
S A L 1 

30 
SON KANUN 

1 9 4 o 

•• 
1'A ii E V l 
~bUJ. Anıri(ra r'tıJdeııl ım 

TiLBRA'F! TAN İSTANRUL 
TELEl-'ON: 24310 24318. Z43lt 
BEŞİNCi YTL - No. 161J 

~ KURU$ GONLOK SIYASf HALK GAZETESi 

Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
J>r G•non dlror ltlt 
-Her tacu bıı lrit•ptll cllsterdiftm nunm htbilr etmetr 
tnretiyle bır ikı tene ribı lmıa bır zaman ıçind~ müsıerıle 

nnın •dedinı bır mlali arttuabılir Ben bu kitabımda •İ~t 

ba 1anatt ritrefr1>orum.. F ivat1 ~n lnırus 

Belgratta Konuşulacak işler şiMA_L _oE_Niz_iN_o_E HARP 
Almanlar, lngiltere 

Tecavüz Vukuunda Alınacak 
Te i eri Tesbit için Daimi 
Bir Konsey Kurulacakm şl 

. o -.. 

Balkanlara 
Harp Nereden 

Ve Nasıl 
Gelebilir? 

1 D " 

,. J\lmanya ve Sovyet Rusya 
Balk.anlan kendi nüfuz 
mıntakalan haline getirmek 

·için faaliyettedirler. Mütte
fikler hala Balkanlarda ha
rekete geçmemişlerdir. Pek 
yakında Balkanlar mütte
fiklerle Alman ve Sovyetler 
arasında başlıyacak iktısadi 
ve siyasi çarpışmaya sahne 
olacaktır, bu çarpışma Bal
kanlara harbi getirebilir. Geren defaki Balkan Anltuılı Konseyine iştirak eden dÖl·l menıleket Hariciye Nazırlan .. 

Yazan: 1'1. Zekeriya SERTEL 
N ugrı .. O•~ - nayan ısmınae 1.ur 

muellif, Almanyanın Türkiye 
Sefiri Von Papen hakkında neşretti
ği yeni bir kitapta, Sovyetlerle At
lrlanlann Ba!kanlan nasıl payla~tık
larına dair mühim bazı ifşaatta bu
lunmaktadır. 

ugcslav· 

Balk~nlar 

r e qöre. i · ci IS, 
-;;# 

ahfil 

Arasında Yaklaşmaya MCin.i 
Bu ifşaata göre Von Papen, vaktlle 

Türkiyeyi kazanmak ıçin. bir takım 
'Yaatlerde bulunurken, tehdit maka-

.. Olan Bütün Engelleri Kaldırmaktır .. 
ırunda Almanlarla Sovyetlerin an.. Times Gazetesi, "Türkiye Balkanları 
la§mak üzere olduğunu da söylemek-

ten çekinmemiştir. Von Papen'in o Tecavüze Karcı Müdafaa Edecek 
~akit anlattığı plan şudur: s 

•'l.Jzak şarkta Japonyaya serbesti s· s· t T k. Ed" 0. 
Yerllecektir. Baltık memleketleri ır ıyase a ip ıyor,. ıyor 
Sovyet nüfuz mıntaka~ı olacak. RaJ. 
•anıar da şu şekilde nuım ountaka. • Konseye Dair Alınan Haberler • 

Müttefiklere 
Devam 

Edeceğini Londra ve Parise Bildirdi 

• Petrol işinin Yeni Safhası • 

Romanya Hükumeti, 

Karşı Taahhütlerini ifaya 

larına avrıla~akhr: 
ı - ~ıacaristan, Romanya. Vn~os- Londra, 29 (Hususi) - İngiltere siyasi ma- Londra, 29 (Hususi) - Dün Romanya i1e 

la'VYa ve Yunanistan Almanyanın, hafilinin bütün dikkati Balkanlar üzerinde top- müttefik devletlerin münasebetleri hakkında 
Z - Bulgaristan Sovyellerin nü. l 

fU2 nuntakası olacak, anmıştır. Bütün gazeteler Balkan Antantı Kon- bir takım rivayetler ileri sürülmüştür. Bu riva-
3 - Besarabya da Sovf,etlere a : t seyinin gelecek Belgrat içtimaı üzerinde geniş yetlere göre, müttefikler, Romanyayı tehdit e-

olaukhr. neşriyat yapıyor ve vaziyeti izaha çalışıyorlar. diyor ve onunla münasebetlerini kesmek üzere 
Filhakika Tnrkiye Re mnzakenlcr (Taymis) gazetesinin Ankara muhabirinden al- bulunuyorlar. Salahiyettar mahfiller, bu sabah 

kestlince Vem Papen, Sovyctlerln 
Ankara sefirini ziyaret ederek. l\los. dığı uzun bir yazıda vaziyet şu şekilde tasvire- bu şayiaları tekzip etmişlerdir. Mesele şundan 
kovaya Almanlar1n bu tl'kliricrini dilmektedir: ibarettir: 
bildirmesini istemi~tir. Moskovadnn "Atatürkün hedefi, Balkan Antantı voluvla Almnnya, fazla petrol almak için Romanvav1 
ınuva(1k cevap gelince; Von Papen b 
derhal bir tayyare ile Berline, ora. ir Balkar. federasyonu vücude getirmekti. Fa- mütemadiyen tazyik etmektedir. Romanva da 
dan Moskovava gecmlş ve bil'nen kat bir çok amiller bu hedefi körletti: Avustur- petrol istihsalini kontrol eden bir ofis vücude 
Sov:vet • Alman anlaşması kararlaş- vanın Almanya tarafından ilhakı, Südetler ha- ~etirerek bu taleplere mukabele etmek istemiş-
ıru~~'·;nla$marun Tuna ve Batkan <lisesi, İtalyanın Arnavutluğu işgal etmesi ve tir. Rumen petrollerinin mühim bir kısmı İngili7 
lrıcrnleketlerine ait olan tatbikatı . hunu takiben Yugoslavyanın antarıt1 tc;Rhotp Pr1e- ve Fran~7. <:ennayesiyle işlediği için alakadar 
derhal iki memleketin de kendi n ü· cek derecede bitaraf vaziyet al. ,,------------.-.... sermayedarlar, Almanya ~ibi bir 
fuz mıntakalannda faaliyete geç. mağa mecbur kalması, mihver GALIÇYAYA düşmana fazla petrol vererek, yar· 
ineler! olmu§tur. siyasetinin Macaristan ve Bul. dım etmek istememiş!erdir. 

tSnnn Sr fl. !1;11! Cl garistan vasıtasiyle Balkanlarda Bazı şayialara göre, lngi!t<.>re Vf' 

ayn.lığı teşvik etmesi bu amiller Alman Askeri Fransa hükumetleri Romanyanın 
""t!sı -.._...._..... '''SJIL~ arasındadır. Türk noktai nazanna gö. hattı hareketini protesto etmişler. 

re, Ege denizine doğru bir Yugos. Girmemİc dir. Fakat böyle bir şey vukubulmcı. 
lav - Bulgar hareketini tazammun e. 'S dığı gibi, iki taraf arasında ancak 
den cenubi Slav tehlikesi de ayrıca Londra, 29 (Ilususi) - Ta!l a• mutat diplomatik kanallar!a konu~. 
bir mani teşkil etmiştir. Bütün bu jansı, hir kmm Alman kltaatı. malar olmuştur. 

Bitaraf bir mlbahlt, harp ba._ ı şartlar icinde Türkiye, Balkanları nın $arki GAlicyava girerek de- Romanya hükumeti, müttefiklerr 
J il • r karışıklıktan koruyacak ve onu te. mirvolunu kontrole ha-.'ttdığ'J karşı taahhütlerini ifa edeceğ'mi. fa. 

Alman yanın 

IÇYOZO 

". ıktan sonra Almanyaya ~ermiş. ·· k h k'· ... 1.• h b l i k i t h R b " cavuze arşı müdafaa edecek bir si- a KtnnaKı a er er te z P e • kat Alınanyaya petrol i racırıın o. 
ırçok şehirleri dolaşmış, haftalar. vasPt tutmaktadır. mckt4"dir. Bu miinasehrt1l' Tac;ın manya irin iktısadi bakımd~n müb-

~~. l'liiren temaslar yapmış ve bu. ·ı· " d · ı 
g k Romanya tecavüze ug· rnrsa neşrettiği tebliğde şöyle denı ı. rem bir ihtivaç teşkil ettiğL'll e bı • 
u~ ü Almanya~·1 anlatan bir yazı " 

•ensi hazırlamıştır. Bu mfü~ahit, "Yunanistan ile çok derin tesirli yor: dirmiştir. 
Yanndan itihBl'en nakle başlıyaca. bir ittifak ile bağlı olan Türkiyenin "Sovyetler Birlltl ne Almanya \ + 
iınu b siyaseti, İngiliz garantı"len·ne uygun- aruuıdald IJ1 ltom..'JUluk münue- Londra, 29 (HustL<d} .=.. Romanya. z u yazılarda şu suallerin ee. - ·· b ' 
•aplannı vermeğe çahşıyor: dur. Türkiyenin Karadenizdeki kom. betlerhM! blnHn, taraflardan btrl- dan alınan malumata gore, geçen ır 
• AJ.ınanı.r nUJI yqıyorl..ar? şusu Romanya ile münasebetleri, ne alt kıtutm dller memıeutte ay zarlmda Romanyıının Almanyaya 
• Nu:i1<1Q inhitat halinde mldfı1 saitlam dostluk münasebetleridir. lbmetlne bn.t.An yoktur.• ihraç etti~ petrol 3000 tonu geçme. 
• Cek:oıa•---'-a ııe hald-"'-T Türkiye Hariciye VekiU Sa?aco,.1" ~ miştir. Halbuki. Romanyanın taah· • ~·--r .....,... - - "' .... Di~er taraftan Berlinden bı... 000 .. _ d GönderiJen 

Alınann c.~'e.rle d ...... ----ı.. mn nun Moskovada Montrö muahedesi. hüdü 130, .un ur. 
• ~·r.,,.. uv_...,.... dirildiğine göre, Walhyn ve 1 ikta bu dereceye dü<ı... 

Alın·~ıann ........ _ ._,__ '--''-? nın· 19 uncu maddesı"ni ı·hl~ 1 etm"".yı· petro m nntn _ . · • r 
-· ..-. -...111a. ....... ~, neıc:nu.ı: cıı "' Gali .. yadakl Alman ekalliyetle.. · bebi, ""--"ale imkansız.. 

• Alnıan1Ann ...... aillhlan nelerdir? reddetmesi bu dostlul'h·- kuvvetini ..,. mesinın se mWJ.AIL 
B 

- 5u.u rtnin Almanyaya nakJi işi bit- d 

-
n dik. kate değer wazılan .... -~... .,östermektedir. Türkiye, Romanva"" k d" ı d" k d lığı ır. 

" .T4"A• '; J• me üzere ır. Şım ıye a iti' 1 y r ti 
itibaren TAN siltunlaruı .,, h~rhangi bir tecavüze kaTŞJ müdafa.. nakledilenlerin nk6ııu 160 bin nglllz- unan ıcare 

okuyacaksın.ıs. a~üt etmemiş (ve IngUtere ve kadardır. ümdrıL 29 (A.A.) - Times gaze-
.ıııı111111ıı1111ıı1._...._ .............. ~ • .._ı ~· ;lt,- (Soau; Sa: 1; SO: S) (Soııu Sa. 8. Sil. '> 

Sahillerine Büyük Bir 
Hava Akını Yaptılar 

Daladier, Fedakarlığa Katlanmak Pahasına 
Harbi Kazanacağız, Çünkü Azmettik, Diyor 

Paris, 29 (Hususi) - Başvekil M. Daladier bu akşam rad
yn ile söyeldiği bir nutukta kati zaferin kazanılacağı hakkında
ki kati itimadtnı bir kere daha anlatmış, fakat bunun ancak 
her fedakarlığa katlanmak pahasına elde edileceğini söy !emiş
tir. Daladier, bugün huzur ve emniyet içinde yaşıyanların bil
hassa fedakarlık bahsini unutmamaları lazım geldiğini hatır
lattıktan sonra şu noktalara temas etmiştir: 
"Nazızın, yalnız tahakkümü istih

ctaJ etmez. Evvela yıkmayı, sonra da 
nakım olmayı ıst~r . Onun için bııgun 
Aımanyadaki büt•in işçılcr itöle va
zıyetındedır ve nazızm bu kölelere 
hakımdır. Bonemyauakiler ıst! k(\lt
ıerın kôlelendır. 

••Alman yanın kaynakların. ehem· 
miyetsız saymak manasızdır. BilaK .~ 
seneıerdenberi her ı~ım~n yalnız te
cavüz ımvvetlerıni takv iye ıçin ça. 
lışmıştır. Bununla beraber J_.'ransa 
kazanacaktır. Çünkü kaıannı •ya az. 
metmıştır. Fakat Frarısanm kazana· 
cağı zafer, yalnız silah zaferi değıl· 
dır. Hürriyet ve adaıetı imha etmek 
istiyenlerin elinden bunlı:ırı kurtar. 
mayı ıstihdaf eden zaferdir . ., 

DALADJER 

Alman tay11arelerinin akını 1 
Garp cephesıncte şiddetlı yağmur 1 

devam ediyor ve resmi tebliğde: yal· Zelzele 
Saiıasın 
.Tetkikler 

nız hava ve topçu faalıyetinden bah
sediliyor. 

Fakat Alman twyarelert. bugür, 
Jngiliz sahillerine p,entş bir akm yal'" 
mışlardır ve on ticare; gemisi ile 2 
hafif gemiye tecavüzde bulunmuş -
!ardır. Taarruzun sahası 400 mildi ve 
Tyne ile Kent ara:ıında lmtid.at edi
yordu. Alman tayyare!en her yerde 
İngiliz tayyareleri ve sahil müdafaa· 
sı ile karşılaşmış, Lanurt"n vo.r>l~runa 
7 bomba atıldığı halde biri de isabet 
etmemiş. lmperial Monar('k vapuru 
da hıçbir hasara uğramamışt?r. Al· 
mantarın hedef ~dıı~diklerı iki haW 
gemideki mürettt!bat. tahlisıyelerle 
kurtulmuşlardır. Geıniler, miirette. 
batı tarafından terkedilmelıfo bı:-ra
ber henüz yüzmektedir. 

Alman tayyar~ieri Setland fıdal3-
rına birkaç kÜC'Ük bomba atmışlardır 
fakat basar yoktur. .. 
Bu~n de bitaraftal'n ait ~ vapur 

Alman tahtelbahirleri tarafından ba
tırılmıştır. Bunların ikisi Norveçe. 

f~nno q,.. fl qH. f;• 

---o-~ 

Niksarda Zelzeleden 

Yine Evler Yıkıldı 
Ankara, 29 (Tan Muhabirin.. 

den) - Nafıa Vekaleti zelze!e olan 
bütün mıntakalarda muhtelif cephe. 
terden eti:tlerine başlamış bulun. 
maktadır. Bu maksatln Erzinc:ma şe. 
bircilik fen heyeti müdürü SuL~i 
Baykalın reisliğinde bir heyet gôn
derilmiştir. 

Bundan başka Tokat. Niksar, Re. 
şadiye. Erbaa. Koyulhisar. Mesudi.. 
ye, Ordu mıntakalarına bir heyet, 
Sıvas . Hafik. Zara. Suşehri. Şibinka. 
rahisar ve Giresun mıntakalanna da 
diğer bir heyet ~idecektir. Bu he. 

(Sonu: Sa: il: Sü 2) 

Sovyet Kıtaları Ladoga 
Gölünün Şimalinde 

Bir Taarruza Giriş Her 
Fin!er, Taarruzun Akim Ka!d:ğını Söylüyorlar 

Finlandada harp eden Norveç gönilllül.erinden bir grup .. 
i Y azıBJ üçüncü say IaJDUjdadır l 



Tilrldye ile . 
• 

B tdpr .. , - bllJlk ......,. 
lik gazetelerinden biri o. 

lan (Slovo) biztm için )'Ukardak1 
baıbkla bir baf"'llkale nep-et
miftir. Bu gazete maruf Bulpr 
pzeMıcl ve diplomatlarından a1d 
mebm ve Bulgar gazetecileri ce
miyeti reia1 Bay Meçkarof'un ıd. 
Jasl idaresi altındadır. Bu mühim 
makalntn tercümealni apjıya 

koyuyorur. 

8 lrbt nldtt.1-1 PQltahta. 
....U Allbn Bil)rlk Millet 

._ .. laamdan ....,_,Mı., PoU. 
tik " Guetec.i Ba7 Aka GBndtb .,._ j 
m••aktam. Maruf TM laalkçıla
nndaa olan 1na sat, bvada Bulpr 
fikri slpslslaia ileri plir ........ 
ı.rue ıörilfmek bbili7etlne malik 
.Wa. Tabii, zi7uetleri ıa)'ri resmi 
mahl,..U hals.dlr, fakat pQltahtmus. 
.. 7apmq oldap ıiiripnelerle iki 
milleti allbar od.. bbt•k ..... 
lelerin tavunhana v•ll• oldu. 
Daima Tllrk mllletlle -..ta ....... 
aap, Tlrk efkAn amami7•'nln reb
lterlerind• biri olaa Aka Gtlll'lltb, 
Wr Ml7ft maharet ft lneellkle ... 
ladıla &.ikan wlelerlDe bqa 1tL Gaded N ıpomı ,,,.,_,.,,,,. ı...ı •ııllllllıe "'11 .a...,.,,.. N giz llflfltın 
~ bir alüa bilar 971emektodir. ,,,...,.,. eWI ..,.,.,_ ntı1rlflflll1 

Prolnllr Blınlt Nafiz Pamir & dfat Onıwr.ue ionl.,,,.. ..,._.,. -
Mzekla N..,,.,.,., Wla,.,. bir konlerw,,.;.,,, 

1-• da ilave edellm ki, Ba7 Aklı • 
GtlHlls,lulraredl..... 7ll- • --~-------------------------------------------------------------------~----------~~~~~~----~---
Jnınlapna ve ifdrald ....t taraftan.. 
m ft •• 7akmlapnanın ............ 
Balbalulald .... ft llk6netia -
.... pnatllbd llnB•kWir. .... 

·-- lcill. -.uJeriala ... bir ....... memleketl•hie ....... 

Zorla Kız 
Kaçırmak 

a Yeni Belediye 
kararları Milli Korun 

anunu Tebliğ Edildi 
Dün 

.. tanım a••k ..... ~ •• ....................... 
(llb mltwltllt Ufalar ....., .... .. 

• ld, Ttlrkl70 o. Bu .......... . 
.... 7abus anhapaak lrla ...._ q. 
- ....... elddl ft ..,. .... lılr .... 

Suçlu Müıahede 

Alt.na Alınacak 
dld w1 1ç1a •• ...,,.. ... it Znınk&J m u.esl taıebelerlnda 

:mnc•llarJ "".,.. .... .,... ~ Muhsiıı9)'1 JDOrla kaçırmak iltl79Jl 15 Gu··n Mu··ddetle apatılan a 
bir ••• JOktm. _.,. Tlrk • Yalovalı mantfatuı-aca Rauf ŞeneriD 
B1llpr la..._.1111daa ....-.... pkil- muhakemesine dün ikinci ajır ceza 

=ti·:.:::;~=:r-:.: m::=.: 0:1ı:r~ lcf!ilerine Yevmiyeleri Yerilmiyor 
lapnM etrafuulald taahtlrler, Sof- nazaran ~uf Şener Jluhsiıı9)'1 d&rt S 'S 
7& ile Ankara arasında fa7dab qı.. lelledenberf takip .d. MVerııdf ft ... ..W .... al..... ...... t.lt. 11 
~la atık elan 701 hakkmda 7enl de. kendtstle evlenmek ~ Mubsl. il ........... l'lellnt TeUletlala Mt9a tltldJMa 
llllerdir ki, bunlar 7alım iki Devlo. DeJi bir kaç defa büenndan btemi 
te deiB. Balkan 7&r11Dadalıadakl .- fakat ıed cevabı almışM " bnaaan tatblla I~ eatıt-alı sibf Ticaret Oduı-
maml ai7ul nzi7ete .. hlmtl ...... Rauf 19Çenlerde Od :..... .... _ ne IUll t.tldlltm... .. .. mnn etnfmda istifade 
len edecektir. Tilrkqe tar11a1 .., cel· birlikte w. etomo~- ~~-:....._ edilecektir. bıtikh tetkik heyetinde bulumn:ı'kta 
nfl ~ •·aw-ıı.~l!!!t!~~~~~ ....... _., ...... --••• --;.._..... ..... .. ieliplanmr ''"' 7• 
lelerini fevkallde 17' Wr mnttıe MııJwlnentn )'Olunu beırımilye bq1 • lŞ Yeya etek tı -.ablan teni kaıtdh 
lr ve bu •usuata kı1metli bJr rol mıfttt 8 

hükümlerine gö?e tetkik olunıtea1dır. 
•YQJY~llr. Tüqly, elif• taraftan ııuh.tne ...ılzi11dl -- bild 10 ,_, A'11da Kaltlila 
P7ri aditine olan mukavelelerin ae av DCe' .nvıuo en ~ 
oldutunu billrlef. B• mukavelelerin lnmif, yanma Ritml2. ve kendislle be. batlkh 1Q8B m..._.lertl• ,t.ı fa'blfk111nmn 
enlann memleketleri lfin M slbl raber bçmaam ıeklil etmlftlr. lluh. kapatıllDUI orte711 7enl bir mMele (lkarmqbr. K .. 

.. 
111an han oldaklan h_._•- ma- 1ine bu teklifi flddetle ıeddetmif, patılan atlw•ede f&bş&• tı'1ler ı.nnn tatblknt-

..,.. .. - Rauf ta, b·-"' tabanca .__._ '- dan IOllra ,.tı.ıara mtlneht f ve ~ 
ltmdur. Dahi AtatOrk, malik oldup -ıı- wı çe.-- .. ~ ne Beret verilip veritml,.eeeliif so ~il'. Bmi-
P7ri mOtereddlt nerjlıi U. bir haJ· zı 90rJa kaçırmak t8f8bbllllnde ba• lan, mflea•eala Jıapeh ka14hib sh~ alt yevmi. 
il eeam TOrk evlltlanmn bm pa. lunmqtur. Mubainenln feıjacbua ,.lerl veribni,.eell .,. a7bklalartlan da çalışmadık. 
ı.auna •• adaletslzlDdel'ha ldnelrle. halk ve dilkkincılar ~. la. 1aft ....... alt ....... bUleeeji eeftbı yerfL 
ıW lmarak, eski TOrk ı.....,.t.rta- zı dvardald kahveye bçırmqlarc:br. mittir· 

.... _.., .... A .. W.lt..._ ........ _. 
IMtklanma --- ............... . 

SaJAhiyettar bir at dfln ba hasasta demiştir M: 
•- İhtikAr 19pan mtlweıe,. maana ltlr m84-

det sed karan verilmesi o mlleuesede çalışan ame. 
ıe,ı 1Hldm TUl7e• dtl,ilrmes. Patron lktlkh p. 

ı ~ı• bf.\'fı: Ce7.aSJ muvakkat O Ugu J~Jn ame ~ ye'\'IDtYe e n 
tediyesi icap eder. Y~vmiyeled verilmedi,ii takdir. 
•• ameleler mahkemeye ....._t od....,._ mtles
"'811ln bpala kaWılı sWere alt JM'llÜJeleılnl 
alab1llrler." 

J5 I Kiue Yol V erlldl 
Ayvan!llan:r cıvata fabrfltasl 909 D11Uln1aTda is

lerin ualdı#un ileri ıftrerek amele kadrosundan ZS 
i~çiyl ~ıkarmıştır. iş kanuna h61dbnlerine 11lP.len 
bunlHa işleriaden eıkanlacatl_ 15 dil inee Jaaber 
verilmemiştir. Birdenbire ~· blan amele dUn 
mıntaka lktuat mtldilrlUfthae mtlracaat etmtıterdk. 
Mlkllrllk tetkikata ...... mqtg. ta tlMrine ,...ı bir DevW bN• ld, l'akat Rauf •liadeld bıçak" taba. lhl fa1mkmml ~eri 15 Jdet•lr. B111thır dOn ma. 

MrkeslB hayretini nmelp elm11fl11l'. eiyla bhwye de htıeam ...... taka iktisat mltltlrlB!tie mtın~aat etlerek val)red 
8k, haJdJd .... dost olarak ini ,.. Bu ..... da pollaler J8dfmifler, ------------------------------·------

.. Dnletla Jilbellt:nl alüa u. ta. Raufu ~-
kip ..... w .... ,.... Rauf, müddeiumamtllkt9 Muhsine t4uhtelf Memleketlere Amen"ka Yoluna Çıkan FeWiketzedelerden 

Bulpr'ıtan hakkında Balkall ..._ için üç bin lira sarfettfltnl ft oaun
•leleri etntmda Ttlrk efkln mnu- ıa evlenmek isteclllint söylemlf. ctiin Dün ele 300 Bin Urallk Çocuklar Dün Geldiler lstlyenlere Bir Defa 
al,..mba tesalılkleriai W~Wr nldt kil muhakemesinde de aorulan sual· 
aııutanuyacalnnm da ltlJ1ok defalar lere ''bilmiyorum,, dan bqka cevap Mal SaNdl Sinema ,wtm olmak hulyasile A,. lı!in Harcirah ven1ecek 
b,4ettlk. Baatln de, iki tarafta da verınemlftir. merikaya gitmek için Kuzguncuktaki 'S 
anlapna la...-antta i71 lnHI• mnnt. Dinlenen phltler 'ftb11 aynfle an. İngiltere w l'ransa tçln utq'laT de- evlerinden ~ ft Batayda yaka- J'e!Akebedeler için dOn akpma 
tm, Od t.rafıa .. ....ı.atı.a ita. latnııf)ar ve Raufun tetijl çektillnt. vam etmektedir. İtalya, Yunanfltan lanan Altan ile arkadap Ozkan diin, kadar lstanbulun verdijl para 975 
• leap eder. fakat tabancanın aıet almadılım IÖJ'· n RomallJa clah1I oldup balda dOa Etrillk vapurile tehr~ gelmiıler- bln 400 lira 85 kurup ballj olınut-

Bay Aka GWlda, Tlrld:ro De lemiflerdir. Muhakeme, Raufun mO- 69 )"iiz bin Unhk mal ıablnufbr. in- dlr. tur. 
Bulgari tan uumda b• kıymetli phede altına aJınm•11 f.çln bir bqka ınızı- büyilk partilerde tiftik almıf. Çocuklar ftPl1r kltlbtne tesltm e. 7.ebele mmtakalanndan diln Jeftl• 
tetr ki mesal7i Wztm ehld• ama e7- iline blrakıl!Dlfbr. lardır. Pakat vapomızluk ~ dlJJnlfler, fakat vapur Sirkeci nhb. den teJds aile tehrimtn gelmiş, bun. 
ledtilmls ve onma lpn ,abfhlma Siyasi Makale y,..111 aç ıflndenberl alınmı1 olan mallar, mma ~ saman kimle)'e ha· lar, milli yardım komitesi tarafınclan 
lndhar ile gidec:eilne em!nb. Keza. Edebi ve lçtimal mahiyette nepi· Jilklenemmniftlr. l~adu Jeni a- ber vermeden saııdala binip Kuz- Kadıköyde hazırlanan evlere 1*b 
Ttlrk • Bulgar mflawhetleriaba .._ yat yapmak mü•••lat alan Bol- parifler plmektedir. guncuktak1 evlerine gttmlılerdlr. tırt edilmişlerdir. 
Jaa ...S. tekilde ta...._ kolaJ- kmt aıecmuuınua 11,..a makale!• * çoculun vapurdan böyle habenisce Felt!kd~ 1uırdnı1ı 
laşhraeak olu Tflrk • Balpr Mlk· de b8fiettill ıöriilmtlftilr. $on sa. BOk6metln emrlle Deri ft lthe1e l&VUflMlan bunlıarm tekrar kaçtık. Erzincan memuriaruıdan olu 
plan aramdaki phsl temulann da yıauıda Ergenek'>D köylillil lmzaslle Limited firketlerllN lthallt lçlD ak- lan zaımmı uyandll'l1Uf, fakat bflL bafka yerlerde vazifelere •a71n p e:: 

Asfalt Caddelerden 

Araba 6ec;in1miyecek 
.....,. ,.. ..,. •Ulrltlll. 

ufalta 78pabmf ola Tablm, Ayas. 
pap, Dohubahçe, Galata nhbml, 
K=wlal., İl Bank- &ılle Ankara 
caddelerma..- d-6r tekerlekli y6k 
araba1armın geçirilmemeal b*kmda 
tmeCimence karar verilmeslni Bele
di7e riyasetinden istemiştir • 

3 Mearhja Ölil 
G&nülmiyecek 

Belediye nhhat mftdftrlfllft de, Os. 
manbeyle F~ aruındakf &to. 
lfk mezarblma, MecJıdiyek yündeki -o- ___ ._e .... a • 

meni mezarbjma 1 hazirandan iti. 
baren ölfl göıa:b1"*1" .... bmt.•-
miştir. Bu mezarlıklara bakan ınute.. 
velll heyetleri Belediyenin bu kara
rma itiraz etmişlerdir. İtirazlllt, v'Jl· 
yet hıfzıssıhha meclisi tarafından 
tet.kik edilecektir. 

Parkeleri Belediye Yaptıracak 
Gazi köprüsünün yajmurlardan 

flllp yerlerinden fırlayan •taç par. 
keleri iizerinde tetkilderde bulunmak 
i1zere m6hendis mektebi profe10rle. 
rinden BW'haneWn, Fikri ve mühen. 
cila Sadettinden mürekkep bir heyet 
tefkll edllmlftir. Heyet k&prldekl 
bozuk parkeleri t.bit ettikten IOll
ra bu parkeler Belediye tarafından 
yaptınlacak ve murafl, köprily1l 
yapan firmanın Belediyedeki 50 bin 
lira alacağına mahsup edlJecektir. 

Kömürcülerin SikAJeti 
Toptana kömür tfiecarlan BeledL 

yeye müracaatla kömür pt:lrtmıek 
ben vapur bulamadıldannı, ma.
nalarla kömür getirmele mecbur ol. 
duldan fçln kömürün pahahJa mal 
oklupa ileri lilrmüt*' ft - 11-
tıemltlerdtr. Mamafih ba1m ı.... 
bulcla 1000 ton kadar kömür varda'. 
Bu kömürler atıldJktaa IOlll'a ,..ı. 
den &ltirtllecek kömürı.. bir mL 
~ zam yapılmam muhtemelcür. 

Deride daha sıklqac•im' lmit etle. çıkan Türk köylOsl adb blr 7GI 19- ıedldf açılmıfbr. Demir ffrketl lÇ1n hare evlerine gittikleri anlaplmıftır lenle1'e, Kızılay cemi7eU tarafından, 
d timal 8IJllflan blriblrl aıe,iatıle Clbrik Amerlkaya verilen ıdparlflnhı de 10ıo • .. mahalli memurlyetlenne gitmek ti»- Afroditten Çılam Dava 

Jf. ed!cl mahiyette ,Ortilmiif w mecmu· la çıkarılmak bere bulwu:lala bil. Deni7.e Dfiltü JJoiuldu n harell'&h Yerilmesi aJJkadarlllr& 
BaJpr!stamn mtbııeYftl' m11hafa- anın bu sayw villyet tarafından top.; dlrllmlftir. Kadık6)'Qnden dftn -~ 8.30 da teblll edilmlftlr. Bu tebllle göre, ef- Afrodlt eseri münuebedle milddel 

müArlamma flldıleriae mt"Pa o. lattlrllmıfbr. bJ'kan upur, ~e oıılerlne gel- radı aileSfn1 ft efYUUll aramak umumlllk tanfmdall kitapçı Seınth 
lan tamPm•ı Mir psetednla .... Müddelumumtttk te meemuanm Yeni Tayinler dili Pll'aa. yolculardan Ethem Is. m..padile zelzele mmtakalanna git.. Ldtft aleyhine açılen davanın ta.M• 
muharrir " mtldtlril Ba7 Brulçof, Defri1aı müdürü Doktor Vefik Vu. Otedenberl müzem amam mO. miDde 18 7apnda blr çocuk muvue- m9\ lstlyenlere de, bl:- defaya mab. lltını neşrederken zapta geçmly• 
lt7lll ••dle Mı .;ı..ı. iiifNbaJ1. ..ı w bqmuharrlrl Mutafa ltızJlsu dtrlülfinde meütklt mMebulın o- nelini kafbederek, elenme dilşmilş. 1U1 olmak here. Kızılay cemlyeU bir eOmleyl nepettitt iddtaaile Cum. 
&. ~ Udncl alır qna llUlakeme- tarak çalışmakta olan Profesör Bmln tür. Vapur durdurularak, çocuk kur- tarafından gidip .... 101 paruı ve- huriyot putali bakbnda ~ tabı. 
__ ._ ______ .... _.. llnde bir dava açnufbl'. Boş edebiyat faldlltesl Helenistik. tanlmak Jınenllmipe de, muvaffak rllecektk'· kikata dün de devam edilmiştir. 
POLiSTE 

1 
...,.._ .... lenin ilmi .. ecf.- Roma tarihile Mumlzmattk profeaör. olunamam!J, ancak C9leCli bulunabil- MüddehmıumlUk Ddnet teık1k 

1ı1 olup olmadıp tahkik 1ç11a mab. IOlftne tayin edilmtftlr. miftir. Zelzele luıklıntla konlerana l'OIU, dün gazeteum nefl'lyat m6 
TranmrJla Otpmobi1 ç.pp. keme Jmlhurlr lla.,hı Cahlt Yalçt. O'nlverslte profeBdrlerindcn Hlmtt rü Hikmet Münif Ue muha~ M 

m ehU wkaf olarak llldkenteJe ça- Nafiz Pamır, dün akpm (Zelreleler met Seljmin maltimatına mura 
Vatman faınt• ldanllndtk1 tınmfbr. 8...,... Cahtt YaJcm mah ve tarihi> mevzulu bir konfenm ver etmiftir. Gerek 11-.rtyat müdOrü 

trmıva7 ile Luarl tarafmdu bJla. bmede 1UIJI tM1d1t .-ıt " rapo- mlftir. Profesör bu konferansında met Münif ft Gerek Mehmet &\ 
mJan balall otolDobl1, Tepebapada l'UllU ~· ............ ela- 10D Anadolu zıelP.Jul ft alelbıum aleyhim bentb bir dava aÇJl""f 
fll'llllllUllla. LbutDla 711nmda o. mamtaln miltalella lgla dnaJı ~ • - fuitlltta • .,.,,..,., H•lkwlnde •· Jıımmal bir ....... _.. 7'QÜDll awe- abe'elerin mahiyeti hakkında mu- lildh'· tarmüta ollll Dlmltrl Jbllndea ı.. ..._~..._ k f 
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(!I[GüNj 
l<aprd:d<i Tehlike 

l'azan: Ömer Rıza DOGRUL 

A vrupada harbin g ... i~lemeslno Pünya Harbi 
müsait her nokta, ayrı ayrı 

buhranlarla karşılaşıyor ve hu bı.:h- K da Fin Harbi -tanı san~şturarak r~ıhat bir nefes a- ar~ 1s1 n -
lı~·or. Fakat ~itncliye kadar bu rahat 3' -
b('fcs alnn mıntakalar huzura kn·u. J 
§O.cağına, emniyet tedbirlerini kuv. . aponya 
~etlendirmek ve daima uyanık dav-
tnnmak liizıımunu hissedi~·or ve ye. --o-

Sovyet 
·Yeniden ~iddetlendi 

?i huhranıara daha fu:1a mukavemet p t Konferan""ına 
Utı.kanlarını temine ~alışıyor. eş e .. 

Bir arahk Holanda ile Belçilia • • • 
bö;ı·Ie bir buhran ge~irmiş rn harbin! Ehemmıyet Atfedılıyor 
bu ınmtakada yapılmasma ramak 
kalmıştı. Fakat Belçika ile Ho1anda. So!!.a, ~7 (Hususi Muhabirimiz A
bın hazırlıklı bulunma1an ve hazır. ka Gur.duz yazıyor) - Taponyanm 
ltklarını azami siiratle ilerl.-tmelcri Sofyada siyasi mümessilliği yoktu. 
tehlikeyi, hiç olmaz~a muvakkat bir ~akat bir .b~çuk ild ayd,anberi bunu 
taman icin bertaraf etti. ihdas etmıştır. Orta elçı Bay Feruo 

Sovget T aggareleri Dün Birçok 
Fin Şehirlerini Bombaladılar 

İsveç lle Norveç de ayni tehlike H~ş~ayı ~~".~alad: ?1ura~l~as gönder· 
karşısında huJunduklen irin ilk huh. nuştır. Butun elçılUt ekıbı tamamen 
l'an aJamcti belirir beli~ez bitaraf. gelmiştir. Japon elçisile giirüştüm. 
bklannı korumak ve mevcudiyetle. Bütün millettaşları gibi ağır başh. 
l'İni kurtarmak için miidafaa:va baş- du~akla:' daimi_ tebessü~lü ~e göz
lanıak üzere hazırlıklarda buJunmu~. len zeka ışıklarıle dolu bır dıplomat 
lardır. :. Japonya ötedenbeti Avrupa işleri. 

Londra, 29 (Hususi) - :Finlanda-ı Burada sekiz gün devam eden çar- ı zmı gelen yardrmı yapmıya karar 
dan gelen en son haberler, Sovyet pışmalar net:cesincle Sovyet td.arruz- vermiştir. 
tayyarelerinin cenubi Fin şehirl~rini ]arı yavaşlamış idi, fakat, dün va. Belçika hükumeti F inlanda Kızıl. 
bombardıman ettiğini bildiriyor. A. ziyet değişmiş ve mı.ıharebc eski sid. haçına 2 milyon franklık yardunı 
botla tehlike işar~ti verilmi~ ve halk detini almıştır. Sovyetlerin hedefi kararlaştirmıştır. 

üç saat sığınaklarda kalmışlardır. On Atiyok'u zaptederek Finlerın cena~ı- Sovgetler ve /talya 
Sovyet tayyaresi bombardımann işti. m çevirmektir. Son Fin tebliğine 
rak etmiş, anlaşıhn bunların üçü dü- göre, Finler yalnız bütün Rus hii
şürülmüştür. Abo' da yirmi kişi öl- cumlarını püskürtmekl~ kalmamış, 
müş, 41 kişi yar<'lanmış ve bir ~ok ayni zamanda Ru:>ların bazı istinat 
evler yanmıştır. Helsingforsta tchli. noktalarını da iş.;al etmışlerdir. 

Fakat bütün bu hazırlıklara raG-- le kend~since münasip gördüğü dere. 
bıeıı gerek Holanda • Belçika nunta. cede alakadardı. Fakat şu ı;on za· 
~.gerek f.sv~. Norveç sahuı teh. manlarda birdenbfre bu alaka arttı. 
ilkeyi atlatmq sayılmazlar. Tehlike, Gerçi bunda ha.rbin icaplan da bir 
~pıdadll'. Ve yapıJan şey, onu orarla sebep teşkil ederse de acaba daha 
lıtrak:mak. yatıştırmak ve onun ha- başka ekonomik ve politik sebepler 
tında bekliyerek indifalanndan ko- vıır mıdır? Bunu anlamak istedim. 
l'unmaktır. Bu tehlikenin indifaına Zarif bir cevap aldım. 
ll:ıini olan da, bu uyanıklıktır. Dedi ki, size ne siyasl, ne gc:ıyrl si-

• yasi bir şey söylemek vaziyetirıde de. 

ke işareti dört dal.l verilmiş, fokat Ruslar 800 ölü ve 160 esir vermi~ 
tayyare dafii toplan tayyrtrelerin seh lerdir. Finler 4 hıi~um arab~sı. 4 top. 
re girmesine mani olmuştur. Bi,. 15 mitralyö:.ı: ve bir çok silah zaptet.. 
b~~_?ar~ı~~~ tayy~resi~in diişilrül. mişlerdir. 
dugu bildırılıyor. Kareltyada bom • A'tto"oki'de Ruslann çevirme ba-
banın biri bir ha.stahane~·e isabet (:'t- k 

1

t • J '""l~ dü m r n 550 ölü ver-
. b ·· d b" 1 h l ··ı re e 1 yarı~ .. "'' ~ "' ınış ve u yuz en ır ço ı;: n.sta :ır o • . t' 

müştür. Bazı sahil şehirlerile şimal ~ışır. •W• _ v 

şehirleri de bombard·m;m ed:lmiş ve . So'?C:t teblıgıne gore kayda deger 
burada da 2 tayyare dii sürülmüşti.ir. bır hadıse vukubulmamıştır. 

Kara muha,.Pbesi başladı Finlere yapılan yardımlar 

Avrupa harbinin genl5Jemesine ğilim. Bir şey sakladığıma zahip ol. 
blilsait sayılan bir saha da Balkan. mayını.z. Ben Mançuride idim, son
lardır ve harp tehlikesi, Balkanların ra İngilterede bulundum. Şimdi bu
kapılarındadır. Bu tehlike birkaç de. radayım. Mektebe yeni girmiş bir 
fa ayaklanır gibi oldu. Fakat Balkan- talebe vaziyetindeyim. Henüz bir 
lar, heniiz bu tehlikenin k~skin bir şey bilmiyorum. Bu talebelikte öğ. 
tehdidine uğramadı. Belki bunu ge. rcnebileceklerimi ilerde söylerim. Kara muharebesi yine Ladoga gö. İsveç gazetc;lerine göre Amerika, 
dktircn amil, iki cepheli hnrpten Hususi bir hasbihalrle bulunduğumu. lünün şimal şarkı::ıda canlanmıştır. 125 000 Finli muhaciri iaşe için ıa.. 
tekinmcktir. Belki de Balkanların za göre ben de size şunu -.orabilir 
iktısadi verimlerinden istifade im. miyim? mekler bana başka yoldan bazı şey· aldığı muhakkaktır. Arada bir siyası 
~olandır. Fakat bunlar, tehlikenin _ Bir kaç gün sonra toplanacak ler bildirmekte geı!ikmedi. BugiınlN balonlar da uçurulmakıa<lır. Muhte
tnevcut ohnadığını anlatmaz. Bila. olan Balkan konseyi hakkında ne Avrupada Japonyanın vaziyeti şu. lif propagandalar sa~nak .ıalmde 1ş. 
Pds onun kendi tahribatına en müsait düşünüyorsunuz? dur: .. !emektedir, Japonya bu vaziyette 
'anıam bekledimni ve o zaman bub. B Ik 1 b k d i b• ta Japonyamn Avrupnda bulunım hu. Avrupa efkftn urnmnıyesinı ve siya!-li 

t-· a an ar a ımın ı:ı.n yen 1r - . . . , . d · il · ·· k 
tanlar doğurmak istedi!lni izah eder. k t h- 1 1. k , Yoksa yük elçılerı, orta elçılerı, buradakı e temayu erıni oğrenme mecburiye. 
b " ım eza ur er o aca mı. b k ·· ıı . D d t d b" . d di A t b l 
QU müsait zamanın ne vakit hu tul e. 1 d .b t · k ı~ 1 d:ıhil, aş onsu erı u 3.peş e e ır tın e r. vrupayr amamen oş a-mutat top antı an ı aN mı a ,..- 1 · •• 1 k 1A , k · 
decegwini, uzak mı, vakın m.ı oldug~u. · toplantı halindedırlet. Bu ·top antıya ma mı azım ge.ece veya mavı 

" cnk? tıu diişfinnıek abestir. IWnı:-r, bu mü- Şunu söyledim: çok ehemmiyet vedhyor Bir tetkfa boncukluğunu ne füretle kullnnaccıx , 
~~\ffı.1_11anın hululüne in;.kan verme. _ oa11.~ ,..ı • ..," hn!1iinkil vaziyeti. mahsulü olan raporl:>r oknnacak ve ancak bu tetkiklerden sonra bir ka-

dlinkünden büsbütün farklıdır. Si. Avrupa va;ı:lyeti i\;yUzllnden mü;:a- rar verecektir. 
Bu yüzden Balkan devlctforl (flk k ·· k d·ı k · B 

Yasi şartlar çok değişmistir. Ben de ere ve muna aşa e 1 ece tır. unun Bununla beraber daha •imdid(>n ve 
!r\Ohiın blr devre yasıyor ve çok bil. · ' · ı r1 T k b"ld" ·ı k · ~ · sizin gı"bi henüz hi"bir şey bUmeyen netıce e o yoya ı ırı ece tır. snrahı:ttle öğrenmiştir ki, sulh istiyE:n :flik bir imtilıan geçiriyorlar. .. 

0 bir talebe vaziyetindeyım ve bu vazi Hususi ve muhtelif membalardan Avrupa e!kan umumiyesirıde nazile. 
yette olduğum içindır ki bir şeyler ald1ğ1m malumat ve ~ahsi istıdlalim re karşı sarih bir antipati vardır. FA. 
öğrenmek için bir tetkik seyahatine şudur ki, Japonya bugünkü Avrupa kat bütün bunlar kati mahiyette ol
ç1ktım. Öğrenebileceklerimi ilerde için bithaı:sa muharıpler r.rasınua maktan uzaktır. Vaziyet Peşte top
söylerim. b ir mavi boncuktur. Her taraftan bir ı lantısından sonra be1ki biraz daJ'<t 

Bu yüzden bugün bütün dünyanın 
gözleri BaUrnnlnra dikilmiştir. Bü. 
tün siyası mahfiIJer Balkan antantı. 
llın başaracağı netlreyi bekliyerek 
§İrnclidcn bir siiril mfüalcalar ve tah. 
bıİnler yüriitüyor. Harp ve sulh ile 
alakadar bütün ami11cl' ve unsurlar, 
R"İ:ı:li ve a~ık bir sürü roller oynıya. 
:tak kendi siyasetine uygun bir mec-

Fakat bu karşılıklı bir ~ey bilme- takım üstü kapalı veya açık teklifler geç anlaşılmış olacaktır. · 

l'll a~mnğa çah~ıyor. Kimi HRYkanla. .---------·--

Moskova, 29 CA.A.) - Tas Ajansı 
bildiriyor: Pravda gazetesi, "Capo
retto kaluamanlan Finlerin muave. 
netine koşuyor., başlığı altında neş. 
rettiği bir makalede, Finlandadaki 
a skeri harekat a dair İtalyan matbu
atında çıkan yazılarla afay edilmek
te ve bu matbuatın hayali muhare
b eler ve zaferlerden b::ıhsetmekte oL 
duğu bildirilmekte, müteakıben ma.. 
kıılede şöyle denilmektedir: 

"İtalyan gazetecileri İngiliz. Fran
sız ve Amerikahl.'.ı.rm yalanlar yolu. 
nu takip ediyorlar. Stefani A fansı i
se, kabaca mahut Havas Ajansını 

t ı>klit ediyor ... 

f talyan siyah gömleklileri tarafın. 
dan Mannerheim çetelerlne vaadedi
len yardımı istihza ile karşılıyan mu. 
harrir, İtalyanların Aduadaki hezL 
metini, İtalyan ordusunun Caporet. 
toda verdiği bozgunu ve İtalyan ko
lordusunun daha geçenlerde Guada
Ia{aradaki akıbetini hatırlatıyor ve 
diyor ki: 

"İtalyan generallerinin bilgi ve ta. 
biyeleri bu mevkilerde takdir edll. 
miştir. Küçük memleketlerin erkanı
harbiyeleri bile İtalyan askeri mü. 
tehasıuslarile alay etmektedirler. 

Bunun içindir ki, Avrupanın nafiz 
mahfilleri, Caporetto kahramanları
nın beyaz Finlere yardıma müsaraat 
ettikleri hakkındaki tebligatı dudak 
bükerek karşılıyorlar. İşte İtalyan si
lahlarının §(>hl'eti bu kadar büyük
tür.,, 

tı iki gnıpa ayırmak için, kimi kendi 
alyast'tinin istikametine oyı;ı-un blok~ 
lar vilcude getirmek, kimi tehdit ve J 

tazyik ile ayrıltklan bes1emck için 
tlhaşıyor. I<'akat biitün bunlar esaslı 
•e kati bir hakikati deği5tirmer.. O da 
lıaJkan btrliğinin hiçbir vakit bugün 
ltndar his~olunmıyan :r:arurf b1r ibti. 
)a~ oldu~ıdur. Ve hOttin Balkanın 
tntıkadderatını kurtarman için bu 
birliğe sanlmaktan başka çare bu. 
l1:1nmadılıdır. 

8 ._Almanyamn talıtelbahir harbinde uğradığı mu
- vaffakıgetsizlik Alman bahriyesitıi ehemmiyet

le meşgul edig,or. En BOn haberlere göre, Amiral 
Raeder Ue onun emri al.tında çalışan mütehas
sıslar yeni sistem tahtelbahir inşasını di~üııü
yor. Bu tahtelbahirler 250 tonluk olacak ve bun
lar uzak mesafelerde deniz harbinde kullanıla
caktır. Bu gibi tahtelbalıirler esas itibariyle sa. 
lıi.l muhafazası iflerine yaramaktadır. Alman 
bolıriyesi ise, bir takım tadilat sayesinde bunla
rı sahillerden çok uzak yerlerde kullanmayı ta
aavvur ediyor ve bu yolda tecrübeler yapmak i&
tiyor. Fakat biı tecrübeler henüz yapılamamış
tır. Bu talıtelbahirlere "U 5., ismi verllmektedir. 

-
irin tazyikler yaptıktan başka onun Romarıyaya 
gizli hir ziraat heyeti de göndererek gıda mod· 
deleri almak için de uğraştığı bildiriliyor. Al
ma11lar bunun için, Romanyadaki iltih8a.li art
tırmak nıaksadiyle mütehassıslar, zirai makine
ler göndermek istiyorlar. 

Tarihin en bnhranb devrinde, ve 
~hlikenin kapıya dayandı~ bir · sı. 
t1ııda Balkanlann büyilk bir siynsi 
tiişd göstermestnl beklemt-k, ve o
ll'Qn bu büyük siyasi rüşd ile bil
)'iik işler başardığını görmek, her 
holde hayale sarılmak sayılmaz. 
Çiinkn Balkanların asırdide tat'ihi 
bu."uınetlerl bir lahzada anutmayl 
._,e Yeni bir hayat yaratmayı bi1di/'!ini 
~steren tarihi hakikatler 'özümüzün 
~llfindedir. 

niz bu fikh·ıte olduğumuz irin, Ö

llfirnüzdeki Balkan antantı toptanh
tı.rıın sulh tçfn. bilhassa. Balkantann 
~QYat ve istikbali bakımından çok 
ayırlı neticelere varmasını unıuyoT 

!:..._ beklivoruz. 

* Bundan başka, 3000 tonluk tahtelbahirler de inşa olun-
nıaktadır. Bu tahtelbahlrler petrol taşıyacak sarnıçlal'. 
la mücehhez olacak ve dört adet "U S" tabtelbahirine 
petrol verebilecektir. Bu sa.Yede. 'bu "U s .. ler 5000 
millik mesafe yapacaktır. 

* fi Almanya bu ıuretk küçük tahtelbahirlerl Ok-
yanuslarda kullanmak imkônım elde edebilece
ğini sanıyor. Alman bahriyesinin yenmek iste. 

Yeni İhracat Nizamnamesi diği bir güçlük var. O da tahtelbahirlere petrol 

• 

• 

* Almanlar d.iğer taraftan, Yugoslavyadan pamuk ve 
pamuk mamulatı almak için faaliyette bulunuyor ve 
Cenubi Yuı:oslavya da pamuk yetişrerek, mahsulün 
yansını Ahnanyaya ıevkettimıeyl düşünüyorlar.Alman 
ısanayicilcri, bu işle nıeşıul olup Krup ta, bu sana:)id. 
ler arasıodadır. Almnnlar, ayni zamanda Hırvat'stan
dan davar almak Ye burama 7an mahsulünü Alınan. 
)'aya se,rkedebilmek için uğraşıyorlar. Bu son han:ket, 
1ngiliz menafiine uygun gelmemektedir. Çünkü lngi. 
lizle.r de. buradan et tedarilU iı;in mukavele yapmışlar· 
clıl'. 

·* Sıınday Dlspa,tc1a gazetealnln diplomatik mulıa· 
biri yazıyor: 
istihbaratımıza nazart111, Hitler'in müşavirle
rinden bazılan, Sovyel -Alman işbirliği bekle
nen neticeleri vermediği takdirde Roma - Ber
U11 -Tokyo mihDerinin ihyaaı için yeni bir gay
ret B<Ufetmeğe Führerl teşvik eıılemektedirler. 

Bugün l\Ieriyete Girdi vermenin, deniz al.tında değil, deniz üstünde ya-
'\' An.l.tara, 29 (Tan Muhabirinden)- pılması mecburiyetidir. Bıına bir Nıre bulmak • Şimdi Bodape,tflfe bulunmakta olan Ward Price'e g&-

Ve Böylece 

Yazan: B. FELEK 

G azetecller de, diğer faniler gi. 
bi d•ığarlar, dövüşül'ler ve ö. 

Jürler. Zaten gazeteei olmak, sade se.. 
fil ve mehcur olmıya değil, ölmeğe 
de, hattft rahmetli İzzet Muhittin· gi
bi, en ateşli ve canlı yaşında ölmeğe 
de mani olamamaktadır. 

Hadiseler gösteriyor ki, Türk ga
zetcil · ği artık Basiretçi Ali efendi, 
veya Ahmet l\lithat efendi, hatta Sa. 
bahçı l\fihran efendi zamanındaki gi. 
bi, bir masa haşı işl olmaktan çık.. 
nuı,, medeııiyetin hadiseler peşinde 
koşan gözü ve kulağı mahiyetini al
mı~ ve ş"mdik.i kariin bilhassa aradı· 
ğı heyecanın en çok bulunduğu, :r:el. 
zele., harp, ihtilal, fırtına gibi beşe. 
riyete çullanan afetlerin i~inde çalı. 
şır, tehlikeli bir zenaat halini a1ın;ş. 
tır. 

Sultan Hamit devrindeki Yunan 
muharebesini müşirlik karargahın· 
dan, Balkan muharabesini, Çatalca 
istilıkılıulan gerisinden takip eden 
harp muhabirliği bile, bugün yangı. 
nm resm'nl veya tafsilatını ateş için.. 
de almıya ralışan sokak muhbirliğin· 
den daha az muhataralı idi 

Bize ve şüı>hesiz ailesine çok giJ~ 
iltiyam bulan bir yara açarak ölen. 
İzzet Muhittin de., bu sanatın göze 
görünmiyen ve - fenası şu ki - ne
reden gelip, nereye gittiği böyle bir 
ölüm pahasına bile kestirilemiyen 
bir tehlikesine kurban gitti. Yani va
zifesinde ve vazife uğrunda öldü. 

Böylelerine ne yapılır? 
Başka mesleklerde, ailesine ikra

miye verilir, mezarı yaptınlır. Emsa
li tehlikelere karşı akranı vikaye. ve 
haHa sigorta olunur. Önüne geçile
miycn telafisi muhal - ölüm - gi
bi, fena akıbetle neticelenen haller
de, sebep behemehal derin derin a.. 
raştırılır. Ta ki, vaz"fesini yapanlar, 
heder ve kurban olmasınlar. 

Bizde, yani matbuat aleminde ııe 
yaınhr? SenPlerdenberi gördüğümü:a 
manzara şudur: 

Evvela vafl miJ..:tuda acınır, 117-

lanır. Bu bir hüner değil, ln<>anlığın 
f' zyolojik hir tezahürüdiir, bir feda. 
karlık değil .. 

Biz, bundan başka, sayfalarmuza 
bol resim, siyah çizgi, acıklı yazı dö
keriz. Ondan sonra da "l\.lerhum,, un 
tabutu, isine göre; kah omuzda. kah 
elde ve kah parmak ii-;tünde götürü· 
liir. I.ak"n bu "asarı hürmet ve mu. 
habbet,, ölenin gittiği yeri de değiş. 
tirmez. 

Bu kJ..qadan alacağımız hisse ıu.. 
dur: 

Gazetecilik, hizmeti takdir e. 
dilmemiş, salikini ne doyurmuş. ne 
kayırm.Jş. tehlikeli bir meslektir. Bu
nun tehlikesini azaltamazsak bile, 
nimetini çoğaltmıyn uğraşmak Jayı:k 
bir iştir. 

Mussolini, tAilli 
Müdafaa için 
Emirler Verdi 

Roma, 29 (A.A.) - Mussolini, ttaı. 
yan hudutlarında tesis edilmekte o
lan müdafaa eserleri hakkındaki ra
porları tetkik ettikten sonra, Milli 
müdafaanın takviyesi için yeni di
rektifler vermiştir. Bunlar, tesliha. 
tın arttınJmasından başka, efradın 
tayyarelere karşı müdafaa talimi 
maksadile bir müddet daha silah al.. 
tına alınması gibi direktiflerdir. ,. 

Yugoslav Başvekili İle 

Maliye Nazın Bir Tren 
Kazasında Yaralandılar 

Belgrat, 29 (A.A.) - Havas- Baş
vekille bazı nazırlan Belgrada gö. 
tünnekte olan tren Kuma şehri civa
rında bir kaza geçirmiştir. Bu kaza 
neticesinde Başvekil başından hafÜ 
yaralanmış, Maliye Nazın da sol ko
lundan yaralanmıştır. 

U:rnurta, buğday, fındık, palamut, :ır- re, balihaurda bu memlekette toplanmış olan Japon 
"e çekirdeksiz kum üzüm ihracatı- için azami gayret sarledllmektedir. Fakat Bar• diplomadan konferansı, komintem aleyhindeki m.lsa- Fransada Casus]uktan 
lllJı ınurakabesine dair neşredilen nJ. nıçlı tahtelbahirlerin de 1911 den önce hazır ol- kı yeniden tamir ve ulab etmek çarelerini araştıra- l\'IahkUın Olanlar 
~tllnamelere birer madde eklenme- "' bUd" !r! 
~ ~akkındald yeni nizamnameler mıyacagı ıruı.gor. eaktır. Parfs, 29 (A.A.) - Milli Müdafaa 
-!eltiııer Heyetince tudi.k edilmiştır. * 3apon dlplomatlarmm So..,.etterl:a nfifu~lannı Balkan· Nezaretinin bildi.rdiğfae göre, 9 kL 
.ou niza l l - 9 Londradakf diplomatik mahfiDerlll tellkkhfne il...; lanı tepnil etmete kıyam ~ylemelerl halinde İtalya ve nunusanide on beşı"nci mıntaka uke-..... mname er esas arına gore, 1 -L ehd. 1 --~ t. 
Ü:enıleket içinde ve dışında harp ha- nazist askerlerin Lehistan GaUçyuına gönderilmesi- Maea:ristana gerek kuvvet e, genıa t ıt e yaruun e rl mahkemesi casusluk cürmünden 
hlt rıe.ferberUk ve seferberliğe h~ nln aebebl, RomanyaJ"l, MacarlstanJa anlaşmaktan ah. mesi içia kendi hilkdmetlerine :rapaeaklart tekllfierl dolayı üç kişiyi beş ile on beş sene 
be veya tabit afetler gibi mücbir se- koymak, n İtalya ile Y.-laV7a tarafınWm ..rlolQoo de miha.bre ecleeeklerl ~ylenmektedir. arasında tehalüf eden kürek cezala.. 

Pler altında mezkılr nizamnafnede nan mesatyl k~rletmektir. Budapeşteden Tokyoda ~ Aaahl p.zeteslne bildL nna v~ diğer bir şahsı da yirmi sene 
~azılı tolerans hadlerini iki misline Buna benzer bölfierin teb:rrttrtl beklentyw. Çftn.ldl rildi!ine ı-ln, Japma Mfirlerinia lçtlmaındaa nvel ya- hapse mahkıim etmiştir. 
~~ı~~r ~!ınnıya ve ambalaj:ı müte.. .a ı B lk w ..... 1.... •--- '---.ıı1 h b -ıan mühim bir mftlôkat esnasmda Kont Ciano, Ja. Diğer cihetten Chalens - Sur • 
cu.111. b- ·· .,,.. man~ a an ana ~maUUllU ııuı.u'" esa uıa ,. Mame askeri mahkemesi 16 kanunu-
.. b ukumlerin tatbikinden hal i- .... lftnl b 1ı kta..1·- ponyanın Roma sefiri Aına11'wa yeni bir komintern a-
'"a ın · -·- 1 mama ""'· ~ sanide Arthur Klein isminde birini 
V k• a ~ôre karar almıya Ticaret * Jeyhtan blok teşkilini teklif etmiştir. Almanya bu blo- LFt, yaben idama ve u··ç kı"sı'm de cas. us.. 
,.,. e a~etı salahiyetli bulunacaktu. • · -• al L k ~ J • 

.ou nı "'~~~:ı.f~l~m~an~y~a~,~R~o..;man.~~l/ı~atl~an~~d~aha~..;,f.;.a;,;;;z_la~pe:=:-lr,..ur.;.;...~ma~~~~~~~~:-----'k-•_"_ı_,"_m_•_Y_ae_a_ta_. -------------- luk cürmünden dol .. yı ,_rrmişer sene zarnnameler arından itibaren <> 
-~-----------....... iiioi;;,;=-_..;.._..;..,_....:.. - e e mahkUnı etmi ir. 
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Kitap Komisyonu "Mektep Kitapları" Hakkındaki 
Kararım ihtiva Eden Raporunu Vekalete Verdi 
Maarif Ve.kili Hasa!! Ali Yücel, 

phrimizdeld maarif müesseselerinde 
tetkiklerde bulunmak üzere dün şeh
rimize gelmiJtir. Hasan Ali Yücel, 
trenden indikten ıonra doğruca ma
arif müdürlüğüne gitmiı, tedrisat ~LC!,, 
iemi etrafında yapılan teftişler ve 
kontrollerden alınan neticelerle yeni 
mtemin fayda ve mahzurlan hak. 
kında fikirler almıştır. Maarif Vekıli 
aat 16,30 da Üniversitey-1! giderek, 
Rektör Cemil Bilselle konuımu§. U· 
nlvenite ifleri hakkındR izahat aldı}r
tan sonra, saat 19 d~ İstanbul ktz Ji. 
..tnde mutat haftalık içtimaıru ya
pan kitap komisyonunun ıçtimaınrla 
hazır bulunmu~tur. 

bir Jusmının da yenfdf!'l yazdınJması 
lizımdır. Bütün bu hazırlıklar önü
müzdeki ders senesı başına kadar ik· 
mal edilemiyeceğindeo 940. 941 ders 
senesi içinde de yine esk! kitaplarla 
tedrisat yapılacaktır. Kitaplar ycı:i
den bastınlırken komısyonun U?sblt 
ettiği yanlıslar kısmen çıkarılacak, 
kısmen de tashih edilecek ve kitap
lar bu suretle yanhşsız olarak talebe
nin eline verilecektir. 941 • 942 ders 
senesinde ise bütün mektep kitap!a· 
n yeni baştan tab~lmiJ olacakt1r. 
Bunun için 9H ~rıcsi içinde faali
yete geçilecek ve ders s~ııesi başına 
kadar her şey ikmal edilmi~ olacak. 
tır. Yeni kitapların tanziminde, türk. 
çeye yabancı kalacak kadar şh·eyf: 
aykın gelen bir Ç\>k terimler kaldın
lacaktır. Bunların yerine ya eski 1&· 

tılahlar konulacak, yahut Türk di. 
line uygun kelimeler ikame edilecek. 
tir. 

lstımbulda bulunan futbol federas. 
yonu ubqkanı Saim, Fenerbahçe u. 
mumi kaptanı Zeki Rıza, futbol aja
m Abdullahtan mürekkep komite üç 
günlük devamlı bir çalışmadan son
ra milli küme talimatnamesini hazır
lamışlar ve dün akşam İstanbul böl. 
gesl merkezinde milli kümeye gire.. 
cek klüp delegelerinin iştirakile ya. 
pılan toplantıda da bu talimatname 
son r-klinl almıştır. 

.ölümünil. teesstlrle haber verdiAi. 
~ıız gazctecı arkadaşımız ve kıymet -
li futbol hakemlerimizden İrıet Mu
hittin Apak, dün göz yaşlan arasın. 
da ebedi istirahatiihırı.t bırakıJdJ. 
Gazetelerden, klüplerden ve arka. 
daşlan tarafmdan otuzu müt<'Caviz 
çelenk gönderilmJ~tı.Saat tam on b1r
de cenaze Cağaloğ!unda Esnaf hııs
tahanesinden arksıda§lıtrının ellerı ü.. 
zerinde kaldınldı. 

1 ~mınaenel nt tuthU ""Coeuk.. ~
tamızdald .. Bilmece - Bulmaca., Ti dotru 
halledenlerden hed~e knananlaruı lı.

tesl: 

DOLMA KUR$UN KALEMi 
KAZANANLAR 

Cağaloğlu erkek ortamektebf J-1' den 
84 Mehmet, lııL Beşinci mektep 3(13 Mus
tafa Yenipazar, Göztepe kız ortamektebi 
ıınıt 1 - A, 377 Umran. 

M0REKKEPLI KALEM KAZANANLAR 

Vefa "'kPk Uııeıılnde 1128 Turan Öder. 
~hrf'ITltnlnde Muhittn Özyıızıcı, Be$Jkta~ 

Birinci ortamekteı> 20 Adnan A"kça7. 

Salı, 30. 1. 1940 
12.30 Program Ye memleket saat a 

12.3~ Ajanı ve meteoroloji haberleri. 1 
Tilrk mOzf!i. Calanlar: Vecihe, F 
Feraan. Refik P'ersan. 

Okuyan: Muraffe" lncu•: 
1 - Arif Bey: Nihavent pn1n (!!en 

gönlOm kaldı sende), 2 - Faruk 
Nihavent prkı (Ey ıilrt lllıh.I dalı 

kız), 3 - Osman Nihat: HicazkAr p 
<Şu zayıf göğsilm içinde), 4 - Rakı~ 

HlcazkAr şsrkı (Bekledim fecre itada 
5 - HlcazkAr şarkı (lzmlrin içinde 
dular beni), 8 - Vecihe: Kanun taksi 
7 - Sadettin Kaynak: Neveser farkı ( 
ranla harap oldu da), 8 - Osman ~ih 
Nlhavent şarkı (Yine aşkı bana du 
tınla sun), 1 - Nihavent prkı (Kız 
geldin Çerkeş'den), 10 - Saz u.malat. 

KUap KomüJ11onunun raporu 
Lise Jdtaplannı hazırlıyan komis

yon tetkik ettiği kitaplardan bir kıs. 
mım ikmal ederek raporunu vckale. 
te vermiştir. Dün bu hıısusta Vekile 
de izahat venhni,tir. 

Komlsyonun kanaatine gare bütün 
mektep ltitaplannıo yeniden basıtı
rılması icap etmektedir. Bunlardan 

Po!onya Ordusu Bir 

Kaç Ay Sonra 

Harbe Girebilecek 

Maarif Vekili, daha bir hafta şeh· 
rimizde kalacak, maarif müesseseltı
rinde tetkikat yaoacaktır. 

Tırhan Vapuru Bugün 

Limanm11za 

Gelyor 
Londra, 29 (A.A.) - !Tannda .ızmtr, 29 <A.A.) - Gazeteler, T.r. 

Polonya ordusu nezdlndeki Dally Te. han vapurunun y3nında Alemdar tah 
legrapb gazetesinin muhabirine be- lisiyesi olduğu halde Mldillı açığın. 
ranatta bulun11n R~czfevicz, Alman- dan geçtiğini yazıyorlar. Tırhan agır 
ranın mağlübıfetile Polonyanın ih. bir seyir ile gittiğindı-n İstanbula an-
1uı bir zaman meselesinden ibaret cak yarın varabilecektir. 
olduğunu ıöylemlştir. Polonyanın Bir Yunan Vapunı 
Sovyetlerin l§gall altında bulunan ParçaJanarak Battı 
kısmının lkıbetl hakkında sorulan 
IU8le cevaben Polonya Cilmhurrcisi İzmir, 29 (A.A.) - Bir Yunan Ti· 
demiştir ki! puru Alanya açık!ıırında fırtınanın 

•Alman maJlı\blyetlnden eonra. tesirile kayalara ;arparak batmıf VP. 
Alanyaya iltica edeo kaptan ile altı 

Rualar Polonyada duramazlar. K.ımdl tayfası Etıiisk vspunı ile buraya pi. 
eemleluıtlerinde zu?ıur edecek gaile. mi§tir. Yunan konsolosluğu bu ka. 
ter onlara sil8h tuvvetile ecnebi top- zazedeJerin memJeketlerine ıvdetlc
aklannda bannmak lmklnını ver- rini temin etmiştir. 

~· Almanyanın yıkılması 
8us1an da hezimete utratacaktır. AL 
mapyanm çaldığı arazı bir kere eU. 
aıizıe ~ten 10ora RW11ann tıgal 

ettikleri muıtakal.iln da istirdat ede

eelfz... 

Fed Bir Tren Kımm 
Tokyo, 29 (A.A.) - Bu sabah Osa

ka civarında çok feci bir tren kazası 
olmuştur. Alınan m: haberlere göre, 
200 ölü ve 100 yaralı vardır. 

l'hmadakl Polonya ordun ha'· Fabrikatörlerin Kararlan 

Esas itibarile bundan bir hafta ev. 
vel gazetemizde intişar eden Fener. 
bahçe umumi kaptanı Zeki Rızanın 
fikirleri ÜT.erinde mutabakat has1l 
olmuştur. Bu talimatnameye göre, 
mahalli müsabakalar hasılatı oynı. 
yan klüpler arasında taksim edilecek 
deplrumıan maçlan hasılatı mecmu
undan dC?plasman masrafian çıktık. 
tan ronra geriye kalacak para da se. 
kiz klüp arasında mütetıaviyen tak. 
sim edilecektir. Bu sene milli küme. 
de bir yeni1.ilc olarak çift deplasman 
usulü kabul edilmiştir. Takımlar iki. 
şer ikişer seyahat edecektir. Mesela 
lstanbuldan bir, Ankaradan bir ta. 
kım lzmire gidecek, ı.yni günde iz. 
mirin iki takımı gelen tak1mtarla 
ka?lllaşacaktır. Asbaşkan Saim. dün 
akşam talimatnameyi alarak Anka. 
raya h1treket etmiştir. 

"TAN,, Kupn31 maçlan 
hakkında bir ta'Czi.la 

Gazetemiz tarafından mektepluer 
arasında tertip edi'mlş olan "Tı\N 
Kupası,, maçlanndan geçen hafta 
Şeref stadında yapılmış olan Bölge 
Sanat mektebile, İstanbul Erkek Lt.. 
sesi takımlan arasındaki müsabaka. 
da hakeme tecavüz edildiğine dair 
bazı gazetelerde ~ıJcan haber hakkın. 
da yaptığımız mütemmim tahkikat
ta, müsabakayı idare etmiş olan ha. 
kem raporuna nazaran böyle bir ha
d~ vukua gelmediği anlaşılmt' o~
duğundan keyfiyeti memnuniyetle 
tavzih etmeyi vazife blltriz. 

V ole11bol mil8abakuı 
Kız liseler voleybol f8mpiyonas1. 

na yann Kız Muaillm mektebi saha. 
sında devam edilecek ve •at llt de 
Bolazlçl • Cümh~. 15.30 da ln6-
nü - istiklal, 16 da Çamlıcn • Eren. 
köy karşılaşacaklardır. Günün en 
mühim müsabakası pmpivonanm 
başlıca namzedi Çamlıca ile Erenköy 
A-C't",ı., ,.1.,..,~h?' 

1 ~ATROLAR 
~ebir Ti,.atro•u 

Bede:ı Terbiyesi dlrektörlilğü, ha. 
kem komitesi, Fenerhahçe, Galata
saray, Beşfktaf, fstanbulspor, Mat
buat klübü, Basın birliği, ve diğer 
muhtelif teşekküllerden ve arkadaş. 
lan tarafından gönderilen çelenk a.. 
dedi otuzu mütecavtzc:b. 

Cenazeyi bütün spor tefekkülleri
nln ileri gelenleri, meslek arkadaşları 
göz yaılan içinde takip ediyorlardı. 
Namazı Beyazıt camfinde kıJındıkban 
sonra hususi otomobillerle Eyübe gö
türüldü ve Ebedi medfenine bırakıl. 
dl. 
Mezannın başında lpO!'culardan 

Refik Osman Top, muharrir arkadaş. 
lardan Nizamettin Nazif, birer hıta
be yaparak onun hayatından Ye me
ziyetlerinden bahsettiler Bu aziz 
ölünün mezan başından onu 1even. 
ler göz yaşlarile ayrıldılar. 

ALB0M KAZANANLAR 

Erzurum seyyar posta memuru Sadi Ök
ten vasıtasile İbrahim, Antakya Yıldır 
"kahvesi sahibi vantasile M. Kovuncuoğlu, 
Kars Turan mektebi 3 flncQ sınıf 411 NoJı 
Yılmaz KocabaJ. 

RESi M MODELi KAZANANLAR 13 30 - 14.00 Milzik: Ka.naık ba.W m• 
Diyarbakır Yoğurt(UJar pazan aokatı ı zlk (Pi.) • 

No. da Necdet Ayaz. Afyon • S:ındı!dı bas 18.00 Program ft memleket !IHt ~ 
öğretmen oğlu Ramiz ErgUner, fzmtr Eş- 18,05 Müzik: Cazband (Pi.). 18,"0 Kon 
refpaşa Hata7 caddesi aı No.da Olcay ma (Çlttçlnln saati), 18,55 Serbest a 
Slnde. 19,10 Memleket saat ayan. ajana ve m 

SULU BOYA KAZANANLAR tcoroloji haberleri. 19,30 Türk mllzi Buru Setbaşı Eşrener mahallesi 86Jüntfl ~~~s~zl~r~~::~r~~~u:::ı:~11~d:::l'I 
ııokajp 3 No.da Hüseyin !:rdem, Mudanya rekkep program. Ankara radyosu kOme 
Blrlnct mektep 151 Kon~ öztan. Eırkl- ve saz heyeti. idare eden; Mesut Cem 
~lr teker fabrikııaı muhasebe ııefi oflu :D,t!I Konuşma (fkt:sat santi), 20.30 TQ 
Sungur Albnbaf. 

mOzlfi: Fasıl heyeti, 21.15 Konser takd 
KALl!M llOYASI KAZANANLAR Halli Bedii Yönetken. MOzik: Ra~ 

Bcrı:ama cezaevinde Vlzell A. P'edaklr, ltestraA (Şef: Dr. E. Praetoriua\: 
Nifde Dumlupınar llkmektebl sınıf 5 tı- 1 - J. Brahma: At.demlk t6ren 
han ?:rçtn. Ankara Yenlıehir İçel sokak 4 t1lril. 
No.da Yılmu Tun(bllek. 2 - A. Dvorak: tktnd eenfont, N m 

} L (} M PERGEL KAZANANL-.... 22,15 Memleket saat ayan, aJaN b.lli 
Bahriye yüzba1ıuğından mOtekatt E70ı> Balcı 70kuşu 48 No.da Yılmaz Jı::o. berleri, ziraat, esham - tahvtlA~ kambli 

Yusuf Fazıl Turgay dün Allahın rah- çak, Kireçbumu Direkli rokak 12/1 No.da yo - nukut borsası (Fiyat), 22,35 Mllzl 
metine kavuşmuştur. Cenazesi bu. Ali Haydar, Üsküdar İhsaniye Yalılar 31 Oda r.'.?OzH!i (Pi \, 23,00 MOzik: Caz~an 
gün Alman hastahane-sinden tl.30 No.da Fatma. (Pl.), 23,25 • 23,30 Yarınki pr~am 
da kaldırılacak ..... namazı Teşv1Jdye KART KAZANANLAR kapanıs. 
camiinde kılındık!an sonra Ferlkjy DOzee wtame.ktep 438 Cablt tts«ıner, ::.-============--• 
kabristanına defnedilecektir. ~;~1~1!'!;'0:1:r::~n~~~tebl 1
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Çel nk ·· d ·ı • · -uuıoc:a nı:- Küeük Memleket Haherl.-ri e gon erı mlyerek bedelinin , mektebi 120 Kand~lr Yorulmaz. tıtanbı.ıl _ • 
Kızılaya teberrü 3dilmes1 merhumun J Tak..sim K:ızancı 7okusu 21 No.da Melih l\IANfeötADA: 
ailesince temenni olunur. Türkao7. • 

Vali Faik Türelin Refikasmm 

A ··•••••••• •••• • mayesindeki orta mektep yard .- 8 .. _________ 1\ kolu fakir çocuklara kitap ve de 

yarın Akşam. s u M E R Sinemas1ndd 1 levazımı, ve giyecek vermiıjtlr. Bun 
Iar bayramda hamama. sinemay 

Musiki ve Ahenk Dalgalan arasında sevimli bir Aşk mace-. götürüldüğü ve kendilerine teker 
rumı tasvir eden mendil ve harçlık verildiği gibi h 

SON B I! s 
Şaheseri bapıyor. Başrollerde: 

T 
gün gıdaları da temin olunmaktadır. 

Havalar çok fena aofumnştu!'. Rer 
taraf karla kapandığı içın odun tıt
lığı vardır. Bol odun getirtilmesi 
için gayretler sarfedilmektedir. 

lZMİRDE: 
Amerikadan müteaddit firmalar 

namına ticaret müdürlüğüne vuku
bulan müracaatta, külliyetli miktar. 
da zeytinyağı alınacağı bildirilmlıttr. 

bnda Relaicümhur bazı cüzütamla.. Şehrimizde bulunan Karamürs~l. 
na birkaç ay 80nra cephede hizmet İpekiJ, Yünl§ ve Feshane mensucat 
ed4'Cek Ya&i ette bulunacalh .... tasrih fab~alan müdürleri, dün Fes.hane 

(leblr ~trosunun bOtOn hası11tmı te-
1.lkeaedelere ıams. ettlll t>OyQk mtı.a

meNlt ı subaı puartesl aklanu ilk dm 
olarak 

KAT E de NAGY 
GEORGES RIGAUD ve JOSETTE DA Y 
Nefis musikisi, güzel mevzuu ve göz kamaştırıcı dekorlarile 

cidden göz ve kulaklar için bedii bir ziyafet teşkil edecek 
müntehap bir film. , ... ____ , _________ , 

MESUT BİR NİKAH 

1 _ 6 .... fabnkasında blr toplanb yaparak, 
etmlftir. Framız yüksek kumandan. yapak fiyatlannın lstikranm temin 
blı ile husule gelen ltlllf mucibince ve deruhte edilecek işlerin tevzi ve 
bu kıtalar General Gamelin'in yük- tanzim fe)clllerini görüpnüşler, bazı 
Rk otoritesi altında, fakat Polonyı.lı kararlar alml§lardır. 
sabitlerin kumand1&1ında h.Wnet ede- Aynizamanda mensucat flyatıan-
eektiı: mn da normal bir şekle indirilmesi 

• kararlaştınlmı§tır. 

- Yor&ılmadın mı? Bıkmadın mı Mehmet? 
- Bıkmak mı? Hayır •. Her gün yeni bir ~ 

lf'rmt>kten, yt>ni bir zevk duymaktıın insan bıkar r.u 
!Uç? Fakat yurwdum, çok yoruldum. Artık dinlene. 
ceğim. 

Dayım~ oturmaktan uyupn bacakJannı uğu,. 
tuTarak yerınden kalkmış, ileri geri bir iki adım at
lnlftL Birdenbire miaafirinin karşısında durarak biç 
biı' mı.Jtaddomeye lüzum görmeden sordu: 

PINB• IOKAK "Ne 
Tepebqı Dram Kmnında 
Bu akeıım ~""' 20.JO da 

O KADIN ı 

Halle Opereti 
ııu akşam saat 1 da 

ZOZO DALMAILA 
K!DIVI P!YNI" 

Yakında: (LA MASKOT) 

lstanbul Belediy~si .... ll~nlci.rl 
Ulellde 7enl Ulell caddesinde 4S aa71b evin O!ttlndekt arsada mevcut dıva

rm maili inhidam ve tehlikeli bir vaziyet almıı olması dola7ısile yapı yollar kanu
nunun 44 Oncll maddesi mucibince aahlbl ne ihtarname ıöndertJmelı: üzere sarih 
adresi arqtınlmı.şsa da bulunamamıı old utundan 15 g(ln zarfında mahzur daire 
tarafından kaldınlmak Qzere lı:anunl tebllpt makamına illru keyfiyet olunur. (738) 

Nokta Mehmet Paşa lıafidest w 
merhum Darphane munasebecisi Fa
zıl kızı Sacide Benett ile Zonguldak 
sulh hakimi Rec:ı.I Yensenin nik6h 
merasimi dünkü pazart.?si günü bir 
çok akraba ve arkadaşları hu7urım
da Yeniköydeki evlerind<? tesit olun. 
muştur. Tebrik '!der ve kend.il~rioe 
saadetler dileriz. 

le beraber SE"yahat etmiş, sizin gorduğunuz W4!Yleıi 
gornıuş ıta.:iar beiecanlandım. 

Yüzümcıek. samımi alilka on11 memnun etınfftl. 
Parl.ık goz~erile benı süzerek cevap verdı: 

- Sar~ nu'! işte buna pek menıou:ı oldum. De. 
mt'k sen ~yahat etmesıru sevıyorsun tiyle mi? 

_ - Daha evlenmiye karar vermedin mi? 
Mehmet &yin yiızünün hafitçe kızardığını far. 

kettim. fakat derhal kendini toplayarak alaycı bır 
tavırla cevap verdi: 

Yazan : MUAZZEZ TAHSiN BERKAND No. 12 

- HC&yatta en çok ıstedıgım şe;t aunyayı dolq
maktu, A ·ırı.panın ve Amerikanın medeni §ehırler~ 
l1J bir defa gordukten sonra, dünyanın çoıc tanınma. 
ml.f taraflarını gezmek, helecan veren, kork" ve .be. 
recao getir~n maceralar yaşamak-

- Bu y&Ştan sonra evlenmek mJ? Dıtiyarladım 
artık az!Zim, ihtiyarladım. 

Birdent>fre gözümün karpuua otomobildeJd 
pnç kadınla küçük sarışın kız geldi ve: 

- Sb eve gidin-
Cümlesi kulaklarımda çınladL Aynl san'Yede, 

• giinkü sahne de karşımda canlanı\r\!rnıi§ti. Kadın 
müşfik bir tav"Irla Mehmet Beyin t>lini tutarak: 

- Geç kalma Mehmet, seni yemeğe bekliyece
l:lm.. Diy~ tenbih ediyor, o da küçüi( kızıı: aaçlarını 
ınWıabbctle okşarken kadına güfüms!ycrak: 

- Peki y1ıvrum, haydi güle giile gidin, diyord\L 
Bu tavırlar ve bu sözler ııı.nc!lk miışte~ bir ha. 

yatı ve samim:yeti isbat etmez mıtdi? 
Hı.lbukı şimdi o evli olmadığım iddht ediyordu. 

Demek kı, bu kadınla gayri meıru bu surette beı-.. 
ber yaşıyordu. Ya çocuk? 

Birdenbıre bu adama kartı Jçimde Lir nefret ıaş. 
tı, onu güzel ta\ı·ırlar, munis sözler ve samimi bakır 
lar arkasına gizlenen fena bir komedyacı gibi ıör. 
düm ve daymwı ona bu derece emni7et etmesine 
kızdun. 

~uk delfllm, ba adamla ~ bdul aramda. 
brdefliie. urabalıp n ahbaplıCa benzemiyea bir 
münaset:et oldutunu anl•mı7acak kadar abdal w 
ki)' da hiç değiL 

Beklemediğim btr zamanda seçen ba ftb19 
· hayret etmekten kendimi alamıyor 'ft bin bir fÜphil 
tçind~ bocaladıltm halde yine ortalıktaki mahaftı' 
rqt takip etmekten kendimi alaıııqorclum. 

Dayıııt fÖYle diyordu: 
- Bu u.IMr:i ~au barak ta nı. ut1t --: 

Bili ihtiyar misaftrfn yiizilne bakarak cevabını 
bektedinı. Acab• bu defa hayatında bir bağ olduğunu 
itiraf edecec ve çocuğundan barue:lecek mi idi? 

Fa.kat o gün sürprizden sürprizP, hayretten hay. 
rete düşmek nasibim imi§. Mehmet Bey o kadından 
ft çocuktan bahsetmek f(>yle durswı benı büsbütUn 
pşırtan bir ,ey yaptı. Gözlerinde derin bir acı ile 
d.lymıa bakarak fU şikayeti etti: 

- Bunu bana s<>yliyen sen mis!n Arif1 
Bu siizlu ne demekti? Niçin dayını cevap ~ 

meden onun yüzüne baka kalmıştı? Neden y'!ngem, 
gözlerini uzaklara çeviriyor, başk:ı şeylerle meşgul 
oluyormu) gibi davranıyordu? Hepsinin yüzüne çö. 
.ken bu üzüntü niçin? 

OrtalıP, yayılan Ye her nefeste bfraz daha a~11-
la{an sükut ıçinde, Mehmet Beyin. maddi bir ıstınp 
içindP sııJayan bir insan lniltiain-! benziyen sesinin 
alui kulaklarımda titriyordu. 

- Bunu bana söyliyen sen misin Arif? 
Sanı~eı .. , arka arkaya geçtL .. 
Nııslenleıı 10nra yine onun Mlinl duydum: 
- Hem, iman senelerin geçti~ ihtiyarladı~ 

pek mr anlıyor. Bakuna, pkaldanm kırlaftı. Buo
dan IOllr& ben ha7atıma aenç bir ha,..t btabılir 
.U,im? 

- Camm - - - ....... bir mı. ...ı...-
- dfflJdn 'a! . 

- Tabii. J'abt thntcllnt bJbetmtt. hayatta 
htleclill Jlft'Jd tata1Md11! için meym olmUf, ,..ı. 
mzlılmt ~ slndinnlf bir kadını d.t tu,ıma alJMk. 
_.•uDah ııdmtz için de feci bir 6mür olurdu. 

Fanı muhal olarak bir f[ln ft'lenmlye tarar 
.......... - balde tua .... ıı.mı. .,,.,..,,., bir 

kadın ~11m. 
Dayımla misafiri arumda ceçen ~zlerl o vak, 

te kadar uzastan takip ederek muülemeye karl§IDa
nUf olar yenrf'm de IÖz aldı: 

- H-:?le tıiz kararmw verin? istediğinizden l1a 
blr kız bu.D'11yı ben üstüme alıyorum. 

Bana gt>J;nce, bu son cümleleri hayal meyal it!· 
ttyordum. li1&tıa onun evli olup olmadığı hakkında 
biraz evvel duşündüğüm şeyleri bil~ unutmuş. bir 
düziıye, biraz evvel ortalığa derin bir büzün veren 
CUf'l".Je)i zıhnımde tekrarlıyor, bu :nuunmay~ hallet. 
m·ye çalışıyordum. 

- Hunu bıina söyllyen sen mistn Arif? 
B~nLlll manası ne idi? Niçin dayımın sözlerine 

mukahil Mehrtıet Bey ona böyle a\!ı bir serzenişte bu. 
lunmıık ihtiyacını duymuştu? Aralannda bır sır var
dı; bu muhakkak... Fakat bu sır nd idı ve Mehmet 
Beyin sesine neden bu acılığı verm~tı? 

Ona bakıyordum. Biraz evvelki hüznü sert blr 
rüzgar!• birdenbire dağılmlf, yine çok konuşan çok 
pyler bilea. ve bunları karflSindakilent zevkle din
leten evimJt 9dam olm\lftu. An~ bı'!ll artık ona 
mütecesail tözlerle görmiye bqlamıştun; fimdi her 
IÖ.IÜ, lk;r hareketi benim lçiıa '.>aşka bJr mana i
fade ediyordu. Bu adamın ha,..tından bir, belki de 
birkaç mühim vab pçtllt " bwıLvdan dayımın 
haberdar olduju muhakkaktı ama bu muammayı be. 
aim halletmeme imkAn yoktu. 

Bapmın içinden geçen fÜpbe ft dtif(ineelerl cb
fU11a vermeda liik1inetle :yerimden kalktJm ve pl
dill dakikact.nberi ilk defa ona ıaldqarak IOl'dwn: 

- Bu uzun -,abatlertnis balUında aiılattığum 
~ w w1ar bmi p alılık"'ar atta; liaia. 

- Mc-&el;. nereler mi? 
- Ne biıt-yım ben'! Büyük -tenb:lerdeld hUI a-

daları, dünyımın çok tanınmamıı Vd 'ıa.JUund.ı çok 
fe)'JeJ y~1.ı.ınıamış koşelerını ..• 

- Hakkın var Ayşe, asıl oraları görülmiye de-
~ yeru~.r.. -.~- ,_ 

- Siz cr&lan gördünQz mü? 
- Heı~siru değil, fakat çok ge"'.dim; çok yer ft 

Ç\ik ft"Y goruüm. 
- Kım bılir bu uzun seyaha!lPTinizden ne güzel 

teyler getır<lınız.. Bir evınız olsa, cmlan gıder görür. 
dük; ne y.uıkl 

Bunu ,ıl7b bir maksatla söy!emtf.ım ama o far. 
tında .,ımıya.rak samimıyetle ce"ıtP verdi: 

- H3ıt1katen senı alakadar e<.!e'>•lecek bin bir 
Ç'!§h; şeyim vur fakat hepsı kapalı sandıklarda ... 

- On!an ne zaman açacak·muz' 
- Bu yaz daha kotramın zevK..nı süreceğim. Kı-

p bir :ıpartman tutup yerleştiğim vaki~ senelcr<len
berı !>andıklarda duran eşyamı birer !Jirer çıkararak 
etrnfıma a:zeceğ:m. O zaman sen dı? geliı, bu gti~el 
ıeykrı görürsün. 

Bilhassa uzattığım bu konupıa aramızdakf b1ıa. 
lan erıtırıı, bizı yine iki dost yapmıştı. Bundan ısü. 
fada ederek biraz cesaret buldum: 

- Kotranwıı zevkini böyle çıkaracaksanız acı
ftlD .... _ 

GOzler:nde parlayan suale ben de bakqlarımla 
eenp verdim. Anlafllllştık. 

Kehmd Bey yengemle dayıma bakb: 
-·Haydı sizi biraz gezdireyim' 

Yengem hır if bahane ederek beraber gelmek 11. 
'IRMd1. J' au.ı daJUD derhal razı oıcıu. 

(.DenJm ftJ') 



30 Sonltaaun 940 Taze iddialar ve taze davalarla yetişen yeni edebi neslin bugünkü isyanı hangi sebeplere dayanıyor? Yeni nesil, 

sanat telakkisini za!ere kavuşturmak emeliyle niçin böyle bir taarruza kıılkııuştır? Cevaplan bu yazıdadır: ıua 41:ı!tcs& • 1 a J' 
.A B O N a 

TOl'klye 
BED&LI 

l!cnebt .() o o 
t400 Kn 

7110 
400 
tııo 

" • 
• 

t Sene 
1 Ay 
1 Ay 
1 A1 

1800 Kr. 
1500 
IOO 
100 

• 
• 
• 

MllletJerarası pc,ıa ittihadına da.bil 
olmıyan memleketler lçfn abone 
bedeU mQdJet surastyle ao. 18. t, 
a.ıı liradır. Abone bedeli oeslndir 
Adres değiştirmek 25 k:uru~tur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul llAvesı IAzımdır 

Genç Edebi Neslin isyanı 
Vitamin Eksikliğinin 
Alametleri 

Vil<"ude lüzumlu alan vftamln
lerdeı her birinin nerelerde bu• 
lunat"ağını ve her birinden nt' ka
dar lüzumlu olduğunu i)ğrcmnı•k 

iyi bir şeydir. Fakat bu kadarma 
bilmek yetişmez. Çünkü iosan her 
yemeğini dikkatle seçerek ve her 
gıdasını terazide tartarak yese bi· 
le yine vitamin eksikliğine ı ut ula
hilir. Sebebi de basit: Gıdalarla ye 
diğimiz vitaminlerin hepsi mutla
ka işimize yaramaz. Kalori hcsahi
le yemek gibi. İnsan tam ka lori 
hesabile yer de gene açlıkt:ın erir. 
Gerek kalori verecek maddelerin, 
gerek vitaminlerin vücudün içinde 
işe yaramasına mani olan sc ht>p
leri bir vakit burada yazmı'?tım. 
Mesela barsakların basta olması ... 

Hangi.Sebeplere Dayanıy«;>r? 
GÜNÜN · .. MESELELERi 

• .... , ;;{' ... • ' r • • ~_,•, 

B enden, fil fkJ sualin cevabını 
istiyorlar: 

uı- "Eski edipler", '"yenı edip
ler,, patırtısının neticesi ne oldu? 

j Yazan: Naci Sadullah 1 
•Aşkım seni, caııavanar l?ibf ta. 

kip edecek?'' 
Veya: 

Felaltet Dolay,si!e 
Yunanistanda 
Duyulan Teessür 

Ş imdi linOmOıde, Hanyada f'· 
kan rumea biJ' gazete var. Bu 

pzetenin ilk sayfasmın baş sütunu, 
Erzint"an felaketi karşısında ıstırap 
duyan yüksek mektep taJebeferinln 
yazılarına ayrılmış. Onlan okuyun. 
ca, gözlerimiz yaşararak, bir defa 
daha inamyoruz ki, zelzele felaketi. 
Din, Yunan talebelerine duyurdugu 
IStırap, bizim tattığımız acıdan daha 
h derin olmamışhr. Ayni ıazctenln 
diğer sütunlanndaki yaıdar da, Vu. 
naa halkını, zelzele feliketzcıdclcri. 
ne yardıma çağırmaktadlJ'. 

2 - Sen, bir yazmda tasfiye ls
tiyen muharrirlere, diğer oir ya.. 
zında da, tasfiye olunmaları iste. 
nilen muharrirlere taarruz ettin: 
Eğer dikkatli bir muare. tarafın
dan sorguya çeıcıJirsen. bu garip 
tezadın hesabını na..c;ı! vereceksin? 

ve şairleri yerden göğe kadar haklı 
bulmaktadır. 

Kime sorarsanız: 
.. -Canım, diyor. ~yıe c:ocuttça 

iddia olur mu? Muharrirler, şair. 
ler, tıpkı memurlar gibi iradeyle 
azil ve nasP.edilebilir mi? Genç. 
ler. fikir ve sanat ilemJnde •ıv· 
rilmek istiyorlarsa, büyüklerine 
"'pay,, vereceklenne, afkarı umu. 
miyeye "eser" versinler Bu işte, en 
bitaraf hakem, .. okuyucu, clur. O. 
kuyucu ise, hükmü.nü "iddia.,ya gö. 
re değil, "eser,, e göre verir. Aca· 
ba büyük iddıalımLı bulunan o 
delikanlılar, bu basit hakikati ni
çin idrak edemiyorlar ve niçin bıze 
"eser ,,terini değil de, "dil,.lerinJ 
uzatıyorlar? Yo!ts.s hücuma uğrı.. 
yan muharrirler. kalemleri. kağıt. 
lan. kitapları ınhisa: altına mı al· 
dılar?., 

artan bir hızla devam edenlerin icL. 
diaları, Halid Fanri 1.ade Gavsıye 
isnat olunan garıp iddiadan ~Jk 
başkadır. Bu kanaate sahıp bulun
duğum içindir ıu, bugün, bu mi\. 
nakaşanın mahiyetıni tebariiz et. 
tirmek ihtiyacım yenemıyorum. 

.. Hicrana sal pençeni, aska l!!Cdr 
dlslcrini. 

"$atıver bir pula kahı•clerin 
.:eçmişlerini!'' 

Kabilinken mısrahtr ya7.mak. 
'sanat,, i yapmak değil, yıkmak. 

tır. 
Kaldı ki, "Dan, dan, dan •.• Saat 

beşi vurdu!" cümlesile romana 
başhyan edipler, "Ben. Kasımpa
şanın viran bir odaıımda doğar. 
ken, sefil annem, Beyo~lu barla. 
nnda sihtmekteydi!" kahilinden 
cfönlelerile şöhret kazanat1 ro. 
mancı (!) lar, "Oıfamda. ellerim 
arkamda. dolasarak "Ak"lam., S!ll

ı:etesini okuvordum ki. kapı ('a. 
lındı!" şeklinde cevherler yara. 
tan Ustad (!) lar. veya: "İngiliz şa
irlerinden Rasin der ki .. .'' cümle. 
sile söze başh;un killtürlü (!) mü
ellifler, yahut da: 

Vitaminlerin işe yaramalımna 
mani olan sebepler de daha mide
den başlar. A ve C vitamin leri 
mideye birlikte gJrerlerse orada 
birbirini yok ederler... l\1id ı•nin 
ekşi ifraz etme!>i a7.ahrsa A vıta
:nininin yanında C vita mini hulun
masa da gene onun bir kıs1m yok 
olur. Mideden aşağıda Kolihasil 
denilen mikroplar pek çok olursa 
onla.r da A vitanıinin.i tahcip eder 
ler. 

Blz, Yunanlı dostlanmızın. feliiı. 
ketim.ize karşı gösterdikleri, derin 
'Ye kardeşçe alakadan bundan evvel 
filkranla bahsetmiştik. Çok iyi bil
d.iğimJz bu hakikatin, llan~·adaki 
cazetenin sayfalannda bir daha te. 
sahür etmesi, yüreklerimizi dolduran 
mcak şükraıı duygula.rıru tekral' kö. 
riiklcdL 
Yunanlı dostlanmızm ba eandan 

alakası, taze ve derin yaramızın ss. 
ıusın1 hafiCieten müessiderin en ba
flllda yer almaktadır. 

* Çok Yerinde Bir Karar 
işittiğimize göre, lstanbul Oeledl. 

J'esl, Şehir Tiyatrosunu oldu'"U gibi, 
llalk Operetini de himaye etmiye ka.. 
rar vermiş. İstanbul Belediyesinin, 
İstanbul şehrindeki sanat hareketle. 
rine kal"Şı eskiden beslediği ~eri 
•ihniyeti değiştirdiğini anlatan bu 
karar, hayırlı neticelere gehe görün. 
ınektedir. Eski İstanbul Belediyesi, 
.. Şehir Tiyatrosunu himayui altında 
bulundurduğu içindir kJ • diğer ti
yatro teşebbiislerini, daima, garip bir 
rekabet duygusile baltalamıştı. Bu 
yüzden, İstanbul, bir ikinci tiyatroyR 
kavuşmak ümidinden urun müddet 
mahrum kalmıştı. Halk Opereti, , .. _ 
nelerdenberi, her çeşit mahrumiyete 
cöğüs geren feragatkar, fedakar ve 
bazılan çok kıymetli sanatkiırlarile, 
Belediyeııin bu himayesine çoktan 
liyakat kazanmıştı. Hatta biz, bu hi. 
nıayenin liizumunu, Muhittin Üstiln. 
dağın Belediye Reisi bulunduğu sı.. 
ralarda da ortaya atmış, ve: 
"- Eğer, bu teşekkülün bir rnkip 

nıfiesseso şeklinde, ve müstakil bit· 
halde yaşatılması, Şehir 'fiyatrosu 
hesabma tehlikeli görülüyorsa • hiç 
olmazsa - bu operetin en kıymetli 
elemanlan Şehir Tiyatrosu kadrosu. 
IUl sokulmalıdır!" demiştik. 

Bu suallerden de kolaylıkla an
laşılmaktadır ıci. fikir ve sanat 
cephesinde hala devam etmekte o.. 
lan bu mücadelanin hakiki mahi.. 
yeti, - muhtelif sebepler yüzün
den - çok yanlış telakkilere ve 
tefsirlere uğramıştır. 

Ekseriyet sanmaktadır it~ bu 
münakaşalara <ıt!bebiyet veren me
sele, Gavsj adınd.ı bir delikanlının, 
isimleri bir "Kllra liste., ye yazılan 
bazı şairleri, ve muharrirleri, - tıp
kı ~e yaramıyacak :,-eş&. gelmiş mc.. 
murlar gibi • tek~üde sevkettirmck 
istemes~nden ibarettir. 

Yine ekseriyet sanmaktadır ki, 
bu garip iddia, tekaüde sevkolun· 
malan istenilen muharrirler \•e 
şairler tarafından istihza mevzuu 
haline sokularak yıkılmış, ve kav
ga da bitmiştir. Ve böyle sanıldığı 
içindir ki. ekseriyl't tasfiyı.?ye tabi 
tutulmalan istenilen muharrirleri 

r İktısadi 

f ilhakfka. ~elenin kOkü. 
meçhule gomülü kaldıkça. 

böyle zannedenler~ ve höyle h!i
küm verenlere hak vermemek 
mümkün değildir. 

Fakat. şu anda kapnnm1ş sanı. 
lan bu edebi mücadeley~ gittikçe 

Bu bahsin, bır dava halinde or. 
taya çıkmasına sodect- vesile olan 
Gavsi Ozansoyla hernen hiçbir hu
susta hemfikir sayamıyacağımız 
gençler tanıdım ki aralarında, Sa
it Faik gibi, Abtdin Dino gibi. ls
mail Kemalettin gibı. N ali V. gibi, 
Bedri Rahmi gibi, Sabahaddin Ali 
gibi, Nureddin Eşfak ~ibı ve yaşı. 
nın kırka çok yaklaşmış bulunma
sına rağmen. Sadri Ertem gibi, 
meçhullü meşhur;u hakiki 'kıy
met,.ler. ve "ümit,,ler vardı. Ve 
.bunlar diyorlarciı ki: 

"- Sanat meydanı. hut?iin. ver. 
yilzfinün htc-bir Vf"rinde: "Sanat, 
sanat içindir!" diyenlerin elinde 
defrildir. Buırün açılan mücadele, 
dahıt hala. kurunu vustai sayılan 
bir zihniyetle: "Sanat. sanat icin. 
dir!" diyen1er1e. "Sanat. cemh·et 
kindir!" diyenlerin kavı?astdır. 
Ortamekteplerin havalperMt genç 
kızlarına zevk veren, meseli: 

Abloka Karşısında .. 

o oya, man anın 
Petrol ihtiyacını Ne 

Derecede Temin Edebili~? 
Harp ba.şhyahberi, siyasi ha. 

reketlerin sahası genişledi. 
ı---- Yazan : 

LGtfi Arif KENDER 

manlar mfistağni kalamazlar ve 
her ne pahasına olursa olsun, bu 
mııllarm yine Almanyayı ithalini 
temin etmek isterler. Romanya :h. 
racatının yüzde 34,8 1 Almanyaya 
ve yüzde 65,2 si İngiltere. Fnnsa. 
İtalyan, M.acaristan. Yunanistan. 

le mOşterek sermayesi o1an şirket. 
ler tedricen Rumenleştirllınckte
dir. Mevcut on b:r şirketin i.stihsa
latı şudur: 

Astra Romana Holanda ııirketi 
(Şel) 2,160,000 ton, İngiliz, Fran. 
sız ve Rumen şirketi ola~ Steau 
Romana 1,580,000 ton, Fransız, 
Belçika ve Rumen şirketi Concor. 
d '.a 1,34.0,000 ton, Amerikan stao. 
dart Oil şirketi olan Romana • A· 
nıerlcana 1,300,000 ton, İngiliz U. 
nlrea şirketi 1,191.000 ton, Rumen 
Creditul l\l"nier 630,000 ton. Ru. 
men Petrol Bloch şirketi 600.flOO 
ton, Fransız Colombia şirketi 
525,000 ton, Rumen Radeventza 
firketi 502,000 ton. İtalyan Praho. 
va 430,00() ton. İngiliz Dac:a • Ro· 
nıana firketi 217 ,000 ton. 

"-Açım!'' 
Diyen bedbaht bir insana, kafi • 

ye icabı: · 
''l{ınştı alnım, ağ'ardı saçım!" 

mısraile cevap veren manzum pi. 
yes kahramanlan yaratan sair. 
lcr (!), sanatın, sanat için :rnpıldı. 
ğınr lshat edebifmekten de uzak 
kalmışlardı. Bunun kindir ki. hi
zim. onlara karşı al'mıc; hulundu. 
ğumuz mücadele, bir külah, post, 
köse kav!!'ası değil. anıtr1k, ve çır. 
çıplak fikir kavgasıdır!."' 

Bu iddialan yapanlard:ın ba. 
zılarının çok değC?rli eser. 

lerl hemen herıcesce mal(tmduı. 
Fakat bazılarınm henüz isimlerini 
bile duymadığınıufan • maalesef • 
eminim. OnJarın d!l, inkar edilmez 
birer kıymet olduklarını, kendi e. 
serlerile isbat etmiye, bu sütun 
elbette müsait ve kafi değildir. Fa. 
kat. küçücük bir fikir edinebilme
niz için sızden, şimdi önümde bu
lunan "Ses,, macınuasmdan lktibas 
edeceğim laalettayin :ki manzum. 
ve olgun hlcivi okumanızı isti. 
yeceğim. 

"İsmail Kema.laddin., f mzasını 
taşıyan ve Mehmet Akifin .. A. 
s1m., mı kelimelt?rle karikatüriz~ 
eden, meseli şu satırlarda. ince, 
keskin bir istihz~. fikir ve n•ikte 
muvaffakıyetle yuğurulmu1 değil ., 
mı. 

Asım efendi oflnm. 
Ya~lı güreş yapar. 
"Bekçi yazılmadı~.. halde, 

Snrhos kovalar. 
Döğer aleni nakzı si3;am eden. 

Jerl, 
YUrr;!i Kihe foprntJ, 
Gözleri hacericsvcd taşıdır. 
B~ında kabalağı, sırtında ~ivil 

ruba. 
Mehmet Akiiın Asım efendi 

oğltt, 
Kırpık bıyıklı hil' subaşıd&.r! 

• Üstünde "Fikretin meza,.,nda,, 
serlivhasını. altında ayni imzayı 
taşıyan, ve ayni janrda yazılmış 
olan şu satırlar da güzel değil mi? 

31 Mart isyanı var. 

Barsaklar ha5ta olduğu vnkit • 
kalori verecek maddelerde olduı;'11 
gibi · vitaminlerin de kann karıı 
m:ısına mani olurlar. Barsaklar ga• 
yet dikkatli ve kana karı~urak, 
knnşmayauk sc~·leri pek iyi ayırd 
eden · tabiri affediniz, snhipll'rin 
den daha akıllı uzvumuzdur. Fa
kat ince olan her alet gibi blıu 
bozulunca işini göremez. 

Kana karıştıktan sonra da. knra"' 
ciğ~r işini göremi~·orsa. selm·l~r
den gelen A vitamini bn~lanıncı 
tam vitamin olamaz ve insan \' Ü· 

l"udünlin işine ~·arıyamıı:z: .•. Kanda 
şeker nisbeti fa:zlalasınu B 1 vitn
mini yok olur, sinirl~rin rahatı ho• 
zulur. Şekerli hastalarda sinir ağ· 
nlarının çok oldui!u gibi. .. 

Bunlar şimdil'f' kadar öğrenile·· 
bilen ..;elıepler. Vüt'udıınm:7.ffaki ka
lori işlerinde olduğu gibi. vitamin· 
lerin işe varaınafarına ma ni daha 
başka !iıehep1er bulunmadığı da id· 
din edilemez. 

Onun için. her gUn liintmlu ol
duğunu bildiğiniz şu kadar ölçü 
vitaminleri \•Prcc-ek yemekleri ıyi 
intihap etmekle beraber • ne o'ur, 
ne olmaz, diye • \"İlamin ek.;ikliğin 
den gelen alametleri c!e bı1ıııek 
ihtiyatlı olur. Bu hilı?i ~·nlnız ırcbe 
bayanlara dei!il, herkese (aydah
dır. Ancak. iki can bcı;livruılcrin 
ihth·al'ı daha ziyade oid~"undan 
onlar için daha miilıim olduğu şüp 
hesizdir. 

Vitamin eksikliği pek biJyük o· 
lursa netiecsinde bü~·i.ik hir hasta
hk meydana çıkar. Çoruklıtrın \.f
tamin eksikliğine tahamıniilü az 
olduğundan onlarda hüy ük ha~ta
hk c;ahuk çıkar .•. Yaşlı olanlarda 
hastahk yerleşmis olsa da nııun an
laşılması aranıhn"asına lıağlı oldu· 
ğu gibi, ilk alametleri do belli ol
mu:. 

Bütün bunları hatırladığımız için.. 
4.ir ki, Belediyemizin verdiğini öğ'. 
rcndiğimiz himaye karannı. samimı 
bir takdirle karşılıyoruz. Koca lstan. 
bul şehrinin, bir tek tiyatro ile kal. 
lll.Rnın hicahınrlan kurtufahilınesi , 
eski zihniyetinden tamamen uzak.. 
laşrnasına, ve böyle isabetli bir yol 
tutmasına bağlıdır. 

Bütün dünya halkı bitaraf memle
ketlerin hudutlarına gözlerini dik
miş bekliyorlar. Nazilerin nerele
re hücum edeceğini herkes merak 
ediyor.. Almanlann Belçika, Ho. 
landa veya İsviçreyc tecavüz. ede. 
ceklerini iddia ederek, şehrim"zde 
bahıs tutuşanlar bile vardır. Fa· 
kat, son günlerin babel"lerl arasın• 
da yeni bir kor:dor meselesi orta. 
ya atılmıştır. Garp ve Şimalde 
harbin haşlamasına amil olan Po. 
lonya koridoru, yeni bir koridor 
kelimes'. Je yeni bir harp sahasını 
hatua getirerek, endişeler tevlidi· 
ne sebep olnıuştur. Almanyanın 
Romanyayı yeni baştan tazyik et• 
tiğl haberleri ve Almanların Po. 
lonyanın Cenubundan Romanya. 
nın Ch"ca - Voda istasyonuna ka
dar uzanan demiryolunu muraka. 
be etmek vaziyetini elde etmiş ol. 
malan, Almanyanın Şimali Ro
manyayı Tuna sahillcrlntı kadar 
tarnamiylo isfla planlarının ilk 
meı·halesi addedilmektedir. Bu is
tila şhnd.lik iktısadi bir mahiyet 
orzctmektcdir ve miittefiklerin ah.. 
lokasım hükümsüz bırakmak mak. 
sadına matuf bulunmaktadır. Ro. 
manyanan Şimalinde Sovyet Rus. 
yanın muvafakafle açılacak yeni 
bir ko~idor, Almanya için Garp 

Belçika, Mmr, Türkiyeye yapıt. 
maktadır. Almanlar bu memleket
lere ihraç ed.len mallan da l\faca· 
ristnn ve Slov&kya yolile Alman• 
yaya ithal etmeğe uğraşıyorlar. 
Fakat Romanya hüktimeti. Alman. 
yanın bu arzusuna mukavemetle, 
ihracatının istikametini tebd"le ya
nHmamaktadır. Yeni koridor meo 
selesinin ihdasındaki beşbn se
bep, hundan dolayı Romanyayı 
tehditle yola getirmek lcindlr. 

G 'lrti1üyor ki, Rumen 11etrnl. 
lerinde İngiliz, Fransız, A· 

merlkan, Holanda, Belçika ve hal. 
yan sermayeleri ehemm:yctli bir 
yekun tutmaktadır. 

''Tarihi kadim" i yenf mı7.Ta~a 
takacaklal', 

"Sls., il b:r akşam üstü, 

Olgun Yaşfa hulunanlarfla • .,:e
be bayanlar genç olsalar da çol'uk 
annesi olan çocukluk devrinden 
çıkmış demektir. · Vilamin eksile· 
liği bü;\ ük bir hastalık mevdana 
çıkarmadan önce, ki.içtik aİaınet
ıerte belli olur. Bunlar bilinir de 

I dikkat olunursa vaktinde yt'tişi Jo., 
k tedavi edilme"li kolavfaşır. 

... 
Kültüre Hizmet 
Mecmuacılık Aleminde yirmi set 

dir fasılasız mesaisi ile mecmuacılık 
tekamüliinü adım adım tahakkuk et. 
tiren Sedat Sima\•iyl karilere tnnd
nııya lüzum yoktlll'. O, fikir, sanat ve 
nıizah mecmualan ile olduğu kadar 
!'esimli resimsiz neşriyatı ile kütilp. 
hanelerimize eserler sunmuştur. 

Sedat" Simavinin son neşrettiği e.. 
ser, "50 Tiirk Büyüğü" arhm ta'!iı. 
hlaktadır. Bu eser, ressam MüniÔc 
ınuharrir İbrahim Aliettinin miişte. 
rek mesaisile meydana çıkmışhr. Rc
si.nı•erin ve haskrnm nefa"lt>ti vanın. 
da elli Tiirk büyiiğünlin veciz hir su. 
rette havatlarını anlatan \ ·azllar da 
dikkate İayık bir tasnif fikrinin ifa. 
desini vermektedir. 

Tenıiz ve sempadk bir tabı kisve.. 
•ine biirilnen eserde Türk çocuktan. 
•un ellerine iyi bir medeniyet tarihi 
hula~ası verilmiş bulunuyor. Bu cins 
~erlere çok muhta~ olduğumm:u an. 
atrnıya liizum yoktur. Çünkfl ya
kın zaınRnJara kadar Türk milletini 
~Öl'ebe, medeniyetsiz bir camia ha. 

nde tasavvur etmek mtitad idi. Bu 
sahadaki boşluğu doldurmıya hizmet 
eden esere verilecek ad aadeco kültil. 
te h.iznıett.i.ı.. 

· cephesı kadar miihim iktısadi harp 
cephesidh·. ftomanyanın ihraç 
maddeler: tetkik edilirse. bu mem· 
lekette Alman tazyikinin sebep ve 
amilleri meydana çıkar. 

R oman:vanın petrol serveti 
6. 700.000 tondur. Petrol ve 

milştakatr buna dahildir. Kereste 
ihracatı l,120.087 ton, buğday lb. 
racatı 1,000,254. tondur. Arpa, yu
laf, mısır ihracatı 1,117 ,497 ton, 
taze ve konserve etler, yal. ya.. 
murta, kuru seb7.e "f'e meyva 
1?3,888 ton, deri, yiln, tol, kepek, 
küsbe •e 7a!h tohumlar 309,983 
tondur. 

Bundan başka da 65,381 ton ean
h hayvan ihraç edilme.ktedi.r. Bun 
lann yektinu 9,637 ,497 tona balil 
olur. Bir kısmı Alman:vaya ibra~ 
eclilea ba mallamı hiçbirinden. A.J.. 

Rumenlere alt petrollerden Al
manya bu sene ancak l,5R7.fl00 
ton benzin. 827 .000 ton petrol, 
750.000 ton motörin. 917.00() ton 
mazot alabilmlştfr. Halbuki harbi 
bir sene devnm ettirebilmek için, 
miitehassıslarca Almanyanın ZO 
milyon ton petrole ihtiyacı olduğu 
hesap ed·tmektedlr. 

Romanyanın biltnn istib. 
Jatı b i 1 e, Almanya tarafın· 
dan alınabilse, harp ihti)·acının an• 
cak dörtte biri temin edilmiş ola. 
b"lir. Buna da şimdilik imkan ~ö.. 
riilmemektedir. Esa~cn Romanya 
petrollerinin tamamı hükumete o· 
lt değildir. Kuyulann yansı hüktl
mete ve diler yarısı ecnehi ano
nim şirketleıile husu.si fa}uslara 
aitt!r. 

Devlet lm:vulannm sene1ilr fstfh.. 
aalatt 3,7 milyon tondur. Şirketle. 
re aft kuyulardan btihıııal edilen 
m1ctar ise., 3 mfiyan tondur. Ru. 
men sermayesinin petrol sana'.'fif. 
ne olan iştirak hisseleri ise. ancak 
7ii7.de !O - ıs nlsbetlndedlr. 

Romanya hflk6mett son bir bt. 
ramame ile ~nehUerin ıPrket hts
•elerine alt senetten ıahn almıya 
b~. Bu itibarla Rume.uler. 

Romanyanın kabul ettiği yeni 
petrol kararnamesinin gayesi. Al· 
man tazyikine karşı Rumen hiikô· 
metin'n serbest bir siyaset takip 
el1rhi1mcsl lcinıfir. Bu kararnanu• 
ile hükumet.' bütiin petrol istih"la. 
latına vazıyed edebilecekt"r . Hatta 
hüktimet imtiyazlı ecnebi sfrket. 
lerin mevcut mukavelemım,:lerinl" 
rağmen. şirketlere ait petrolleri ls· 
ted'ği şekilde satmak imkanını el· 
de etmiş bulumıvor. Petro1 karar· 
namesinin tatbikatında tahaddü~ 

edecek vaziyet. Alman:vamn Ro. 
manya iizerine yapacağı tazyikin 
derecesini ~östcrecek b' r miyar o
Iacaktıl'. Ecnebi şirketlerin son bir 
ay evveline kadar yaphklan satış 
Ye taahhütlerin deva medip etmiye 
eeği de, bu miyarın rengini göste
recektir. Almanlann. Tunayı Ren 
nehri gibi siyasi bir hudut vaziye
tine düşürmek imklnmı bulama. 
7UJCa, bu nehir hududunu ikbsadl 
bir eephe şekline sokınıya çalıştık.. 
lan tahakkuk etmeoktedir. Mütte
fiklerin geniş iktısadt abloka çer
~vesinde küçük bir gedik olan 
Tuna mecrası, yalan hir Atide hiJ
Jiik bir l'OI oynamak lsüdadını 

JÖltermektedi.-r. 

"Ferıfa., yı ynkaenklar ... 
Göründü kBJ'a cübbelerHe vesll 

sal'ıklan, 
"Sebilürrcşat,, çılar hortlamt~ 

oJu,·or, 
Bir tek satlnndan 5enin haltı, 
- Rey koca Fikret - · 
Bak ki nasıl korkuluyor? " 

Ayni mecmuayı karıştırmak zan· 
metıne kat!ananıar, bu gençlerin 
iddıalarile müteı'l.ı.sip olgunlukta 
şiır örnekleri buLnakta güçlük çP.k. 
miyeceklerdır. Bunlc.r da isbat et
mektedir ki. "kıymet,, lerinı, ''€• 

ser,. Jerile tanıtmıs. veya tanıtabı· 
lecek kudrette b.ılunan iddia sa. 
hiplerınin bu seierki ceph>!den ta. 
arruzları, iki o i.iı..tt-y!e sa\-uşturu
labilecek ve sindırifobileceJ;.. .ıı::adar 
sudan değildir. 

Simdi siz: 
.._ O halde, ne dunıyor-

1.ar? Niçin, bugüne kadar kendile. 
rini tanıtamadılar?,. diyeceksiniz. 
Fakat bu sual, !OD yıllarda teessüs 
edebılmif sayılı. ~ fÖhretlerln, 
hangi minilerle kUlllaştıklann.ı, . 
hangi vartalan atlattıklannı ve 
bangt suikastlere u~dıklarmı L 
çinden bilenlerde çok acı bir te
bessüın uyandırır. 

Muvaffak olmak lçm .. eser,. yu-

n:ıak I~zım: Fakat yazılmış bir ese. 
rm alaka uyand!nıbi lmesı cın a.. 
lınacak pratik ve basit tt:dbir ne
dir? 

O eseri, evvela, ''edebi bir~r eks
per .. sayılan maitlm "üstad .. h.trrn 
nazarı ala.kasına arzetmek değil 
mi? 

Okuyucu zümrasinln. tePssiis et. 
mlş "şöhret,, lerın verecek!eri hü. 
.kümlere emniy et beslı.?mesi, ve on• 
ların yapacakları "miısbet,, "men· 
fi,. telkinlere ka:nlmac;ı. P!hette ta
biidir. Fakat maa!c>sef it ira f ed~ 
lim ki. ydlardanbP.ri, adeta bir ·•e
debi tröst,. teşkil etmiş ~öninen 
"üstad. ların. nazarı alakalarına 
arzolunan eserler hakkında ver
dikleri hüküm, tektir: 

.. '- İdam!,, 
Daha dün, bu Uf.lstad,. la.rdan bir 

tanesine yeni vet.işen q;encler tara. 
fından yazıldığını sövledi~m ikf 
"şiir., okudum. .Oudak bükerek hük 
münO verdi: 

.. _ Berbat!,; ' 
Ben de gülümsfyerek cevap ver. 

d1m: 
.. _ Okudufnm bu eski ş:lirler 

Bhım Hikmetindi!,. 
Yarın. bu cevabm o muhatabı· 1 

fLQtfen aavfayı çeviriniz) 
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lngıltereden Zelzele Sahasında Tetkikler 
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Balkanlara 
Harp Nereden 

.... 

·.- Ticar~t 
veti Geliyor 

- __) 
Almanya ile Muvakkat 

Niksarda Zelzeleden 
Yiiıe Evler Yıkıldı Ve Nasıl 

Gelebilir? 
~ 

Anlaşma Parafe Edildi 
~ 

1 (Başı 1 htdde) 

1:-yasamna gelen malfunata göre, 
.~gıltere ve Fransa iaşe teşkilatı için 
pıyasrunızdan on milyon Türk lirası 
kıymetinde muhtclü maddeler alına. 
c;-..ktır. B'.l. maddelerin fivatlannı tes
bit etmek ve mukavelel~rini hazırla. 
mak maksadile bugünlerde bir heye. 
tin şehrimize gelmesi beklenmekte. 
dir. Fransa ve İngiltere için alınaca
ğı bildirilen maddeler arasında fın. 
dık, tütün, darı, susnm. keten tohu. 
mu bulunmaktadır. İç piyasalarımız. 
da mevcut bu gibi maddelerin mik
tarları hakkında alakadar tüccarlar 
Anadolu tüccarlarıyle muhabereye 
başlamı~lardır. 

yefler, buralardaki binaların neden 
yıkıldığını, yeni yapılacak ~ann 
ne şekilde olması lfızım geleceğini ve 
bunların mevcut malzeme ile en ucuz 
ve en kolay şekilde ne suretle ya. 
pılması mümkün olabileceğini araş.. 
tıracaktır. 

Nafıa Vekaleti, diğer taraftan İ
talya, Japonya gibi en çok zelzele 0-

lan memleketlerde bu gibi felaket
lere karş1 alınan tedbirlerin.esas ve 
mahiyetleri hakkında da etütler 
yaptırmaktadır. Havalann biraz mü. 
sait bir şekil alması üz.erine Veka. 
let jeolog, sismoğraf ve inşaat mü. 
hendislerinden mürekkep diğer bir 
heyeti de Erzincana gönderecek, tah
ribatın asgari bir hadde indirilmesi 
ve hazırlanan planların ve köy ev. 
leri tiplerinin nasıl olması laZJm gel. 
diğini yerinde tetkik ettirecektir. 

Almanya ile yeni anlaşma 
Almanya He aramızda yaprlacağı. 

nı yazdığımız 7,5 milvon liralık mu.. 
vak kat ticArct an lasm"'asının Ankara. 
da parafe edildiği piyasaya gelen ha
berlerden an!aşılmıstır. 

Bu anlaşma ile Almanvava mem. 
leketlnıf7.elen en fazJas1 tGtü~ ve !rn. 
dık olmak üzere sırasi1e üzüm incir 
tiftik, pirine yağı. palamut ve~a pa~ 
Iamut hul5.<:ası, hurda inc'r, pamuk 
Ç'" drdt>ği ile hnm k~i ve kovun de
rileri gö~dcrilecektir.' Bu haber, fi ... 
yııtlar üzer 'nde derhal tesirini g-ö~ter. 
m;ş ve <ıl~ılar mal toplamak için 
faaliyetlcriııi arttrrm ıslardrr . , . 

reni takas f :112tlan 
Takas fiyattan tesb:t edilmişti~. 

Enterşanjabl ithalat için vüzde 56 
ihracat için 44 - 45, İngİliz takas~ 
ithalatta 70, ihracatta 39 - 40. DeL 
çi~rn takma itJınlôtta 70. ihracattfl 
46 - 47, Holnnda takası ith:ılatta 66, 
ihracatta 40 - 41, İsveç takası itha
latta 53, ih·acatta 48 - 50. Fransa 
takası itl alatta 56, ihracatta 41 -
42. İsviçre takac;r ithalatta 70, ihra. 
catta 39 - 40 nisbetinde olmak üze
re takag şirketi tarafından muamele 
yapılmak tadır. 

Jngi ·iz · - V aınan Ticc:ret 

An asması 
V' 

Bu heyetler hazırhyacakları ra
porları Vekalete verdikten ve en ev
vel yapılması lazım ~lerin nelerden 
ibaret bulunduğunu tesbit eyledikten 
sonra bir talimatname hazırlanacak, 
imar ve inşa faaliyetine derhal. baş.. 
lamıcaktır. • 
Di~er t~raftan bütün bu mıntaka. 

larda yapılacak her türlü imar ve in
şa faaliyetinde sarfolun_acak para i
çin Nafia Vekaletine mezuniyet ve-
ren bir kanun projesi Meclisin önü
müzde-ki mart içtimaı devresinde 1?Ö
rüşülecektir. 

Dün de zelzele oldu · 
Ankara, 29 (Tan Muhabir•nden)

Buraya gelen haberler~ göre, dün sa
bah Erbaada 5 saniyQ süren çok ş;d 
rletli bir zelzele olmuştur. Hasar 
yoktur. Niksarda da e•nelki gün ve 
dün biri şiddetli olmak üzere 3 zel. 
zele kaydedilmiş. bir iki ev yıkılmış
tır. Gümüşhanedi!, Amasyada, lne
gölde, Orduda hafif zelzeleler olmu~ 
tur. İspartada haık korkudan sokak
lara dökülmüş ve büyük bir heyecar 
hissedilmiştir. Dikilide de evvelki ge
ce orta şiddette bırkaç zelzele kay
dedildiği haber veriliyor. 

lnoiliz GeneraU Anka.rada 
Evvelki gün şehrimiz'! gelen İngi

liz yardım komitesi reisi General 
Sir Dcedcs, dün saat 11 de vilayete 
giderek vali ve belediye reisini ziya~ 
ret etmiştir. General, akşam genile 
Ankaraya hareket etmiştir. ... " 

Kayseri Kor hastahanesinde teda
vi edilen zelzele !elaketzedesi zabit 
ve neferler de ~nlardır: 

Tüfekçi lzmlrll Yılmaz, Jandarma lmy(}z
bqı ÜrgOplil Turgut Yenidtln:ra. toıx;u E
yüp Bayburt, İsmail oğlu Mehmet Alucra, 
Yusuf oğlu HulOsi Ş. Karahisar, Muııta1a 
odlu Eyilp Sürmene, Mehmet oğlu Yusuf 
SOnnene, Şükrü oğlu Veli Ş. Karnhisar, 
Muharrem oğlu Cemııl Refahiye, Salih oğ
lu Ali Sünnene, Mustafa oğlu Mehmet 
Erzincanda Çiminll, Hakkı oğlu Salih 
Bayburt, Recep oğlu Mehmet Refahiye, 
İbrahim oğlu Hasan Kuruçay, Aziz oğlu 
Şükrü Refahiye. 

Kayseri askeri hastahanesinde te
davi altına alınan felaketzedelerin i.. 
simleri şudur: 

Karakillse köyünden rençber lsman 
oğlu Kamer, Erı.incan SeMml mahallesin
den dondurmacı Dursun oğlu Rıza, Kara
killse köyünden rençbeı:- Abbas oğlu Rıza, 
ayni köylQ rençbcr Aşir oğlu Mehmet ile 
Yuı;uf oğlu Voli, Bnlbey köyünden rem;
bcr Hıısan oğlu Hasan, Mitni köyünden 
rençber Refall oğlu :Mikail, Erzincan Es
kişehir mahallesinden marangoz Sabit oğ
lu Kadir, Seydibcy m"hallesinden aşçı S.:ı
lih o~lu Jfamdi, Odabaşı mahallesinden 
ı-ençber Mehmet oğlu Bil!\, Molla güzel 
mahallesinden rençber İsmail o\llu Meh
met, Pitaris köyltl telgraf başça~u Arif 
oğlu Ziya, AUe!endt mııhallesinden renç
ber Halil ~lu İbrahim, KaraaJ?aç mahııl
leıılnden Cebbar Halil oğlu İbrahim, Halil 
Molla m:ıhallestnden Cebbar Yusuf oğlu 
Ahmet, Taıt~ mahallesinden rençbcr Bur
han oğlu Kb:ım. 

Kayseri Bez fabrikasında tedavi e. 
dilmekte olan zelzele !eliketzedele
rinin listesi şudur: 

- - """'... (Başı 1 bıcfdel 
Bu faaliyetin en kuvvetli sahne 

merkezi Romanya ve Bulgaristan ol
muştur. 

Romanyada Sovyet ve Alman pro
paganda teşkilatı birlikte çalışırlar. 
Almanların propagan<ia hedefleri, 
Romanyada İngiliz nüfuzunu kır. 
mak, halk arasında bozgunculuk yap
mak, ve burada iktısaden hakim ol
maktır. Her vasıta ile Rumenlere. İn. 
giltere ve Fransarun yardnnlarına 
yetişemiyeceklerini, yaptrklan vaat. 
lere güvenilemiyeceğini anlatmak ve 
onlara karşı beslenen itimadı sars
rnalctır. 

Sovyetler de daha ziyade işciler a
rasında propaganda ile meşguldürler. 
Onların da hedefleri ilk kansıklrk 
veya 'bir taarruz halinde dahikİe bir 
ihtilal çıkarmak ve işçiyi buna göre 
hazırlamaktır. 

Ayni propagarıda faaliyetinin Bul
garistanda da birbirine muvazi ola. 
rak çalıştığmı görüyoruz. Almanlar 
bazı matbuatı ve burjuva sınıfını eL 
de etmişlerdir. Bulgaristan harici 
ticaretinin % 80 Almanyaya bağl· 
oluşu da, Almanların faaliyetini ko
laylaştırmaktadır. 

Sovyetler de işçiler ve çiftçiler a
rasında çalzşmaktadırlar. Sofyada i
ki sinema satın almıışlardır. Sovyet 
~azet~lerinin Bul::ra!"istandaki satrş r 
günden güne artmaktad1r. Son akte
dilen Sovyet - Bulgar hava. deni:ı: , 
ticaret ve münakale anlasmaları dn 
Sovyetlerin propaganda faaliyetleri. 
ni kolaylastırmaktadır. 

Almanya ile Sovyet Rusyanın Bal
kanlarda kendileri icin temin etmek 
istedikleri vaziyet şı,;dur: 

Almanya Balkanl:ırda fnııiltere ve 
Fransanrn rolünü ıqfıra indirerek, bu 
memleketlerin iktısadiyatını tama
men inh isan altına almak arzusun" 
dadır. Bu maksadına sulh yolile va
rabilmek en büyük gayesidir. Bu 
maksatla, bu memleketleri iktısadi 
kontrol altına almak emelindedir 
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Belgratta Kônıışulacak işler 

Bir Tecavüz T aktirind~ 
Alınacak tedbirler içit 
Konsey Kurulacakmış~ 

(Başı 1 incide) 
F'ran$a ne yaptığı muahedede Sov. 
y~t Birliği ile harbe girmek ihtima-

ğ1ni teslim etmekte, fakat tamam 
Balkanlı olan diğer dev letlerın T 
kiyenin misalini takip etmemeled 
cap edeceği kanaa!ıni göstermek 
dir. 

lini bertaraf etmiş) bulunuyorsa da 
bir Sovyet tecavüzü takdirinde Tür. 
kiyenin alacağı vaziyet katiyetle kes
tirilemez. Çünkü bu takdirde TürkL 
ye muahede hükümleri mucibince 
Boğazları İngiliz ve Fransız donan
masına açacaktır ki, Sovyetlerin 
(yahut Almanların) bunu bir harp 
hareketi saymaları mümkündür. 
Sovyetler, buna ya Dobricenin ve
rilmesi dolayısile kendilerine boyun 
eğecek olan Bulgaristan yoUle, yahut 
Kafkasya yolile mukabele edebilir
ler. 

"Türkiye, Kafkasya tarafından da
ha az endişelidir. Sovyetler, Türk ce
nahını çevirmek için Irana taarruz 
ettikleri takdirde müttefiklerin de, 
Sovyetlerin harp iktısadiyatında bü. 
yük tesiri bulunan bir nokta olmak 
üzere Iraktan müdahale imkanlarını 
haizdirler. Sonra böyle bir hadise 
Sadabat paktını da yeniden hayata 
kavuşturur. Türkiyeye Kafkasya yo
lile doğrudan doğruya taarruza ge. 
lince. son derece arızalı olan ve mü
dafaası daha kolay olan bu arazide 
anc;ık iki geçit bulunuyor. 
Tiirk - ltalııan münasebetleri 

·~Fakat bütün bu ihtimallere bağlı 
olan bir mesele de Türk • İtalyan 
münasebetleridir. Bcrlin - Roma mih.. 
verinin zaafa uğraması ve l\fosko. 
va - Berlin cephesinin canlanması Ü
zerine İtalyan tecavüzünden endi
se siyasetinin yerine, Sovyct tecavü_ 
züne karşı Balkan birliğ ini temin et_ 
mek siyaseti başgöstermiştir. Bu yüz
den Türk ve İtalyan siyasetleri
nin kendiliklerinden ayni hat üze
rinde çalıştıkları göze çarpmış ve on
iki adanın İtalya bakımından ehem
miyeti daha fazla emniyetle anlaşıl
m1şt:ır. Fakat Türkiye ile !talya mü. 
nasebetlerinin daha fazla sala
hı, Türkiyenin garp müttefikleri. 
le İtalya arasındaki münasebetle
rin daha fazla ı-aHlhına ba~Jıdır:• 

Blegratta oörü.şülecek i5ler 
Daily Skdch gazetesinin siyasi 

muharriri Belgradda yapllacak top
lantıda bilhassa şu noktaların tetkik 
edileceğini bildiriyor: 

Belgrat, 29 (A.A.) - Balkan s 
tantı konseyinin onumüzdekı içtin: 
hakkında tefsiratta bulunan Polıtı 
gazetesi, konseyin heyeti umumıJ 
sı itibarile Balkanlar vaziyetini tı 
kik edeceğini ve müsaleınnt yolu 
ihtilafları izaleye çalışarak bu ~ 
retle Balkan - Tuna memleketleriı:ı 
bazı mutalebelcrini tatmine had. 
olacağını bildirmektedir. 

* Belgrat , 29 (A.A.) - :thtlyat zati 
lerile Yugoslav yüksek memurl 
Avrupa harbinin devamı müddeti 
muharip memleket elçiliklennde t 
tip edilecek resmi resepsiyonlara 
tirak edemiyece!derdir. 

Bu tedbir, Yugoslav zabltlerh:l 
Almanya elçiliği tarafır.dan 
Çek sefareti binasında tertip edil 
bir resepsiyona iştirakten imtina 
meleri üzerine alınmıstır. -

Bulgaristandaki serim 
Sofya, 29 (A.A.) - Bulgar Aj 

bildiriyor: Bütün memlekette d 
sona eren seçim, tam bir sükUn ve 
tizam içinde cereyan etmiş, hiçbir 
rafta en küçük bir hadise dahi vı 
kubulmamıştır. 

Meclisi teşkil edecek olan 160 
bustan 140 ı bükfunetin siyaset 
tasvip etmiştir. Ve bu suretle hü 
metin siyaseti bu yeni secimle me 
leketin tam tasvibine mazhar bul 
maktadır. 

Şimal 
Denizin le Har 

(Başı, 1 incide) 
birf Danimarkaya aıttir. Bu sure 
bitaraflara ait olup Almanlar tara 
fından batırılan vapurların say 
114 e varmıştır. İsveç, !ıarbin bid 
yetindenbcri ticaret filosunun yüz 
yirmisini knybP.tm · ş bulunuyor. · 

1 noillere lıazırlanıyor 

'.kLondra, 29 (A.A.) - Timcs gaze. 
tesinin diplomasi muhabiri, yakında 
a.ktedilrniş olan ve müttefiklerin ik
tr.sadi haTpte elde etmş oldukları bir 
muvaffakıyet telakki olunan İngiliz
Yunan ticaret itilafı hakkında baı:ı 
malı:ımat ve izahat vermektedir. Harp 
hali dolayL5ile bu itilafa müteallik 
tafsilat neşredilmemiştir, fakat ikı 

memleketin Yunan borcuJJ.un 40 ila 
100 nisbetinde tediye edilmesini ka.. 
bul etmiş ol.duldan zannolunmakta. 
dır. Bu tesviye sureti, İngmz ~ Yu-

Londra, 29 (Hususn - lngntere 
imparatorluğunun en h ücra ıcöşesini 
teşkil eden Yeni Zelanda da Türkiye 
zelzele felaketzedelerine 5000 Zelan
da sterlini teberrü ederek bütün İn
gilterede yapılan yardımlara iştirak 
etmiştir. 

Erı:lncan MollagÜ?:el mabailcslnden Ah
met oğlu Must<ıfn, Vazgirt köyünden Arif 
oğlu. Mehmet Yılmaz. Errincan Fethullah 
mahallesinden Mehmet kızı Nuriye ve iki 
ayltk ~ğu Yılma7., Esaa nahiyesinden 
İsmail kızı Güllü, Erzincanlı İbrahim kı
zı Nesibe, Hasanetendi mahallesinden Ha

·san kızı Suna Özyurt ve btr yaşınd31d oğ
lu İbrahim, Ka~er!nln Abdullah-ıeyh ma
hallesinden Mustafa oğlu Mehmet Erzincan 
Sangül köy{lndcn muallim Emrullah ~lu 
Mustafa Çolik, Zehkik köyünden !dris oğ
lu rençber Kadir, Erzincan Gazanfer kö
yünd<>n Abdullah kızı Safiye Topalselim
ler, Yalnızha~ köy{lnden Sadık kw N'a:r.l.
re Knrnkelle, Erz.incnn Serahiye m<ıhal
lesinden Kü<;Ukmehmetlerin Mehmet k:ızı 

M:asune, Raksan mahallesinden Salih kızı 
Şı1kriye Öztop, Taşçı mahallesinden K<ıl
boğullarından Mustafa kızı Sultan, Nör
ke köyünden Dur.run kansı ve Esat kın 
İsmet, Eı·zlrıcan Ramazan mrıhalleslnden 
Akıllıların Mehmet ltıT.l Muhabbet, Çu
kurkuyu köyilnden Vell lozı Sabih!\, Er-
7.incnn Gazi Paşa caddesinden İshak kızı 
Esma, Tasçı mahallesinden Osman kızı 

Kadriye. 
_ I;onya Ereğlisine gelen ' 

Simdi Romanyada tatbik etmek iste
diği plan budur. Rumen iktısadiyah
"' idare eden bir Alman komiserliği. 
Romı:ınyayı iktrsaden Almanyava 
bağlıyaccıktır. Romanyada buna m·u
,,affa~t olursa, ayni usulü tedricen 
diğer Tuna ve Balkan memlek-:t1er1-
ne teşmil edecektir. Bu suretle Tuna 
ve Balkan memleketleri Almanva_ 
nın birer vasal devleti haline gcl~i~ 
olacaklardır. 

Sovyetlerin gayesi ise, Karadenize 
vabancı devletlerin çıkmasına mani 
olmaktrr. Bcsara·byayı aldıktan sonra 
Bulgaristanı da siyac;eten kendisine 
bağlıya bilirse, Karadeniıin bir lm. 
mını kontrol altına almıya muvaffak 
olacak, ve boğazları Rumeli sahilin
den tehdit edebilecek bir vaziyet ka
zanacaktır. 

"l - Romanva. Yu~osl:ıvva, Yu- Londra, 29 (A.A.) - Fransadah 
nanistan ve Türkiye, bir teca;nız vu. İngiliz heyeti sef~rlyesinin umu 
kuu takdirinde almac~k tedbirleri karargahı nezdinlle bulunan Frans 
~örüşccck olıın daimi bir konsey vü- gazeteleri tiarp muhabirleri, büt· 
cude getirecekler. . haftayı İngiltere etrafında seya 

nan ticaretinin geniş mikyasta inki
şaf etmesine medar olacal{tır. İng l 
tere, fazla miktarda Yunan mahsu
latı ve bilhassa tütün satın alaca~tır. 

Timcs gazetesi, bu itilafın Şark 
Cenubu Avrupada müttefiklerin ik
tısac!i cephesini takviye etmekte oL 
duğunu ve Türkiye ile münakit itila
fı itmam etmekte bulunduğunu yaz
maktadır. 

nnn yüzünde uyandırdığı kızartıyı, 
di.ğer '·üstad,, lara da sirayet etmış 

Jt.. ...... 
· Antakya, 29 (A.A.) - lngı1iz1erin 
zelzele feltıketzedclerirıe yeniden 1s
kendpruna gönd:?rınekte oldukları 

eşyayı tesellüm etmek üzere yüksek 
yardım komitesi tarafından Kızılay 
umum' merkezi id~r '? heyeti azasm
dan Ordu mebusu Dr. Vehbi Demir, 
İskenderuna gelmiştir. Dr. Vehbi De. 
mir. İskenderunda bulunan vali Şük
rü Sökmensüer 'ile görüşerek gelecek 
eşyaların feHlket mıntakalann:ı sev
ki için birlikte icap eden tedbirlui 
almışlardır. 

J(ayseride bulunan 
f elô.ketzedeler 

gorürsck, edebiyat ve söhret ihti- Kayseri (TAN) - Erzincan zelıe
kimmn kökünd~ sarsıldığını sez.. le felaketzedelcrinden memleket ha,_ 
IDE'nin hazzını duyac~ğız. tahanesinde tahtı tedaviye alınan-

Taze iddialar, ve taze davalar. lar şunlardır. 
la yeti.Şen yeni edebi nesUn bugün- Supyai.aitı köyünden Osman kızı Nmi
kü isyanı, "üstad,, }ardan, "istih- ye, Lörkö mahallesinden İdris kızı Zinnu-
faf t ... "i ı· 1 l d n "'""ka"r re, Yalnızbıı,,.lar köy{lnden Musta!a oğlu ., a .• , s ıs;ta ,, e , ıD ,. • 

dan, "llı.kaydi,, de.n başka muame. Yusuf Doğru, Se1Am1 mahallesinden Mah-
k mut kız:ı t~et Karadnıt, Molla"'"\~a} ma-le görmemiş bulunmalarının çc ·''" " "..u.ç 

hallesindcn Mahmut kın Mi1berra Çınar, 
tabii aksiilnmelidır. Ve o "üstad,,la- K ı-"''bi h u · d 8 .. 1 »ı B a .:uı ma a E'tlln en u eyman 0 6 u e-
rrn, senelerce, bıribırlerinl? çek co- kir Akkış, Fethullah mahııllesinden ŞUkrll 
mertçe bezleyledi!deri mütekabil oğlu R,üştü Kapıkaya ve Mehmet Kapıka
iltıfatlardan g~m almaktan ümidini ya, Reşadiye mahallesinden Halil o~lu Ha
çoktan kesmiş b•ıluııduğu içindir Us, ayni mahalleden Ali kızı Ultftye Kur

ki, yeni ne.sil, kendi sanat telakki. doğlu, Haşhaş köyünden Bekir kızı Saadet 
sini, zafere kav!ı~turınanm çaresi. Fındık, Nörke köy{lnden Kadir kın Mah
ni, haklı bir taarruza kalkmakta a- mur Bayrakdar, Harabell köyQnden Rıza 

oğlu Haydar Çiçek, ayni kOylil Hüseyın 
ramıştır. Çünkü artık çoktan an- hb K ğl il ,,.1 Hil 

kızı Ma up ayao u, e rıza Os u -
]aşılmıştır ki, bir "eser,. i • muka. smn Çiçek. 

bilinde alaka alaraıı.: • satmak, o Kilise meydanında Karalardan Ahmet 
"eser,., i yazmo.k kadar güç, ve k.ız;ı Mukadder taburcu edilmiştir. 
znhmetli bir marifettir. Bu kavga- Kayseri memleket hastahanesin
da yıkılmasını beklediğimiz şey, den Talas nekahathanesine sevkel1i
"e::;ki şair", "eski edip,, değil, "es- len Erzincanlı felaketzedeler şunlar
ki sanat telikkis1,. ve "eski şiir dır: 

f ela1'etzedeler 
Konya Ereğlisi, 29 - Erzincan fe-

1.aketzedelerinden on bir nüfus bu
raya gelmiş, istirah:ıt ve ihtiyaçları 
temin olunmuştur. Altısı bez fabri
kasına alınmıştır. isımleri şunlardır: 

Erzincan Kerimo~lu mahallesin
den Yusuf oğlu İshak Pelen, Osman 
Pelen ve eşi Münire Pelen, Mehmet 
kızı Feride Pelen, Aliefendi mahalle. 
sinden İbrahim Yartyapan ve kızı 
Nahide. 

Almanya ve Sovyet Ru..-vanm bu 
nlanlarını akamete uğratmak için, 
İngiltere ve Fransa hala ciddi bir 
faaliyete gf:'çmiş değildirler. Hala 
Balkanlarda İngiltere ve Fransamn 
ne siyasi ve hele ne de iktı.c:~di bir 
faaliyeti görülmüyor. Gizliden .ı:tizli
ye d:plomasl mahfillerinde yapılan 
siyasi faaliyetlerin ise, henüz müs
bet tecellilerine s.:.ıhit olmuyoruz. 

Her Tarafta Şiddetli 

Soijuklar ve Yağmurlar 
Naz4lll, (TAN) - Tekrar şiddetli 

yağmurlar başlarmş ve zaten taşkın 
olan Fenderes nehri bütün Nazilli O

vasını kaplamıştır. Karşı taraf köy
lerinden Nazilliye gelıp gitme güçleş
miştir. Trenler de gecikmektedir. 

Nazillinin aşağı kısmında bir çok 
gölcükler vücude gelmiş, evlerdeki 
kuyular ağızlarına kadar dolmuştur. 
Toprak, suyu içmez bir hale 2elmiş. 
tir. 

* Nevyork, 29 (A.A.) - Şimdiye ka-
dar Amerikada soğuktan ölenlerin a. 
dedi 400 e baliğ olmuştur. 

Paris, 29 (A.A.) - Kar yağması ve 
yerlerin donması yüzünden bu saıbah 
Pariste birçok yol kazaları olmuş. 
tur. Birçok kimseleri hastanelere 
kaklırmak mecbwiyeti hasıl olmuş
tur. 

Londra, 29 (A.A.) - İngilterenin 
her tarafında fena havalar hüküm 
sürmektedir. Münakalat. bundan 
fevkalade müteessir olınaktadır. 
Trenler, büyük teahhurlarla hareket 
etmektedir. 

FtJcat müttefikler Balkanları ile
lebet ihmal edemez ve burasının Al
man ve Sovyet niifuz mıntakaSI ol
masına muva:fakı:ıt edemez. Dünkü 
makalemizde de izah ettiğimiz gibi. 
İngiltere ergeç Balkanlarda bu ıki 
devlete karşı bir iktısadi harp aç. 
mak mecburiyetindedir. Müttefikler 
Tuna ve Balkanlarda ciddi bir iktı.. 
sadi harbe tutuştukları gün ise, bu
mın nasıl bir netice vereceği tahmin 
edilemez. 

İşte Balkanları tehdit eden büyük 
tehlike, Balkanlann müttefiklerle 
Alman ve Sovyetler arasındaki iktı
sadi ve siyasi çarpışmaya sahne ol
ması ihtimalidir. Bu çarpışma iktısa
di ve siyasi sahadan çıkıp. faal 5a_ 
haya geçtiği giin, Balkanlar harp 
teh likP<1nf' mı:ır111 kalacaklardır. 

Petrol işinin Yeni 
Safhası 

(Bn~ 1 incide) 
tcsfnin diplomatik muharririne göre, 
İngiliz • Yunan ticaret anlaşması, 
müttefikler için ekonomik harpte bir 
muvaffakıyet teşkil etmektedir. Mu
harrir· diyor ki: 

"2 -- Bu takdirde bütün iktisadi etmekle geçirmişlerdir. Muharipl 
kaynnklar bir aradn idare edilecek askeri talim merkezlerini, hava 
ve askeri kaynııklann ayni şekilde deniz üslerini, harp imalathaneleri 
idaresi na:r.an dikkate alınacaktır. teftiş etmişler ve İngilterenin sarf 

"3 - 'l'arnıza uğrayan memleket mekte olduğu ga yr~tlerin yalnız m 
askeri yard1m isterse bu yardım ya- dafaayı istihdaf etmemekte oldu~ 
pılacnktır." nu, ayni zamanda Büyük Britan 

Yugoslavyamn vaziyeti imparatorluğunun taarruz vasıtal 
Belgrat, 29 (A.A.) - Havas: 2 ila nı da inkişaf ettinmy<> matuf bulu 

4 şubat arasında Belgratta toplana- duğunu görüp anlamışlardır. 
cak olan Balkan devletleri konferan- Harbiye nezaretine yapılan b 
sında Yugoslav •ıaziyetinin şu olaca- ziyaret esnasında gönüllü kaydetm 
ğı anlaşılınaktadU" : ve askere almak suretile ordu efra 

Balkan devletlerinin bitaraflığını nın tedarikine ait muzaaf usul ke 
idame için en uygua çare, Bulgaris. dilerine izah edilmiştir. Haziran, teş 
tan ve Macaristan da dahil olmak Ü- rinievvel ve kanunuevvel aylannd 
zere Balkan dcvletl~ri arasında kar- askere alınmış olan sınıflarla şim 
~-ılıklı garanti ve h.ıtta taarruz hal~n- den altı ~üz yinn~ _bin. ~işili~. b' 
de askeri muavenet kaydile bir blok k.u.:'"vet vucude getırılm1stır. ~1n:~ 
teşkil edilmesi olacaktır Fakat böyle sı~ah ~!tına .a.lına~ak olan sınıf ile ı 
bir blokun teşkıli simdiHk mümkün yu.z b~n kişılık hır kuvvet dalı~ eld 
olmadığı gibi tehlikelidir de. e;:Iılını~ ;ııacaktlr. ~art. ayı ~~aY:. 

İmkansızdır: Macaıistanla. Bulga. tı.nde.s~lah altında hır mılyon ikı.Yllj 
ristanın Romanya ve Yugoslavyaya, bın kı.~ı bulunacak ve 1940. s~n~ı n.ıı 
k l"n tadil 15· t kl · bF>bile t-h 

1

, hayctınde ordu mevcudu, ık1 mılyo 
arş1 o .. e ense - - ' e b .. b. k. . b rv 1 kt 

ilkelidir: Zira, Romanya. Yun::ınistan eş yuz. ın 1.şıye a ıg ? aca ~-
.. . . . . 45 mılvon hra lık kredı sayesmd 

ve Turkıyenın muharıp bır grupla "d 2· 0 f b 'k ·· d t' ·ı 
-1 d b 1 . . yenı en a r' a vucu e ge ırı ı sıkı bag arı var ır ve un arın ıştı- kt' H b' b 1 il b · 

k ·1 b' bl k t k ı· B 1. ,. ,1 ce 1r. ar ın aş angıcm an en ra ı e ır o eş-ı ı er m ve u os- .. f brik ·hd t h ·ı ed.1 · 
d .1 . . yuz a a ı as vey a a V1 ı mı 

kovada ken ı erı aleyhlerıne mü- to · ı· t 5o il· 400 · b t• d 
·h dd d'l b'l' ve p una a ı a nıs e ın teveccı a e ı e l ır. rt t 

b. y 1 . lt . a mıs ır. Buna ınaen, ugos av nca. nın · . 
k tl.ne göre B ·ıl konfer nsının Gazete mı1hab1rleri. bahriye te anaa , , Kan . a ~hl . 'kl · d 
ilk heddi Balkanlar arasında bir yak g::ı k annıl zıya~et. ebttı d et'lb .. es

1
nahi 

• . mı natıs ı m:ıyımn un an ov e 
la~mıya manı olan cngelkrl ortadan b' t . . 1 - .. . · 1 . . ır esırı o amıyn~a~ını ogrenmıs er 
kaldnmak o~m~lırlır. Dıger tarat~~n dir. Muhabirler, bugün B. Burgin ıl 
konfe~~nsa ıştırak eden .de~·letlerrn Sir John Reith ve Fransız askeri he.ı 
muhat ıple~ hakkınd~ ~atı bıtaraf1ı~- yeti rei1>i General L~long tarafında 
larını te~bıt etmelP.n ıcap edecektır . kabul edileceklerdir. Muhabfrter 
Bununla berabe:, Belgrat, yalnız müteakiben Vicgors boınbarlıma 
Bnlkanlarda dcğıl aynı zamanda A,. tayyareleri imalathaneJerıni z:iyare 
nadolu .ve. Ak~eniz<I: de mcnfaatlerı j edeceklerdir. Muhabirforin irıtıbaı 
olan Turkıyenın İngıltertt "Ve F~ansa lngilterenin bii~ ük ve çetin bir m 
ile anlaşmasını munııhzl\ Pdebılece- harebeye hazırlanmakta olduğu mer telakkisi,. dir. Nitekim, taarruza Kanıağaç maıhailestnden Balbı oğlu Ni

g~enlerle, taarruvı uğrayanlar, hat, Sakarya mahallesinden Nurl ~lu 
hemen hemen ayni yaştadırlar. Cemil Bayra.kdar, Karaataç mahaDestnden 
Genç başların cephesinde yer a- Osman otıu Stll~ Ddlger, Haa ma
lanlar arasında, şöhrete çoktan doy halle.inden Halil oğln Sdnb\ll N1:1ui olhı. 
muş olan "kıymet,, le>r de var. Şabanda mahall~dııın Nuri kızı Ane 
dır. Ve artık bellidir ki, bize yep- TellAlbl'lft, :Rendelll mahıUeslııdea Mehm~ 

Çok şiddetli soğuklar eebebile, 
Fra.naadaki İngiliz kıta.atından me.. 
zuniyetler muvaldcaUm. kald:ırıl.mış
tır. 

Kudüs, 29 (A.A.) - On beş gün
denberi görülmemiş şiddette yaı't
murlar Telltvivde ehemmiyetli ha. 
sartara sebep olmuftur. Sokaklar ta. 
marn.en su altında ve mü.n&kalit dur
m~. 

'"Bu anlaşmanm bm k..f'eniiatr 
hsrp dolayısile neş:redilmemiştir. Fa
kat üç yıl mü1.S1keredr.n SOTJ1"11 iki 
memleketin eski Yıman borcunun 
yüzde 13 e~asma gfıre hallini kabul 
ettikleri anlaşılmaktadır. 

terenin birçok Yunan mahsulii ve 
bittıassa AJmımyaya gidelbilece-lt olan 
tütün rn::ıhsulünü mi1bayaa. edeceği 
bildirilmektedir. 

kezindedir. İngiltere, muharebeni 
yeni bareknt sah::ılanTl.ıı. intikal etme. 
sinden tevellüt edehilrcek bütün sür
prizleri eVVPldMı gö?"onüYıde tutmak 
tadır. lngiltl"ro, harp mn 17f'mPsi ima 
1atını misli ~öriilmPmi~ bir şE>-klld 
arttırmakta, ordu efrıvlının tal1mle 
rini itina ile yarımakta. kadroları 
antrenmanlarını faaliyetle tem.in ey 
!emektedir. 

km Behice Kayagöl, SerefiTe m.ahallesin
yeni bir sanat yolu, sanat zihniyeti den Ahmet oflu CelAl. 
bzandınnasmı beklediğimh bu Memleket hastanesinde bfi~ler ıte 
mücadele, ya§ kavıuı değil, baı peyderpey Tnlaa nebhatb.aneclM ellnde-
bT~ \ ıiJm.ektedlrleı 

Sureti t1$Viye, İn~liz - Yanan ti
caretine ehemmjyetli şekilde inkişaf 
bnkinını verecek mahiyettedir. İngil. 

"Anlaşma müttP.fi1klerln Doğu _ 
Cenup Avrupasmdaki ekonomik cep
hesini :r.iyadesile takviye etmekte ve 
Ttirkiye iJe olan anlaşmayı tamam
lamaktadır_ 
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} çi uyuyanlarla dola kompar. 
timana, N apolide dört kişi 

daha bindi: Karı, koca olacak bir 
bayla bir bayan, bir çocuk, dadı ve 
ya enstitüris olac3k bir klZ. 

Bayan kompartimnna paldır kül
dür girdi; kcndinink'leri koymak 
için başkalannın valizlerinı altüst 
etti; yolcuların ayaklarını ezdi; o
na bir el vermedıği içın kıza çı

kıştı. Koca, karısının becerikliliği
ni görmekle memnun. kurnaz bir 
yuzle gülumsiyerck ozur diliyordu. 
Kompartimandakilcrın bir kaçı im. 
dat işareti koluna baktılar. Kız ko
ridorda kalmıştı. Çok guzeldi: ona 
memnuniyetle yer verenler ola
caktL Halbuki bayan, orada dura. 
mıyacağını söyledi: 

- Şimdi kontrol geçer, bl:ze ce.. 
a verdirir. Bıleti.n var. Üçüncü 
mevkii bulabilirsin değıl mi? 

Bay: 
- Ben götilreyim ona, dedi ve 

karısının yaptığı göz işaretini gör
memezlikten gelerek kızın arkası
na düştü. Koridorda kalabalıgın a.. 
rasından yol açmak ister gibi ya. 
para.k iki defa omuzunu sıktL ü
çüncü mevki vagon kara gömlek
lilerle dolu idi 

Milislerden biri. ya'l1D1 göster-
di: 1 

- Buraya oturw1t kilçük bayan. ı 
dedi. 

Kız, kıpkırmrzı, ~ ağzını 
açmadan oturdu. 

Bay, daha tren kalkmadan: 
- Sana yiyecek alayım. dedi, a.. 

ma bayana söyliyeyim deme. sa
kın. Bir de yastık kiralıyayım. Böy
lelikle yersin ve ııyursun. • yana. 
ğını çimdikliyerek ilnve etti: 

- ~eleyin, bir ~eye ihtiyacın 
var mı, diye seni gelip bulurum. 
ben anladın mı? 
Genç kız, bunca alAkaya Pt" 

mış, daha gözunn ilk defa 
kaldırır knldırrnaz, yanındaki de
likanlının güldüğünü gördü. 

Kıpkırmızı kesildı, bapnı eğdt 
Yanındaki sordu: 
- Küçük baynn uzağa mı gidl. 

yorsun uz? 
- Polonyaya gidiyorum, Po 

lonyaya. 
- O bayla yalnız mı? 
- Ötede bayan da var. 
- Bunlarla çoktanber1 nü be-

rabersin? 
- Hayır, bu .sabahtanberi an.. 

ııemle trenle gelmiştik. 
Bu anne sözu, boğazına, bir göz 

yaşı halinde çıkar gibi oldu; onu 
yuttu, göz kapaklarını açıp kapadı. 
Sustuler. Delikanlı ona bakıyor, 
kalbinde yeni bir tatlılık duyuyor. 
du. Fakat, konuşacak bir şey bu
lamıyordu. Bir ara, raftan bir çı.. 
kın aldı, açtı. Sonra kıza sordu: 

- Yemez misiniz? : 
- Teşekkür ederim. karnım tok. 
- Ama canım, biraz cesur olu. 

llUZ! 

Sonra btr parça murta della ile 
bir dilim ekmek uzatarak ilave et
ti: 

- Bir ba~laym, lştahınn açılır. 
Genç kız ikramı kabul etti. A

tada kız adının Mariya, delikanh 
Caruıi olduğunu söylediler. Sonra 
karşı ka?'fly& geçtiler. Dizlerinde 
yiyecek çıkını, yemiye koyuldu
lar. Mariya, gülümser tatlı bir 
yüzle delikanlının bir başka tara. 
fa baktığı sırada ona derin bakış
larla bakıyor, fakat bu bakışlarının 
onun tarafından yakalanmamasına 
dikkat ediyordu. 

Çok geçmeden Canninfn bir kaç 
•rltad8Jl bu sofraya kanıroıştı. Ka. 
labalık, kağıt bardaklarla binôiri
ııe §arap ikramına başladıktan az 
IOill'a, ~ kız, artık ufak kahka.. 
balar atıp duruyordu. Q anda kompartimanın kapı-
- sında, kurnaz ve tedbirli 

y{izfi ne, Martyayı oraya geti_!mf.J 
olan bay göründü: ' 

- Yedin mi, Mariyetta ! 
Sonra bir küçük paketi ona a

u taraJı.: ve içeri girerek: 
- Bak sana karamela getirdim, 

dedi. 
Mariya, ~ın1ayan bir kahkaha i

le güldü. Bay yanına yaklaştı: 
- Bayan uyudu. Sana biraz ar

kadaşlık edeyim mi? 
Ve kızın yanındaki boş yere o

turacak oldu; fakat öbür baştaki 
kara gömlekli, koca postallı ayak
larını uzatarak: 

- Müsaade edin, dedi Ben u
yuyacağım. 

Marıya, hata şen ,en g:ilüyor. 
du. Adamcağız sarardı, sonra, kra
vatını tutarak, milise: 

- Peki, peki, decti, rahatınıza 
bakın; ben gidiyorum. 

İçleri bulanık gözlerle Mariya. 
ya bir şeyler ifade etmek için bak
tığı zaman, o, delikanlı ile kağıt 
kadehini tokuşturuyordu. Bir şey 
söylemeden kompartimandan çık. 
tı. Koridordan: 

- Mariya, ben tekrar gellrlm, 
diye reslendi. Çekll!p gittiği zaman 
kompartimandan alaylı bir kah • 
kaha taş~ kori.:fora yayılm.ı§tı. 

* sabaha karşı Canntnin arka-
daşları derin derin uyuyor

lardL Mariya, başı delikanlının o
muzunda, gözleri kapalı, hfila gü
lümsüyordu. Canni uyumuyordu. 
Güzel yol arkadaşına sanl~ış, o
nun rahatını bozmamak için kıpır
damıyordu. Bir ara Mari.va başını 
kaldırdı. 

- Uykum yok, dedi. 
- Ay şimdiye kadar uyumuyor 

mu idin? 
- Hayır, uyuyamadım. 

- Öyle ise konuşalım. 
Halbuki sustular. Neden sonra. 

delikanlı sordu: 
- Polonyaya gidecek misin? 
Mariya gözlerinin içine baktı, 

başını eğdi. 
- Ben Parmalıynn, orada ine. 

eeğim. Biz terhis olduk. Orada iş 
güç edineceğim. Pnrmada benim ta
nıdığım bu §imdilrinden iyi baylar 
var. Sen de orada ç:ıhşırsın. 

Mariya, onu endişeli ve kararsız 
dinliyordu. 

- Benimle gellr misin 1 
Kız pencerede bir türlü renkle. 

nip şekillenemiyen sisli sabaha 
baktı. Napolide lld yıl kapıda ça
lışmıştı. 

O iki yıl içinde dudaklarlle, etle
ıile, hattA paralaril2 beslediği hal
de bir gün birdenhır~ onu ortada 
hayalleri ile bırakıveren ü~ deli
kanlıyı düşündü. Bu düşüncelerin 
içinde güzel mavi körfezden kar. 
şıda Vezüve doğru yer yer uzanan 
melodiler gözlerini doldurdu. Ha
yat yeniden sonl\ olmıynn bir hul. 
ya gibi başlıyordu. Döndü; deli
kanlıya sarıldı. 

* M ariya, uyandın ını? 
Tren bir istasyonda henOz 

durmu~tu. 
Bir yandan kanşmıJ saçlar1nı dQ 

zelterek, kırmızılaşmı7 kurnaz göz
leri ile kompartiman k'\pısında gö
rünen bay, Mariyayı göremeyince 
kara gömleklilere sordu. Onlar a.. 
çık kapıyı gösterdıler. Birinin a
yaklarını çiğneyerek koştu ve ka. 
pıdan uzandı. Göremeyince tekrar 
sordu. O zaman Cancinin arkadap 
gerinerek kalktı, yanına geldi ve 
ıb içinde biribirlni çekerek uzak
laşan iki gölgeyi JÖc;terdi. 

O anda şişman, yağlı bir kadın 
sesi kompartiman kapısından aee. 
leni yordu: 

- Beni uyuyor !lfndm, değil mi? 
Bütün gece bul'ada işin ne idi? 

l - Sartnamcsi n eb'ad Uated mucl blnce 1000 J43 aandıklık tam bo7 tahta 
l!ezıırh 1ı:1a ııa tın alınacaktır. 

ll - Puarlılı: 19-11-Mft pazartMt rtlntl saat 15 de İstanbulda Jtabatqta le
~rn ft mftbıtyaııt ıubeslndeki ahm komlqonunda yapılaaılı:br. 

ın - Sartna.me "' listeler her C(ln llÔ :dl ıeçen fUbe •emesinden ,... lzmir, An
kara, Samsun ba:müdO.rlOklerinden %?0 kuru, mukabilinde alınabilir. 

IV - Pazarlığa ı,ttraıc etmek hıteyenler muayyen ıwı Te saatte~ T,5 ~ 
:::..~•larile TeJ" banka ıeminat mektup lari1e ve diler lt.anım1 V-.aikle adı aeçea. 
_,..,.rona lehneleri. , 

v - E.enn., sat eiLartdt .. -.nm edl Mıbmr.. JM3) 

Yüksek Öğretmen Okulu Direktörlüğünden: 
b Okulumuzda açık bulunan 15 llnı aU tnllfb m~ memurtutm leh! !il~ 

itil aka ile memur alınacaktır. bteklllerin S-11-1940 Salı ~nü akşamına kadar 
::nzeı kaydedilmu Qzere Okııla mürncaat etmeleri ve 7-11-1940 Çarşamba f(lnQ 
..: ıs de Okı.ıl binasında müsabaka imtihanında baı.ır bulwım:ılan ilAıl olu-

fm'l 

TAN 

r ' BORSA 
Lon<!ra U• 
NevyoB. 130.lt 
Parla 1.9411 
MUlno U75 
Cennre 29.2022 
Amsterdanl 19 5-875 
BrükHl ıı.ıı 

Atlna 0..97 
Sol,ya 1.5875 
lıfadrlcl 13.435 
Buda peste 23.425 
Bükret 0.97 
.Belgrad a.~ 

Yokohama 30.94 
Stok.holm 31.0975 

E.5HAM VE TAllVtLAT 
Sıvu-Enurum 11 19.15 
Ergani 19.75 

Jll#m ______ , 

Milli Korunma 
Kanunu 

Kitap ,eklinde çıktı. Fiyatı 20 
kuruı, satı~ yPrl: İNKİL.AP 

KİTABEVi 

İstanbul İkinci İflas Memurluğun
dan: Müflis Dilber :\Iehmet Esin ma
sasına gelen alacaklı Ykop ve Snm
son Çıkvaşvillıı isterliği (350 lira 95) 
6 ncı sıraya kayıt ve kabulilne ve 
sıra defterinin ditzcltllmes!ne iflas i
daresince karar vP.rildiği •lan olunur. 

(23877} 

Or. SUPHI SENSE~ 
!dru yofüın hıı~~hlrlıı" mfH•tı""""'• 
AeyoC:lu Yıldız ılnemım karsısı tnm· 

n.. ıtııra~ Lekler e..,.,ı-tımı1T11 

~-·. """' 4 
. .. , 

1 • GENÇLiK 
2 • GÜZELLiK 

3 ·SIHHAT 
f şte yftlrse1ı: blr kremde aranan bu 
meziyetlerin hepsini ıize 

KREM PERTEV 
temin edebilir 

1 - KRE!\f PERTEV: Bir tu•· 
let müstahzandır. İnce bır 
itina ve yapılı~dakı hu. 
ıusiyeti itibarile yüzdeki 
çizgi ve buruşuklukların 

teşekkülüne mAni olur. 
Deriyi genç ve gergin tu
tar. 

2 - KRE!\f PERTEV: BiT gü
:r:ellik vasıtasıdır. Geniş -
lemiş mesamatı s1kı~tır• . 
rak cilddekt pürtük Vf' 

kabarcıklan giderir Ç'il 
ve lekeleri izale eder. Te. 
ni mat ve tc!Ia! bir bnle 
getirir. • 

3 - KRE.!U PERTEV: Bir cild -- devasıdır. Deri guddele -
rinin ifrazatını düzeltir 
Sivilce ve siyah n(llttala. 
nn tezahürüne manı olur 

KA Y1P - 22.10.937 tarih ve Cild adalesini besliverek 
2/1456 sayılı Ma.uif VekaletindPn kuvvetlendirir. Kuru cilt· 
tahsil derecem hakkında aldığım tez· ler için yağlı, ve vağsız 
kereyi kaybettim. Yenisini alacağım-
dan eskisinin hükmil yoktur. - Şeh- ciltler için yağsız hususf 
remini Saraymeytlanı No. 2, Cafer ' tüp ve va7olıın varti11' I 
Orta lan. ----------• 

8anı·a;, 
- o 

__ , 
Büyüklerin ve küçfıklerin Barsaklannda Kan emerek ya

şıyan kurtların en birinci devasıdır. Her E<'28nooe bulunur. 
'tr Kutusu20kunıştur ... _.~ .. mı .. ., 

1Jeyİ.efbemiryoır~tl~v6lle1aqlar~;rşte.ttne·;u~1daresf'. .. iianıa'iı: .. 
Muhammen bedeli 2043,80 lira o1aa 114 adet meııe maw tnnrsi 2-2-1940 Cu

ma günü saat 15 de kapalı zarı usulü ile Anknrada İdare blna,ınla sab.n alına
caktır. 

Bu ~ girmek lste1~lerfn 153 29 liralı 1ı: muvakkat teminat ne kanunun tayin 
etUıt VC!llkalan ve teltllncrini ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine 
vermeleri lbımdır. 

S!irtnameler paraırtı olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpqada T .. 
ıtellUm ve Sevk Şefiiğlnden, Eski~h1r ve İunirde İdare mağauılanndıın dağıb.-
lacıı.ktır. (458) 

Nafıa V ckaletinden ~ 
Arftıye - Adapauın hattının bir noktaıtl'\dan baslam.ıık w Hendek. DOzce, Bo

hı. Ger-ededen ıeçmek ve tsmetpaı;a tatuyonunda nihayet bulmak üzere 'J'&pı.l.&.cU 
demiryol etüt isi kapalı zarf usullle eksi itmeye konulmuıtur. 

1 - Eksiltm. 15 - Şubat - 940 tarihine tesadüf eden perıembe fQnO .. at on 
bette Veklletlm!z demlı7olla.r inşaat da.lreal.ndek! ekailtme komisyonu odasında ~
pılacaktır. 

2 - Bu illa muhammen bedeli yft% cıe Dd bfn llnıdır. 
1 - Munkkat teminatı altı btn sekiz rtlz elli liradır, 
4 - Mukavele projeşi, eksiltme ııırttıa mcsi, bayındırlık tşJerf genel sartnıımetd 

umumi fenni şartname. istikşaf haritası, SN mflnhanisl A2 No.lı tipten milrekkep 
bir takım milnaka~ evrakı beş .rüı altmış kuruıı mukabilinde dcmiryollar in~t da
iresinden tedarik olunabilir. 

1 - Bu ek~lltmeye rirmek tsteyenler her tarlO referans '" diğer yesfkalannı n 
blr lstida,.a bağlıyarak eksiltme gQnünd en en az sekiz fQD evvel Vek&letimfze 
vımnelı: euretlle bu ite r1rebUmeJı: için b tr ehliyet Taikua isteyecekler Ye bu .,.._ 
likayı mün.M:asa evrakı içine lı:oyacaklarclJr. Eksiltme tarihinden lbkal -1dz r1lD 
evvel nrllmemif lstldalAr nı milraeaatla r ııaxan cllkltaw alınmı,.T&caktir. 

1 - Ebfltmeıye ıirettkler 2400 nuınara h arttınna, eltsilım. ft Uıaw ltıınumı 
mudbtnce lbruma mecbur oldulı:lan f!'lt' ak Ye ves!kalannJ n beşind maddede 
bah olunan ehli,-et wtrtlcalarile rıurrakka t terninatla.rım ft ıtyat ~ltlltınl havi ka
palı Tiı mQhQrlQ ı.arf1annı yine mesk6r 24 9 CI No.h k:anumm ,... eUOa-ı prtnamMl.nht 
tarlfatl dairesinde huırbyarak 15-2-IHO tarihhıdıa .. t cın Mrde kadar numaralı 
makbuz ınukabll.tnde demiryollar lnpat ırrttm.. eQDtnw " lbale tamısyoaa 
"t>.tkanlıtma tlft'lhn etm1f obnal..ım 1hmı ü. cml C31t9l 

İstanbul 'Oniversite.si A. E. P. Komisyonundan: 
Dit tababeti okulunda ,..f"lıacaJI: 11 e - ıs 11n ketUU ıamtr ..... tadft 111 ıo 

Şubftt MO Cumartesi gf\1'Q saat ıı de ~ktbrlftltte ac;tk eksfitmeye konulmuştur. 
İtteklilf't' en az 500 liralık bu gibi ifler yaptıtına dair İstanbul YllAyeUnden 

ihaleden ıekh giln evvel alınmıs vesika ve Ticaret Odası vesikulle 69 liralık 
muvakkat temınaUarilo ecl.melerl.; prtname. keşi! her eiln Rcktörlllkte g6rfilür. 

(811) 

ı 

•Fakat azlzlm takdlr etmelisinki 

'?·Ş~YANIHAYRET 
BiR CiLDE MAtİKTİR 

" 

Her ıftliğlniz yerde erkeklerin 
takdir ve kadınların rıpta nazarla. 
rile bakmalarını arzu eder mlsiniz? 

Her akşam yatmazdan evvel clld 
unsuru olan pembe renkteki Tokalon 
kremini kullanınız. Terkıbinde Vi
yana üniversitesinin meşhur bir pro
fesörü tarafından keşif ve "Biocel., 
tabir edilen tabii ve ihya edici kıy. 
metli bir cevher vardır. Siz uyurken 
cildinizi besler ve gençle~tirir.Her sa. 
bah uyandığınızda ddha yumuşag,, 

daha güzel ve daha taze bir cilde 
malik olur ve bütün çızgi ve buru
~uklardan kurtulmuş olursunuz. 
Gilndüzleri de yağsız beyaz renkteki 

Tokalon kremini kullanınız. Terki. 

binde şayanı hayret bir\ .ıurette cildi 
besliyen ve güzelleştıren unsurlar 

Bu takdidmf:ır 'özlerin !'!İzin için 
de SÖ) lenmcsini ister misiniz? 

PAHAJ.I Gt)ZELLIK M'OI<:SSE. 
SELERINE U(iRAl\tADA..~ BC 

CALİBİ DİKKAT "TE~,, e KO· 

LAY ve ÇABUK MAI.lıt OLA. 

BiLiRSİNİZ. ŞÖYLE Ki· 

bulunduğundan en esmer ve en sert 
bir cildi bile bcyazlatıp yumuşatır. 

40 ve hatta 50 yaşlarmdakı kadınlar 
bile bir genç kızın nermin ve sevimli 
cildine ve cazip guzcllikte bir tene 
malik olabilirler. 

Binlerce kadınlar, bu basit tecril
benin ve kendi kendine yapılan teda.. 
vinin §ayanı hayret ve müsmir neti
cesinden memnundurlar. 

Gayrimenkul Satış İIAnı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

Medlhanın 16340 h ap No.alle SandıAımızden eldığı (1350) fütıya ltaf1l blr1nd 
derecede ipotek edip vadesinde boreunu vermediğinden hakkında yapılan takip 
üzerine 3202 NoJu kanunun 46 cı maddesinin rnatutu 40 c:ı maddesine göre satıl
ması icap eden Boğaziçlnde Anndoluhlsan eski Hamam sokağı, yeni KOr!ez cad
desinde eski 10 yeni 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, en yeni 15 No.lu iki ma
sura tUyun nısı! hissesini şamil kayden beş dükkAnı olan (halen 4 dükkftndır) ma
abahçe ahşap sahilhnnenin tamamı blr bu cuk ay muddeUe açık arttırmaya kon
muştur. 

SatıJ tapu sicil kaydına ıöre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek l5teyen (610) 
Ura pey akçesi verecektir. MJW bankala nmızdan birinin teminat mektubu da ka
bul olunur. Birikmiı bütün vergtlerle belediye resimleri ve vakı1 karesi \"e tavb 
bedeli ve tellAllye rüsumu borçluya aittir. Artbrma şartnamesi 1 - 2 - 040 tari
hinden itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bu· 
lundı.ırulııcaktır. Tapu ı!cil kaydı \"t" ıalr lOzumlu izahat ta şartnamede ve takip 
do..~asında vardır. Arttırmaya Y,innlş olanlar, bunları tetkik ederek snWığa çı
kanlan gayrimenkul hakkında her şeyJ liğrenmlş ııd ve itıbnr olunur. Birinci art
tırma 21 - 3 - 940 tarUılne milsadil perşembe gOnü Cağaloğlunda kfün s:ındığı. 

mızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi ıçln 

teklif edilecek bedelin terdhan alınması tcabedcn gayrimenkul mUkelleflyetl De 
a.ındık alacağını tamnmen geçınlı olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın ta
ahhüdü baki kalmak ııartlle 5 - 4 - 940 tarihine mOsndif Cuma gOnll ayni ma.. 
halde ve ayni saatte son arttırmas1 yapılacaktır. Bu arltırmadıı gayrlmenı~uı en 
çolt artbranın Ostünde bırakılac3khr. Hn klan tapu ııklllerile snblt olmıyao al~

kadarl11r ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve mnsarife 
dair idd1alarını llJn tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile be
raber dairemize bildirmeleri ltıı.ımdır. Bu 5\lrcUe haklarını blldlrm m1ş oıanlarla 
haklan tapu ılcilleril:ı sabit olmıyanlar satış bedelınin ııaylaşmnsından hariç ka
lırlar. Dıı.ha fazla malt"ımat almak istlyenlerin 938/1532 dosya No. ile sandığımır. 
hukuk isleri ı;ervisine müracaat etmeleri lüzumu lllıo olunur. 

* * DİKKAT! 
!:mnlyet Sandığı; Sandıktan alınan g ayrlmcnkulil ipoteJt gOstermeıt ı~yenlere 

muh:ımminlerlmlzln koymuş olduğu kıymetin % 40 nı tecavüz etmemek ·üzere 
ihale bedelinin yarısınA kadar borç vermek suretile kolaylık göstermektedir. (740> 

Dolmabahçe Stadyumu inşaatı 
Münakasa ilanı 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü İstanbul Bölgesi 
Başkanlığından : 

t - Tapılııcak iş: Dolmabaheede esJct rstanıaamıre blnnlannın bulunduğu sa
ha De Havagazi Fabrikıuının bir lctsım arazisi üzerinde yeniden y. pılacak olem
p!lt stadyumun bil'umum kArgtr inşaatı tle "Elektrik, kafönfer sıhht tesl!ıat iş
leri hariç" burada mevcut binalnrın yıkılması ve enkaunın kaldırılması tşıdiT. 

2 - İhale şartlan: Kapnlı 1arf usulı lcdlr. Ve vahldi fiyat Ucdir. İhale en 
mOeait fiyat t~klif eden firmaya ."apılt1<' aktır. 

3 - Keşif bedeli: Bu işe ait ilk kesif bedclJ 755.584,03 liradan ibaret olup 
muvakkat teminatı 34.450 liradır. "'Beto!l arme demin aynca Beden Terbiyesi Ge
nel Direktarlntü uratından temin edilecek olup onun fiy:ıtı bu yckOna dahil de. 
ğlldir .. 

4 - İhale K(ınC ft 7"rl: İhale H/Ma rt/1940 Perşembe ~nQ saAt on beşte De
den Terbiyesi İstanbul Bfilgesinln Tabimde A7 Yıldız Apartımanuun ı cO ka
tında ltlin Merkezinde icra edflt>eektir. 

6 - Bu işe ait evrak ~nl.ardı.r: 
a - Hımıd fenni prtname. 
b - l'utbol ııahua ft koşu pirllne ait lzahn.am& 
• - s~ binasına ait ~tuwo .. 
d - tık keti! htllhul, 
• - Ba,ymdırlık ltlert ... ,artnS!lı .... 
f - Naha Vekaleti ,.apa ı..ıert unıuml femd p.ı1Dmnıt!ll 
ı - Ma.tavele ~ 
il - Eksiltme p.rtıuırnM. 
f - !O p:ot~ plAn Tiı proj .. 
S - MQnalt~aya tıtlrak f'tmek tstey eonler yukımda yıl7.11ı ~ln Reden TP.r

bf)'esl İstanbul Böı.esının Takrunde Ay Yılda Apartımanındııld Merk:ezınde Mu
hasebe servimıde 25 lira mukabilinde ala bilecekleri gibi soracakları her lıııngl bir 
hususta her g(ln saat on beş ile on sekiz arasında burada bulunacak Mimarlar ta.. 
raf.ından kendll.erl.ne llmn ıeteo tzabat ftrllecekt1r. 
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yeri : Beyoğlu lstiklCil PERAKENDE satış 

TOPTAN SATIŞ YERi: 
caddesi No. 48-1 ODEON Mağazası 

lstanbul Sultanhamam Hamdibey Geçidi No. 48-56 
___________________ , Edime Asliye Hukuk Hikiml' ' 

ODEON 
Yeni Çıkan Plaklar 

BİRSEN ALAN 

27~'211: N BiR AN -Tango Milzfk: Necip CeW 
V~~~ O. GVNLBR - Tango Müzik: Necip Cellt 

KfiÇCK MELAHAT 

270332 No rozo GVZEL BENLi - Ga~ıu beste 
• USANDIM ARTIK DOSTLAR - Huan Gülar 

NEDİME BİRSEN 
270331 No FAToş EVLER YAPTIRMIŞ - H1caztar türkü 

• HVRVNV - Ka.itamonu oyun havan. 

tinden: 

TOrldye Cftmhurlyett Ztrut Banka 
11 Edirne fUbesl tarafındanEdirne K: 
raağacmda Teodor Bocetl ve refik 

1 aleyhlerine a~Jlaıı istihkak lddiaaınm ı H E R 
ı reddi davumın bakılmakta olan mu-
hakemesi 11rasmda: 
j Teodor Bocetlnin vefatı dolayufle, 
ı lkametglhlannm meçhuliyeti tahJd-

1

1 kat neticesinde anlaşılan varislerin. 
den Roberto Bocetl, Am&do Bocet.i, ı 
O.kar Boceti ve Joua.f Boeetiye ıJi. 1 
nen tebliıat ifasına arar verilerek 
muhakeme 19.3.940 tarihine milsadif 

R E F 1 K B A Ş A R A N ..ıı günü saat d~tnıa talik edllmit 
270337 No. KARŞI DACDA SIRA BADEMLER - Halk prkw oldutu cihetle yukarda adlan yazılı [I 

KARADIR KAŞLARIN - Halk prlusı. kimselerin mezkilr gün ve saatte E- CE Ki LI RDJ '9 rl 
1 

dirne Asliye hukuk hlkimlllinde ha· 
zır bulunmalan !üzumu, '.kametgih. 

-----Sal\am di§ler ve a~ bakımı mutlaka lannın bellrslz kalm1ş olmasına meb _______ __, 

RIDA DIŞ SU.YU :::!:::=.-- olmUü 

51NDE 
ÇEKiLECEK 

1 lstanbul lıdnct İflb Memurlutun 
De tembı edfl!r. Mtlstahaann mayi olması dolayufle dit n dit et•lerln_.. dan: Müflis Dlınltri Dimitrfyadlı ma 

derin yerleri!- kadar afnırek &ııtlseptik tesirinl 7apar 

1 

suına gelen alacaklı A Batmanoğ. ------------------------------------

--- lu ve Ananyadisln istediği 953 lira o s M A N L 1 B A N K A s 1 ,________ '93 kurutun ve AndonakJnln lstediAl 

.. 

Vi~OZA 
121 liranın ve Maribnııı ~ijl 700 
Uranın Ve Hesklyanın istediği 300 
liraıun ve Gilluist Vokf.on ftrketlnin 
bakiye alacalı olan 554 liranın ve 

31 ILKTEŞBIN 1939 DAKI v AZIYET 
AICTIF. 

. ' . Ba1ıkçlyanm istedi~ 300 Uranın ve 
Kemal ÖztürkQıı jated141 285 liranın 

Ltern. 1- P •• 
. ... ... . 

PATI KULLANINIZ 
Her türlü yanıkları, kan ~banlannı, meme iltiliap

lannı ve çatlaklan, koltukaltı çabanlannı, dolama, ak· 
aeler, erıenJilder, traş yara)annı çocuklann ve büyük
lerin her türlü deri iltihaplanru en erken ve en emin 
tedavi eder. V 1 R O Z A mikroplarua J&Pmasına 
mAni olur. 

ve Hasip Yelçenln istediği 200 Ura. fllae aenettertnla Menm.t t. 
nm vesaike müstenit olması hasebi· tenmemi' olan kllllll 
le alacaklarının 6 ıncı sıraya kayıt ı<asada ve Bankalarda bulunan 

ı.uuu.uuo 

ve kabulüne ve sıra defterinin düz'!I- paralar '7.014.1'1 
tilmesine ve Komllatıın lstedill 1300 K1u .-adeli avanslar ft r6porlar 1.059.583 
lira alacak ta muvazaa ihtimall görül fabsü olunacak aenetler 5.296.024 
düğünden davada muhtar olmak O. CDzdındı bulunan kı)'llletler 2.388. 763 
zere kayıt talebinin reddine tfiıiı lda. Borch: cart hesaplar 'l.347.751 
resince karar verlldill ilin olunur. Rf'.hln mukabllinde annalar 2 440.874 

(23878) KabuJ 7oluyla borçlular 443.394 

~---------------------~ ------------ Ga,n menkul mallar ve mobllJa &96.125 lstanbal IJdnci İf1'8 Memurlupn- MU&.tıterrik 148.880 

LA~ SA~ı·ıN HUD mmaaelmalecakhÔIDlrÖ&bnw. IL713.821 
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18 7 
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11 11 
11 10 - -11 ' O 

1 

da: llüfll9 DimlUt Dlmltrlyadll .... 

1"'- kili Beraet 7.ektnm ilted'll 1m 11ra 
l>iİDJmUD fil iJİ müshil ~ dan 228 lira 'l'1 lmratwl 1 DCI mra,a 

M~" ~eZAN~ ~9' "ll'-U"U" D~ ft 1090 lira J:erl mlaJin hOJr-

~ .................. ..__ ................ 
'-------ııııı....ıiıııı.iiiııı..ı------------- .... haDl )Azim aıekttlindm Nddtm . 

8alllW " ,. .... ,.. MM8d &.m lAda OOllDONCO. O.nnetı~ w 
M•ltat T 1. 9 .._, .. ,_. T & 19 .. ..._ 

lflt. ........... kanr wdldl&I ... 
olannr. (23111) 

PAS 1 E 
ı.tern. .... . -Serma19 J0.000.000 ~ pme 

Sıaıu mucibince ayrılan Dıtfyat 
lkc,-est 1.250.000 - :;;;; 
TeuvOld• bulunan banknotlar 342.931 11 1 
Gordlcfüjiinde ödenece& aenet-
m ve vadeli senetler 
Alal"atb cart hesaplar 
Vadeh bonolar ve carı hesaplar 
Lbuller 
lıl&i&elenik 

318.183 
17 82tJ.052 

• u 
' 1 

1.291.487 11 
443.394 1 

'41.592 11 

-IL'11U21 11 
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~ thn""' Mflltlrl 
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