır. 

TERBİYELİ İNEK 
Hayvanlar, bazan, hayret edL 

lecck derecede güç şeylere alıştı. 
rılırlar. Resmini gördüğünüz inek, 
ne vakit canı su içmek isterse, 
;eşmenin musluğuna gitmekte, bu 
musluğu kendisi açmakta ve su 
içmektedir. 

e ':'ınJ r:.C'alannın meşhur siyah si~aralarını ya
pan Hintli kadınlar sigara içmedikleri halde, tutu. 
nün fena tesirinden bakar kör haline gclmışlerdir. 
Kükürt ve civa sanayiinde çalışanlar da boyle gôz 
zaafına uğrarlar. 

e Köpek balıklan, acıkır acıkmaz knyruklannı 
sallarlar. O zoman, etrafta bulunan balıklar, korJru
larından bir araya gelirler. Köpek oalığı da bu ken. 
diliklerinden bir araya gelen balıkbn, yııtuvcrir. 

e Isir köpek. kendi ağırlığının tamam yarısı ka. 
dar yük taşıyabilir. 20 kiloluk bir ıcope~in lıJ • 12 
kilo ağırlıkUı eşya taşıdığı görülmüştür. 

e Vaktile, Avrupada, haydutlar, y:>lunu kestfklerl 
insanlı. aycldarını yakarlardı. Ona, paralarının ne
rede oldı..ğunu soyletene kadar da yakmakta devam 
ederlerdL 

• Bundan 40 sene evvelki otomoblller ştmdild 
gibi değildı Bu otomobillere tıpkı bazı arabalar aibi 
arkadan bin:lirdi, biçimleri de başka ti'lrlüydü. 

• Yıllar önce Lverpol civannda bir kasaba 
yapılmağcl başlıandı. Etrafının büyük duvarlarla ~e~
rilmesi ve evlerin yalnız elektrikle ısıtılması duşu
nülmiıştü. Sebebi de şehrin havasında duman .1uluıı. 
mamasını tı;>mın etmekti. 

e Insa:lla!'m yüzde beşten yüzde 1Jn ikiye kadarı. 
renklen iyice ayırdedemezler, bazılan Kırmızı ile 
yeşili bik binbirinden ayıramazlar. Böyleleri, daha 
çok crlı.eklt>r arasında bulunur. 

e Kertenkelenin kuyruğu, boyunun tamam üç 
mislidir. Niçin? Bunu kimse bilmiyor. 

B abam - Oğlum, binlerce ~tık var ki, bir 
tabakeılr anyorlar da bulamıyorlar. S:?n neye 

aynı tabakte yemeklerini yemiyorsun? 
Çocuk - Baba, bana bu, yemek .1ıyecek tek tabak 

bulamtyan binlerce çocuktan beş ta.nesini söyJjye
bilir misini? 

Babası Ji~rkala sordu: 
-Sabah verdiğim mektubu postaya attın değ!! mi? 
- Hayır babacığım .. 
- Ne? Yine mi ihmal? Sana oir sopa çekmeli ki, 

bır daha unutkanlık yapmıyasın! 
- O sopayı size çekmeli babacığımı 
- Nedf'o"! 
- Çünkü unutkanlığı yapan sizsin;ı. Zarlm üst:l. 

ne adresi yazmadan bana ver~iniz: 

.Kardeşi mahpusa sordu: 
- Vah ıığabeyciğim, bu hapiste fşin ne 
-- Ne olar:ı.!t bir kıskançlık meselesi.. Hüktimetln 

bastığı parwann benzerini yaptım. Benimkiler daha 
iyı oldu cjye hükümet beni yakalattı. hapisc attL 

OITT-etmen - Lokantada 25 kuruş..t bir et 15 ku· 
rı:.~a"' bir :komposto, 12.5 kurup oır .sebze yedin! Çı. 
karken kaç par& vereceksin? 

Talebe - Yüz kuruı efendim. 
Oğretmen - Oğlum bu kadar yemek yüz kunış 

eder mı? Bu da nasıl hesap böyle? 
Talebe - F.ızlasını garson parasına sayınız elen

dim 
~~~~~~~~~~~~~~~~----

MESELE YAPALIM 
MESELE - Çarııdan yedı mendil aldım. 210 1nı. 

ruş \·erdim. Her mendil, kendisınden Jahıı ucuz men
dilden be~ kuruş pahalıdır. Yani her rnendılln. fiyatı, 
öblir mendilden beş kuruş fazladır. Acabn '>u men
dillerden her birinin kaça alınmış oldugunu bulabi. 
lır misın ::ı? 

CEVAP - (15, 20, 25, 30, 35, 40, 45) 
MESEI..E - Anneniz size bir kısmı san, tir kısmı 

kırmm. bir kısmı mavi üç çeşit para kesesi verdi. 
Sarıların h;i boş. Kırmızılardan b~r bir'nde onar ku
ruş, mavilerd<: yirmi beşer kuruş var. Butiin ke.:.e• 
lerde paraların tutan 130 kuruştur Acaba kaç scıu, 
kaç kırmızı, kaç mavi kese verdi~ 

CEVAP - Sarı 2, Kırmızı: J, Mavi: 4 

* * 
NASIL HESAPLADl1 

Hakim şahide sordu: 
- Kazan.ıı vukua geldiği zaman, saat kaçtı? 
Şahit şu cevabı verdi: 
_ Ben pencereden bakıyordum. Iki trenin çarpır 

tığmı gördum. Etrafta hiçbir saat görmi.ıyordum. B_ır 
01 alık. solumdaki pencerenin camınd.ı gar saay~ın 
a:.ksettlğini gcrdüm. Bu, aksetmış olarak gordugum 
4J?at ~.25 i go&teriyordu. Bu saat h~r gun on beş da
kika da ileri gıdermış. Bütün bildiğıın bundan ıba-
rettir. 

Hakim: 
_Pek All anlapldı! diye ba'1n1 salladı. 

• Sonıyorum size: Acaba kaza sırllimd.l saatin kaç 
olduğunu nasıJ hesapladı: 



- Yavrunuz, Saadetinizdir ••• -~ Maiik Sa 

SaçlarınıZ1 dökülmekten. lt'epeklen-
mekterı korumak tcın muhakka!c Majlk 
sa~ ekslrint kuJlanınız. OerhaJ tesirini gö
rQrsQnh Saçlıı.n bü,Ut\lr. kliklere 'fen• 
hayat verir. Bir tecrübeden sonra netice
ye baJTet edeceksin!%. 

:nnn TAN G n•~-· 
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j§ ilin Fivatları g; 
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BAŞ, Ilı~, NcZLEi 

GRiP, ROMATiZMA 
N. EVRALJI 

ve buıun ağı.uanwu 

derhaJ keser. 

Lüzumunda günde 

1 Kase Ahnnhili .. , 
6 . 

GRiP, NEZLE, NEVRALJi, BAŞi DIŞ, KIRIKLIK, SOGUK 
ALGINLIKLARI ve A$Rf LARI TESKiN EDER. 

1 § J ' ' • 200 = {&. 
4 100 =- ,-=zı ___ cm:l ... ----·------~---mlll-----,s • • ' -

ı: 'ç sayfalarda , 60: 
ı § \on sayfa • 4G S 
ı~ Dikkat: ~ ~~l liiil b 1 b lliıiil 

Onmı gO.rbüz Ye ıuhhatii yetişimi; tabiatın tıpkı bir yavru gibi sine~ 
sinde yet1ştirdiği saf ve normal &ıda ile münıkiindür. Her anne tabtatın 
imanlara bnhşcttifi bu kudret güzelliğinden i:.tüadcyi geri bırakma· 
malıdu. 

APA MAR A 

~ -
§- ı - J •antım: ctHetentn lnef = 

vazısıle 2 satırdır. E 
' = 1;: ~ - llanıann fıyatı ı:razetenıfl : 
S tek sutunu uzerıne besap : 
5 lanmıştır. E a 1 - Kaıın var.lar da eazetedı = 
::= kapladı~ı vere gore sanıım E, 
: ip ile-fi liir : 
; ı 1111ıu111111 uırrmn rmı nrnnn ır. 

Müatabzara.tmda bu bassa tamamen mevcuttur. , ________ Iİrl_rtıılııı. 

Beşikta~ ÇAPAMARKA Tarihi tesisi 1915 'I Türkçesi Kadar Kuvvetli 
im ••a•m•m••mılr Fransızca ve almanca lisanını biler 

ve her türlil tercüme lşlerinl gaye! 

D 1 b h 1 kolaylık ve stıratle yapan tecrübeli 

o ma a çe Stadyumu nşaa~ı i :~taZR~t~::'y:;~n;a ;:;;:ca~~:ı~~~ ı 
Münakasa llCinı , ~ mesJ rica edilmektedir - ~ 

Beden Terbiyesi Genel Direktöl'lüi!ü İstanbul Bölgesi ,. 
Başkanlığından : 

1 - Yapılncak ıs= Dolmabaheed@ eskJ fstııbfollınfre binalarının bulunduğu sa
ba ile Havagazi Fabrikasının bir kısım arazisi üzerinde yeniden yapılac.ııt olem
ptk stadyumun bO'umum k.A.rgtr inşaJtı ile "Elektrik, kalörifer sıhhl tesisat iş
leri hariç., burnda mevcut binaluın yıkıl mnsı ve enkazının kaldınlması işıdir. 

~ - İhale şarll3n: Kapalı 7.arf usulı ledir. Ve vahldl !iyat iledir. İhale en 
ınOııalt fiyat teklif eden firmaya ."apılat" aktır. 

3 - Keşif tıedeli: Bu işe ait ilk keşif bedeli 755.~84,03 liradan fbaret olup 
muvakkat teminatı 34.450 liradır. "Betonarme demiri aynca Beden Terbiyesı Ce
ıı.el Direktörlyğü tarafından temın edHecek olup onun fiyatı bu yeküna dahil de. 
lilcllr .• 

4 - thııle g!lnQJ ve yeri: hıaJe 14/Mn rt/1940 P~rşembe rOn(ııaı:ıt on">eştl!' ne
den Terbiyesi İstanbul Bölgesinin Taks,mde Ay Yıldız Apartunanınuı 3 eli ka
tında kAln Merkezinde icra edilecektir. 

80,000 
.L f R A 

6 - Bu l~e alt evrak şunlardır: 
a - Hususi fenni şartname. 
b - }'utbol eahası ve koıiU plstfne alt lzahname, 
c - Stadyum binasına alt .zahname, 
4 - tık k~it hülıisası, 
e - Bayındırlık işleri gen~ $arlnam erl, L

r m jksürenlere: KATRAN HAK!Cl El<nEtJ, , 

Hakkı Katran Pastilleri de vardır. • 
f - Natıa Vek~leti yapı İ~crj umumJ !cnnl ~tnnmesl, 
C - Mukavele projesi, 
h - Eksiltme şartnamesi. 
t - 20 parca pl~ ve proje. 
9 - Münakasaya lştiralt l'':me~ isteyenler yuksnda ya7.ıl1 rnakı Beden Ter· 

myesl İstanbul Bölgesinin Takclmde Ay Yıldız Apartımıınındakl Merke:tlnde Mu
hasebe ıervlsinde 25 lira mukabilinde ala bilecekleri gibi ısorscaklan her "Uıngı bh 
hususta her gQn sut on beş ile on st'klz ar;ısında burada bulunacak Mimarlar ta. 
ratından kendilerine laum gelen lz.ahat verilecektir. (612) 

TASHİII 
:S-1·940 tarihli nüshamızda intişar ede"'I 

T. C. Merkez Bankasının 19-1-940 tarihli 

vaziyet cetvelinin akU! kısmında ufaklık 

yelt<inu 1.713.057,73 ve pasif kısmında 

ltll.rlng bakiyeleri yekunu 45.380.123,66 

olacak iken sehven blrinclsl 1.715.057,73 
ikincisi 45.3ô0.125,66 olarak in~ar etml~
Ur. İtizar Ue t.ashilı olunur. 

Sahibi ve Netrfyet MOdDrO Hattı t.Otfl

OÖA00Nc0. Gezeteclllk " Neırty11• 

T. L G Baıııldıı:tı ver TAN Matb•llll• 

S A T 1 L 1 K l\I Ü S T A l'tl E L K E R E S T E 
İn~aat fçin itdtele ve saireye elverişli müstamel kereste ehven fı. 

atla toptan olarak satılıktır. Görmek ve görüşmek isteyenler 41359 te. 
lefon numarasına müracaatları. 

f' ·-!Mi'YM m ' 
l\Iür.aka1at Vekaleti İstanbul l\.fuıtaka Liman Riyasetinden: 

Denizcilere ilan 

1 

TORI<• TiCAAfiT • BANKA!»I 
KUPONLU •VADELi •MEVDUAT 

...... ..a ........ cmı ............................ . 

Devlet i>enizyolları işletmesi 
Umum Müdürlüğü İlanları 
29 İkincikanundan 5 Şubata kadar muhtelü 

hatlara kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ve 
saatleri ve kalkacaklan nhtımlar. 

'rmlt hettın• 

"1uctııny• hattını 

q ... ,. ............... . 

'<arabfo• fıattına 

• '"ro:r hattı ne 

'yvalık h.ıtına 

•rmlr aOr•t "•ttına 
\4ersln h•ttıne 

NOT: 

S::ılı 12 de (Cumhuriyet), Pe~embe 12 de (Anka· 
ra) ve Pazar 16 da (Aksu). Calata nhtımından. 

Salı J8 de (Ülgen), Cumartesi 18 de (Antalya) . 
Sh'kecı nhtunından. 

Salı. Perşembe ve Pazar 9.30 da (U~ur). Tophane 
nntımıııdan. 

- Paı.artesi Salı ve Pazar 9 50 1e f'<!~ıımbR, Per· 
fembf! ve Cuma 15 de (Trak), Cumart~i aync~ 
13.::!0 da (Marakez). Gr.lata rıhtımından. 

- Pazartesi. Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Marakaz\ Ga
lata rıhtımından. Ayrıca C~mba 20 ,i.t> (Antal· 
ya), Cumartesi 20 de (Ülgen), To;)hane rthtımın· 
dıııı. 

- Snlı ve Cuma 19 da (Seyyar). Topnane nhtımın· 
dan. 

Pazar !) da (Bartın). Tophane nhtımındı:ın.. 
C'arfamba 15 de (Kemal), Cumartesi 15 de (Saadet) 
Slrkt>r.I rıhtımından. 

Pazar il de (Kades) . Galata ntı.,m•rı'1:ın. 

S?.lı JO da (Anafarta). Cuma 10 da (Etril.,~l cıır 

keC'· rıhumından. (720) 

Vepur ıeferlert hakk'ındıı hı>r ttırUJ melQmat aşağıda telefon numaralan ya 

zılı Acentelerlmlzden öğrenilebilir. 

G•l•Uı Baı Aconteııaı 

Gelate fube Acentef!Dt 

qlrkeel 8ube AoentelUtl 

- Galata nhtım1. Ltmanlar Umum 
MüdUrlU!:O binası altında 423R:ı 

Galata rıhtımı Mıntaka Lımıın 

reisliği binası altındır 

Sirkeci Volru ~~ılonu 

4013:· 
22741 

~ .... em ....................................... rt1 , .. ~ ........................................ ,. 
l!'ransa edebiyatının en parlak bir eseri, Dünya edebiyabnın en meşhur bi• 

Romanı olan MADAM SOVARI cıkmıştır. Tercümesi en zor eserlerden biri olar 
bu meraklı, heyecanlı. kıymet!ı romanın müellifi meşhur GUSTA VE 1''LAU. 

BERT, müte.rclmJ Ali KAmJ AKYlJZ'dUr. Roman büyük bir itina He uslübu 

şive ve Ahengi muhafaza ed!lerek gayet edibane bir surette Türkçeye çevril 

mlştlr. Metin harici beş resimle tezyin edildiği f(ibl ldtabın müellifi ve kitabır 
~ahıslan ve kahraman!aı hakkında uzun ve tahlllt bir mütalbyı hAvldir. 4~ r 

ftttanbul Belediyesi, İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tnnel fşletmelerl Umum 
MüdürlUğilnWı Saraybumu ile Salnca.k arasına konmuş olnn yüksek t.evettürlil 

•denizaltı kablosunuı:ı tamir edilmek üzere kaldmlacağı alAkadarlara blldi.riltr. 

ı Şubat 1910 da bn~Jıyacak ve 15 gün kadar ırn:ecek ola9 Um.lr işi için kulla· 

nılııcak dub::ıd.ı arsıulusal işaretler gece ve gündüz bulunacaktır. Bu yerden 

geçecek gemllerlıı duban.m Yakmmdan geçmemeleri denlzdlere llAn olunur. (718} 

• -. _ ::: <ıahlfeden mürekkep bu eser. Şuhat ayı. sonuna kadar 100 kuruşla satılmaktadır 

" . , . ~ 
. •QiT.•PARAN iN • FA•ız iNi •AL• ı, Perakende ~e toptan İstanbuld~ Ankara cddeslnde HiLMi KITABEVi'ncle•satılır ,j 


